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ESPECIAL CONGRESSO

10º Congresso Brasileiro de Governança Corporativa contou com
570 participantes para debater a governança em tempos de crise
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Pa r a a l é m da s f r o n t e i r a s
A realização anual do Congresso Brasileiro de
Governança Corporativa, com a promoção do debate e
o aprofundamento do conhecimento, simboliza para
nós do IBGC uma grande satisfação, ao verificarmos o
envolvimento e sintonia das pessoas pela construção
de um ambiente corporativo mais maduro, cujas ações
refletem em benefícios à sociedade.
Inicialmente, proposto para comemorar os cinco anos
de existência do IBGC, o Congresso mostrou-se um foro
privilegiado para condensar o debate gerado ao longo
de cada ano. Desde a primeira edição, em 2000, sempre
buscamos a diversidade de palestrantes com o propósito
de enriquecer os assuntos da atualidade e de vanguarda
vivenciados por empresas e agentes da governança. A
mescla está também nos setores participantes, com
representantes de companhias listadas, fechadas, fundos
de pensão, fundos de investimentos e até cooperativas
entre nossos convidados.
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Para contemplar temas tão abrangentes e correlacionados
nos últimos três anos aumentamos a carga horária,
passando a dez sessões mais os painéis simultâneos. E
ainda planejamos nova ampliação: realizar o evento em
dois dias.
Também crescente foram os participantes recebidos neste
10º Congresso: 570, que nos expressaram, por meio das
perguntas interativas, suas visões e pensamentos sobre

diferentes aspectos da governança corporativa. Mais
interatividade deu-se com a estreia do IBGC no twitter,
pelo qual era possível acompanhar as discussões dos
debates ao longo do evento.
Outro ponto forte foi a participação do presidente da
Vale, Roger Agnelli, discorrendo sobre o envolvimento
da companhia no atual contexto de nacionalização
e internacionalização, além das sessões que tiveram
como enfoque as lições deixadas pelas crises nacional
e internacional.
Em estágio avançado, percebemos os desmanchar das
fronteiras, ação que não mais retroage. E sobre este
aspecto foi conduzido o último painel, também tema da
agenda do ano seguinte do IBGC: Internacionalização
e Convergência das Práticas de Governança e Mudanças
Regulatórias.
Sem a pretensão de restringir o conteúdo a seus painéis,
produzimos esta edição especial do IBGC em Foco e
disponibilizamos todo o material, incluindo a íntegra
dos vídeos, em nosso website; além de, há dois anos,
produzirmos livro do evento com artigos sobre o tema
debatido para, assim, conteúdo e ideias serem levados a
diante nesta realidade sem fronteiras.
Heloisa Bedicks
Secretária-geral do IBGC
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IBGC anuncia as vencedoras do 5º Prêmio
de Governança Corporativa

N

a noite de 22 de outubro, o Instituto revelou as
empresas vencedoras das quatro categorias do
Prêmio IBGC de Governança Corporativa. Nesta quinta
edição, venceram a Lojas Renner, na categoria Empresas
Listadas; Algar, em Não-Listadas; Ultrapar e Usiminas, em
Inovação; e Natura e Odontoprev, na categoria Evolução.
O presidente do Conselho de Administração do IBGC,
Mauro Rodrigues da Cunha, ressaltou a importância do
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Prêmio no incentivo às boas práticas de Governança
Corporativa e a busca constante por uma relação de
mão-dupla com as empresas.
Os benefícios da Governança
Contemplada em 2007 na categoria Inovação, as Lojas
Renner recebeu neste ano a de Empresa Listada devido,
entre outros fatores, a seu manual de assembleias, às

regras claras para conflitos de interesses e transações
com partes relacionadas, à estrutura e ao funcionamento
de seu conselho.
Estas duas últimas ações também contribuíram para a
Algar ser a primeira colocada na categoria Empresas
Não-Listadas. De seu processo de governança
evidenciou-se ainda a clara separação entre questões e
ativos familiares e do negócio e a adoção de comitês do
conselho (Auditoria, Governança e Talentos Humanos).
Em Inovação, foram duas as contempladas: Ultrapar
e Usiminas. A primeira trouxe como novidade o
desenvolvimento de um sistema integrado de controles
internos. Ao passo que a Usiminas inovou em
divulgar de forma individualizada a remuneração dos
administradores, desvelando valores fixos, variáveis e
benefícios recebidos por conselheiros de administração,
fiscal e seus executivos.

Mesmo movimento pela divulgação da remuneração
conduziu as empresas Natura e Odontoprev a ganhadoras
da categoria Evolução. A Natura se destacou ainda pela
flexibilização da cláusula de poison pills; já a Odontoprev
aperfeiçoou seu sistema de governança com o aumento da
participação de acionistas na assembleia e independência
do Conselho, formado hoje por 80% de independentes.

Representantes
das empresas
vencedoras
da 5ª edição
do Prêmio de
Governança

*Mais informações estão disponíveis no site do IBGC, em
Notícias e em Prêmios.
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Vencedores do Prêmio IBGC-Itaú Unibanco
Academia e Imprensa são revelados no
primeiro dia de Congresso
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M

arcada pelo novo formato, resultado da unificação
dos antigos Prêmios Trabalhos Acadêmicos e de
Jornalismo, esta edição teve os três primeiros colocados
de cada categoria anunciados durante o jantar do 10º
Congresso, trazendo resultados superiores ao de 2008.
Ante os 32 artigos acadêmicos e 52 trabalhos jornalísticos
inscritos anteriormente, neste ano o Prêmio recebeu 44
artigos e 55 matérias participantes.
Academia
Os vencedores da Categoria Academia foram Lucas Ayres
Barros, Rafael Liz Santos e Alexandre Di Miceli, com o
trabalho “Equity kicking no Brasil: evidências de conflitos
de interesse entre bancos coordenadores e companhias
que abriram capital entre 2004 e 2007”. Em segundo
lugar ficou o artigo “Perdidos no espaço? Estudo empírico
da topografia da rede de relações sociais de membros
de conselhos de administração utilizando a teoria dos
grafos”, de Wesley Mendes da Silva. Sabrina Ozawa Gioielli
e Antonio Gledson de Carvalho conquistaram a terceira
colocação com “The dynamics of earnings management in
IPOs and the role of venture capital”.

Imprensa
Nesta edição do Prêmio a matéria vencedora foi
“Reviravolta de ativistas da DASA”, da jornalista Ana Paula
Ragazzi, Revista ValorInveste. A segunda colocação ficou
com “Novo Mercado repaginado”, de Graziella Valenti e
Vanessa Adachi, também da Revista ValorInveste. Luciana
Tonoue, da Revista Capital Aberto, conquistou o terceiro
lugar, com a matéria “Uma questão de valores”.

IBGC reúne
na noite do
Congresso
vencedores
das categorias
Imprensa e
Academia

*Mais informações estão disponíveis no site do IBGC, em
Notícias e em Prêmios.

www.ibgc.org.br

INFORME IBGC - 3

Governança em Tempos de Crise

L

ançado durante o 10º Congresso do IBGC e dividido
em duas partes: Efeitos da crise sobre as práticas de
governança e Instrumentos e mudanças necessárias, o
novo livro traz coletânea de 16 artigos elaborados por
autores com perfis acadêmicos e de mercado.

e organizações do agronegócio, até temas como o papel
dos conselhos de administração no monitoramento
de riscos e do conselho fiscal, ativismo no mercado
de capitais, informação contábil, remuneração e os
princípios de governança sustentável.

São analisadas desde a governança corporativa das
empresas brasileiras, passando pelo Terceiro Setor

Os interessados em obter o livro devem entrar em
contato com o IBGC pelo e-mail ibgc@ibgc.org.br
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Conselho Consultivo de Cerificação

O
4

almoço do Congresso foi marcado pela primeira
reunião do Conselho Consultivo do Programa de
Certificação de Conselheiros do IBGC, que contou com
a presença de representantes das seguintes entidades:
Ibef-SP, Abrapp, Abrasca, Ibri, Apimec Nacional,
Anbima, Amec, Anefac, CVM, CRA-SP, FBN, GCGF,
Ibracon e OEB.
O presidente do Conselho de Administração do IBGC,
Mauro Rodrigues da Cunha, empossou para o biênio
2010/2011 o grupo presente e representantes da

ABVCap, BNDES, Cesa e SPC. A apresentação das
atividades realizadas do Programa de Certificação, bem
como as principais iniciativas para o próximo ano,
ficou por conta do conselheiro do Instituto Alberto
Whitaker e do coordenador de Certificação e Banco de
Conselheiros, Marcos Jacobina.
Os participantes, ao final, teceram comentários,
propostas e elogios ao processo de certificação, a ser
agora divulgado e difundido por todos.

PERGUNTA INTERATIVAS

Expressões e impressões do Congresso
Participantes emitem opinião por meio de pesquisa interativa

A

participação nos Congressos do IBGC tem sido
crescente, chegando neste ano a 570 pessoas.
Não é novidade o perfil desse público - são diretorespresidentes, conselheiros, advogados, secretários de
conselho, sócios, consultores entre outros agentes da
Governança Corporativa -, ao passo que sua visão de
mundo e o que pensam sobre diferentes assuntos da
governança ainda eram uma incógnita.
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Para conhecer melhor esse público, o IBGC valeu-se, pelo
segundo ano, de um importante meio: a participação
interativa dos congressistas sobre temas relacionados
ao programa do Congresso. Foram perguntas referentes
a temas da atualidade que os participantes puderam
responder e opinar. No que se refere ao conselho de
administração, por exemplo, 53,8% dos participantes
atribuíram a efetividade dos conselhos como o principal

aspecto para evitar a repetição dos recentes problemas
que levaram à crise global. Olhando mais para o seu
cotidiano, 42,6% dos congressistas avaliaram o conselho
de administração da empresa em que trabalham como
razoavelmente atuante e diligente, e, quanto à crise,
para 41,8% deles, o conselho agiu com celeridade e de
forma exemplar.
Crise global
Em contrapartida, quando se falou nos eventos
que culminaram com a crise global, 85% dos
presentes concordaram que os administradores,
isto é, os conselheiros e a gestão, falharam em suas
responsabilidades. No que se refere ao Brasil, 59,2%
dos congressistas concordaram que a CVM tem atuado
corretamente com relação a essa questão.
Para 42,5% dos participantes, o principal motivo
pelo qual o Brasil foi menos afetado pela crise, e se
recuperou mais rapidamente em comparação aos países
desenvolvidos, foi o fato de ter um mercado financeiro
pouco alavancado. Ainda no que se refere à crise,
aconteceu empate técnico entre três questões quase
opostas. A maioria dos congressistas entendeu que: a
crise colocou a autorregulação em xeque e é preciso
uma presença mais forte do Estado no setor financeiro
como regulador; a autorregulação continua sendo a
melhor alternativa para disciplinar o funcionamento do
setor financeiro; e o arcabouço regulatório é suficiente,
mas o enforcement ainda é falho.

Remuneração
Na opinião de 53,5% dos participantes, os itens mais
importantes a serem divulgados quanto à questão da
remuneração são: valores absolutos pagos, composição
do pacote de remuneração em termos percentuais
(fixo, bônus, opções, etc.), e metas e indicadores
da remuneração variável. A maioria votou em todos
os itens, e foi mais além: 66,9% concordaram com a
divulgação da remuneração, a exemplo da Usiminas.
(Veja 6ª Sessão, na página 14)
Outras duas perguntas feitas ao público presente
foram sobre a adoção das práticas internacionais de
contabilidade e se o mundo caminha para a convergência
de regulação e práticas de governança corporativa.
Para ambas as perguntas, a maioria respondeu sim, mas
quanto a primeira acharam ser necessário ter um tempo
maior para se prepararem (54,8%).
Temas específicos também foram abordados: como o
congressista analisa a participação do Estado como
acionista nos tempos de crise e como vê as propostas
de mudança no modelo de exploração de petróleo e de
capitalização da Petrobras. Quanto ao primeiro, 56,2%
acharam que a participação do Estado na economia
é boa, desde que respeitadas as regras do mercado.
Quanto ao segundo tema, 36,9% concordaram que
as propostas de mudança provavelmente ferem vários
parâmetros, como atender à lei, à ética e às boas
práticas de governança.
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1 a Sessão

Governança em tempos de crise: Visão global
Competências e habilidades no âmbito dos conselhos são alvo para reflexão

P

ara Suzanne Hopgood, diretora da National
Association of Corporate Directors (NACD),
associação norte-americana de conselheiros de
administração com cerca de 10 mil membros, a recente
crise financeira mundial gerou, primeiramente, uma
excelente oportunidade de reflexão, sobretudo com
relação aos conselhos de administração, e depois
proporcionou um momento mágico de oportunidades.

Hopgood, para quem uma das principais características
da atualidade é a maior conexão internacional.
Conselheira de duas empresas atualmente, ela acredita
“ser esse um momento mágico para todos no mundo
porque traz a oportunidade de se fazer a diferença”.
“Espero que com isso, à medida que enfrentemos
essa nova ordem mundial, passemos a compreender a
importância dos nossos papéis.”

“Passamos por tempos terríveis, sobretudo nos EUA,
mas acredito que sairemos da crise mais fortes”, afirmou

Segundo Hopgood, a reflexão com a crise trouxe para
os administradores a oportunidade de “aprenderem

www.ibgc.org.br

muito e por isso poderem ir adiante”. Com referência
aos conselhos, deteve-se à necessidade de se prestar
atenção em sua composição, mas abordou também
em detalhes temas como avaliação, remuneração,
comunicação e como tratar da questão do risco.
Outro ponto citado pela palestrante foi a liderança.
“É imprescindível hoje a existência de líderes fortes,
de presidentes de conselhos competentes e que
saibam a direção a ser tomada rumo ao futuro.”
Quanto à composição dos conselhos, vê como essencial
a compreensão sobre o conjunto de competências e
habilidades que precisam estar presentes, para que
o conselho esteja alinhado à estratégia da empresa.
“Qual é a dinâmica do conselho? Qual é a experiência
que deveria estar presente e que não está? Quem é o
profissional que deveria fazer as perguntas que não
estamos escutando?” Essas são algumas das questões
de responsabilidade dos conselheiros, de acordo com
Hopgood. Como exemplo, ela cita o caso de empresas
que vendem produtos específicos para mulheres, mas
em cujos conselhos não há diversidade de gênero.
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Hopgood:
“O impacto
criado pela
comunidade
empresarial
brasileira
a partir da
iniciativa do
Novo Mercado
é único”

Outros exemplos citados quanto às competências e
habilidades necessárias em conselhos de administração
são a experiência internacional e a compreensão
das mudanças ocorridas na comunicação. Será que
o conselho possui membros com capacitação e
experiência internacionais para pensar nessa nova
ordem mundial? “A competência internacional se
torna cada vez mais importante, qualquer que seja
o setor de atuação da empresa. Precisamos ter uma
visão mais ampla do mundo e compreender o impacto
de fatores muito mais amplos do que antes. A crise
financeira nos fez entender isso”, disse. Referindose às mudanças na comunicação, perguntou: “Será
que alguém no conselho as compreende e sabe como
elas podem impactar os negócios da
empresa hoje?”
Na visão de Hopgood, para se chegar
às respostas das questões citadas
anteriormente é preciso transpôlas para o plano individual: “Sou
a pessoa adequada para participar
de determinado conselho? Agrego
valor a esse conselho?” E, dessa
forma, caminha-se para uma área
em que o presidente do Conselho
de Administração do IBGC, Mauro
Rodrigues da Cunha, disse ser,
na opinião de muitos, “o ponto
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nevrálgico da Governança Corporativa e no qual as
organizações ainda precisam avançar muito: a avaliação
dos conselheiros” (ver quadro na pág. ao lado).
Avaliação, remuneração e risco
Segundo Hopgood, a NACD começou a trabalhar com
avaliação de conselhos “por acreditar ser essa a sua
maior necessidade, ao observar o conselho de empresas
que buscavam a Associação para ajudá-las a pensar
sobre o seu papel no futuro”. Ao avaliar o conselho
como um todo e os seus membros é possível verificar,
segundo ela, se esse conselho possui o conjunto de
competências necessárias para a empresa conseguir
executar seu plano estratégico.
“Se a companhia está empenhada na aquisição de
empresas, talvez precise ter representante de banco de
investimentos no conselho. Se tiver uma marca forte,
como a Coca-Cola ou a Microsoft, muito provavelmente
deverá ter no conselho alguém que compreenda o valor
da marca e saiba como se beneficiar dela.” O motivo para
a verificação dessas competências, explicou Hopgood,
deve-se “aos investidores de hoje, que querem saber
claramente se o conselho é competente e se consegue
adicionar valor à empresa”.
Entre as principais perguntas que compõem a
avaliação dos conselhos e que frequentemente são
questionadas pelos investidores, estão: “O conselho
se detém suficientemente nas questões de risco e na
estratégia da empresa? Dedica-se a elaborar um plano
de sucessão para o diretor-presidente? Trabalha em
equipe? Como lida com a questão da remuneração
dos seus membros?” Na visão de Hopgood, um dos
problemas nos EUA, também vivenciados no mundo
todo, refere-se à tendência de remunerar as pessoas
pelo risco por elas assumido, o que “tem demonstrado
ser uma má ideia”.
Nos EUA, informou, grande parte das empresas de
capital aberto divide a remuneração dos membros do
conselho em dinheiro e em ações. Para a palestrante,
essa opção pode incentivar os conselheiros a se
alinharem aos acontecimentos de curto e médio prazo,
uma vez que sua remuneração também acompanha o
preço das ações.
Outra responsabilidade do conselho, segundo Hopgood,
é a questão do risco: “Precisamos compreender melhor
o que é o risco, assim como o risco não-remunerado
[quando se assume um risco extraordinário que não é
nem remunerado nem penalizado].”

Brasil e o contexto mundial
Hopgood disse sentir-se feliz por ter participado do
Congresso do IBGC no mesmo dia (16) em que a revista
The Economist publicou matéria de 20 páginas com o
título “O Brasil decola”, incluindo o País na liderança
do cenário empresarial mundial. “Diferente da China,
por ser uma democracia, da Índia, por não ter vizinhos
hostis, e da Rússia, por exportar mais petróleo do
que armas, o Brasil deixa de fora os outros países que
compõem o BRIC“, dizia a matéria, informou.
A comunidade empresarial brasileira, segundo
Hopgood, já se destacou. “No Brasil, o impacto criado
por ela a partir da iniciativa do Novo Mercado é
único.” E enfatizou outra maneira de fazer a diferença

na economia mundial: “A comunidade empresarial no
Brasil passou por muitas crises e de todas elas saiu mais
fortalecida e melhor. Por isso, acredito que tenha agora
a oportunidade de se beneficiar da recente crise.”

Tipos de Avaliação, segundo a NACD
•

Autoavaliação dos membros do conselho

•

Avaliação do conselho pelos comitês e dos comitês
pelo conselho

•

Autoavaliação dos membros dos comitês

•

Avaliação entre pares no conselho, seguida pela
autoavaliação dos seus membros

2 a Sessão

Governança em tempos de crise: Visão nacional
Especialistas apontam para uma única governança corporativa independentemente
das situações vividas

A

partir de provocações do moderador Gilberto Mifano,
vice-presidente Conselho de Administração do
IBGC, por meio dos questionamentos: “A crise já passou?
Está superada?” e “Existem códigos de governança
corporativa específicos para cada momento?”, os
convidados da 2ª sessão evidenciaram diferentes
aspectos da crise vivenciados pelas organizações
nacionais. Os participantes contemplaram desde os
componentes enraizados no processo de divulgação das
informações, passando pelo relacionamento entre os
agentes da governança corporativa, até o papel do Brasil
no contexto mundial e o panorama macroeconômico.
Abordagens distintas e complementares – “uma no chão
da fábrica e outra no topo da montanha” –, mas com um
único foco: a governança corporativa, como observou
o vice-presidente executivo e diretor de Relações com
Investidores do BicBanco, Milto Bardini, cujo discurso
se ateve aos aspectos da informação corporativa.
Os quatro pontos
Ao situar os dois extremos de relatórios de resultados
elaborados pelas organizações, Bardini lançou mão
de exemplos históricos: “O primeiro foi o monumento
à síntese com Julio César e, no extremo oposto, o
monumento à prolixidez com Pero Vaz de Caminha, que
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na verdade nada mais foi do que o primeiro diretor de
RI dessas terras.”
Ao longo do tempo, segundo constatou, houve
melhoras nos relatórios, que com algumas exceções
ainda trazem excessos na utilização de adjetivos e
avaliações subjetivas. Para exemplificar citou casos em
que relatórios de instituições financeiras utilizavam o
termo ‘conservadorismo’ oito vezes e mais outros dois
termos de significados equivalentes. Para em seguida
afirmar estar surpreso com a tolerância da comunidade
acostumada à governança em aceitar instrumentos de
informação com “qualificativos elogiosos sobre o próprio
desempenho”. E prosseguiu: “Se estes correspondem
aos fatos então são supérfluos ou se distanciam deles
então seriam no mínimo caluniosos.”
Para Bardini, deve ser estimulado maior comedimento
nas expressões desses instrumentos de informação.
“Um bom relato é aquele construído com base somente
nos fatos, se possível.” Ação que resultaria em um
documento mais “sério, sisudo até, senão rebarbativo”,
com recomendável distanciamento entre as áreas
de marketing e RI. “O conteúdo deveria, no mínimo,
primar por uma tolerância zero para com o desvio do
estritamente demonstrável”, aferiu.

www.ibgc.org.br

No entanto, destacou como o ponto mais crítico dos
relatórios a própria origem da informação corporativa.
A seriedade estaria no ‘curtíssimo’ prazo do processo,
reforçada pela contrariedade entre as possibilidades de
diretores de relações com investidores e as demandas dos
analistas. “Desse encontro entre a imprecisão do enigmático
e a estreiteza da linguagem binária nasce a expectativa.
É aquela expectativa que posteriormente perpassará os
comentários após a divulgação dos resultados. E tudo será
medido, então, em função dela.”
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As governanças
Ao serem questionados sobre a existência de tipos
de governança para crise e não crise, os palestrantes
concordaram que as práticas independem desses
momentos: “Toda Governança Corporativa deveria ser a
Governança da pré-crise. Porque a única certeza que temos
é de que ela virá”, enfatizou o copresidente do Conselho
de Administração da BRF - Brasil Foods Nildemar Secches,
acostumado a passar não só pelas crises globais, como as
do próprio setor, a exemplo das recentes aviária e suína.

São nesses períodos, observou ele, que há uma
Como produto, segundo Bardini, tem-se a expectativa,
propensão dos membros dos conselhos de quererem
“formada tão fragilmente”, alçada “à medida de todas
entrar na questão operacional. “O erro mais comum
as coisas. Não há realidade, mas a previsão. Tamanha a
nas crises é de se confundir as funções. A beleza
inversão de valores”. E sobre tal ‘voracidade informativa’,
das organizações e desse modelo de governança que
elencou três razões para se questionar a metodologia
chegamos é justamente a separação entre conselho e
do trimestre: primeira, pelos custos de agência –
diretoria executiva.”
“desconfio que sejam bem maiores que as vantagens
propiciadas aos acionistas e ao mercado. Segunda, pela
Secches traça uma divisão clara das
insidiosa contradição entre os conceitos
“Este ser sui generis responsabilidades: “O conselho tem de
e postulados de médio e longo prazos
olhar o longo prazo e a perpetuidade
atribuídos ao comportamento do capital
que chamamos de
e sua incontinência gazeteira que requer expectativa, formado da empresa, sua cultura e em que bases
desenvolverá seu crescimento, ser a fonte
aferições trimestrais. Enfim, pela indução
tão fragilmente,
ao risco.”
acabou se tornando de serenidade; enquanto a outra deve
operar o dia-a-dia, encontrar soluções”.
a medida de todas
Já aos comitês, cabe dialogar com as
Numa sociedade que Freud diagnosticaria
as
coisas.
Não
são
estruturas de controle da empresa em
padecendo de “esquizofrenia corporativa”,
mais os fatos que
busca da exatidão das informações. “Ser
brincou ele, a saída seria a semestralidade,
contam, são as
um braço dos conselhos de administração
além de os relatórios passarem a dispor,
expectativas. Não
simplesmente para preparar trabalhos e
obrigatoriamente, de capítulo especial
opiniões, não lhe cabendo ser um ente
com políticas, ações e disposições
há realidade, mas
do colegiado junto à administração.”
da empresa em prol da longevidade.
a previsão”
Sugestão esta a fim de modificar o
(Milto Bardini)
Para ele, a melhor maneira de sobreviver
atual alcance temporal das informações
às crises é, além de aplicar a SOx – “resolve uma
contidas nos instrumentos, em que privilegiam o
pequeníssima parcela do problema de governança
passado em detrimento do futuro: “Indago o porquê de
corporativa; porque fornece a norma, mas quem
tanto privilégio para com o ocorrido, que a rigor já nos
irá executá-la são pessoas” –, mexer na cultura da
impactou, e de tanto descaso para com o que está por
organização. Tomadas como exemplo, as empresas
vir, que irá nos influenciar.”
fragilizadas pela crise dos derivativos possuíam política
de risco e comitê de auditoria, relatou ele. “Há toda
E é no plano do médio e longo prazo que está o
uma estrutura que assumiu um risco, é consciente, faz
desafio proposto ao Brasil, o de ser colíder das nações
parte do negócio. Quando dissemina essa cultura dentro
mundiais, afirmou Bardini. “Em matéria de governança,
da organização, ela sabe o risco desejado.”
a crise nos apresentou uma oportunidade de alforria
intelectual, desde que aceitemos a incumbência e
Secches destacou também a importância de se trabalhar
responsabilidade delas derivadas.” E conclamou:
as normas e procedimentos por meio da transparência
“Urge abandonar certos cacoetes, dentre os quais o
e da própria história da organização: “As pessoas têm
de sistematicamente olharmos para o norte, como se
de ter a responsabilidade sobre a informação prestada
dele emanassem verdade e exemplo. Cedo ou tarde,
e confiança na informação que recebem internamente.”
haveremos de admitir que não se pode resistir à força
A transparência em todos os níveis, destacou.
de uma ideia cujo tempo chegou”.

A evolução
Em continuidade ao pensamento exposto por Mifano,
de que a governança corporativa é uma evolução
construída a cada dia e momento, na qual “as regras
e comportamentos naturalmente vão se adaptando,
se ajustando aos desafios, às necessidades e
oportunidades”, o diretor-presidente do Insper, Cláudio
Haddad, concentrou sua exposição no progresso do
Novo Mercado e no aspecto macroeconômico.
Ao recapitular os últimos 10 anos, Haddad relembrou
o processo de recuperação do mercado de capitais
nacional, quando inicialmente era irrelevante no
financiamento de investimentos, para a partir da
abertura e estabilidade da economia, ter início seu
crescimento e desenvolvimento.
“O controlador percebeu que poderia trocar prêmios
menores de controle – até zero prêmio – por mais
liquidez e valorização da companhia. E de fato
aconteceu”, disse, fundamentando com o resultado de
estudo publicado no Journal of Applied of Corporate
Finance. “Estatisticamente significativo que as
empresas praticantes de Governança Corporativa mais
elevada tiveram a liquidez de suas ações ampliada e o
valor de suas companhias aumentado.”
Nesse período de NM, Haddad refletiu sobre a
importância de se realizar melhorias nas regras e na
fiscalização-punição. “O NM está muito bem, mas não
impede melhorias. Claro que tudo deve ser feito com
o máximo de consulta, transparência e levar em conta

as empresas que abriram capital sob certas regras. As
mudanças têm de ser incrementais e cuidadosas.”
Destacadas as diferenças entre os sistemas legais
dos EUA e nacional, Haddad afirmou ser possível
tanto a lei comum como a civil contribuírem para o
desenvolvimento do mercado de capitais. “Depende
muito da vontade das pessoas fazerem. Não levo tanto
em conta que a cultura brasileira é diferente, várias
vezes vi paradigmas culturais sendo quebrados. E boas
práticas têm de ser importadas, não se deve deixar de
melhorar sempre em função de uma suposta cultura
nacional.”
A avançar também estão a fiscalização e punição.
Segundo ele, casos como o do Madoff teriam desfechos
diferentes se ocorridos no País. “Descoberta em outubro
de 2008, a fraude ainda estaria sendo discutida; o
julgamento só aconteceria daqui a alguns anos, haveria
várias apelações e, possivelmente, ainda estaria livre,
tendo idade avançada e réu primário nada sofreria“.
Dentre os motivos: “justiça lenta, muitas apelações,
arcabouço muito amarrado e dúbio em certos casos”.
Para ele, a responsabilidade pela fiscalização é
compartilhada entre CVM, Bovespa e todos os
participantes do mercado. No entanto, sugeriu atenção
aos excessos de intervenções no mercado, normalmente
justificados em época de crises, que, “se levados em
último grau, poderão ocasionar um grave retrocesso”.
E reforçou a prioridade de se preservar os avanços já
alcançados no mercado de capitais nacional.
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3 a Sessão

Responsabilidade dos administradores
Investidor institucional, minoritário e representante do regulador mostram lados
distintos da mesma questão

A

ntes de colocar em debate a responsabilidade dos
administradores, o moderador Carlos Biedermann,
conselheiro do IBGC e sócio da PricewaterhouseCoopers,
levantou uma questão relevante sobre o tema: “Se
perguntássemos aos conselheiros, antes da crise de
derivativos no ano passado, qual era essa política na
empresa em que atuavam, eles saberiam a resposta?”
Em sua opinião, “poucos tinham conhecimento do
tema, embora conhecer tal política seja uma das

atribuições do conselho de administração e do comitê
de auditoria”.
E prosseguiu: “Qual é a responsabilidade dos
administradores indicados por um fundo de pensão
ao participarem do conselho nas empresas investidas?
O minoritário consegue ser ouvido e influenciar os
conselhos? Há necessidade de mais liberdade ou mais
intervenção?” Para falar sobre cada questão, foram
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convidados, respectivamente, Sérgio Rosa, presidente
da Previ, o investidor Guilherme Affonso Ferreira,
sócio da BAHEMA, e Alexandre Pinheiro dos Santos,
procurador-chefe da Procuradoria Federal especializada
junto à Comissão de Valores Mobiliários.
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fazer participações minoritárias em outras empresas.
Depois fez disso sua atividade principal. E, há cerca de
dez anos, sua única atividade.

Ferreira lembrou ter vivido uma fase em que a propriedade
no mercado de capitais brasileiro era dividida entre
controladores e minoritários. “Hoje, a
Como investidor institucional, a
BAHEMA participa de seis empresas de
Previ tem participação em inúmeras
“Ou criamos uma
companhias, e se faz representar na maior
sociedade de princípios controle não-definido, e vejo funcionar
aqui o que eu achava possível só no
parte delas; por isso, de acordo com
ou
estaremos
sempre
primeiro mundo.” Segundo Ferreira,
Rosa, “há um esforço para disseminar
junto aos conselheiros a ‘cultura da lutando contra formas “as chances dessas empresas darem
de subterfúgio”
certo no País, por nascerem em um
responsabilidade’”. Entre outros itens,
(Guilherme Affonso
ambiente democrático, são maiores do
essa cultura incentiva o conselheiro a
que aquelas do tipo controlador versus
“não pecar por omissão” (veja quadro),
Ferreira)
minoritário”.
participando do conselho como alguém
que tem responsabilidades por tudo o que acontece na
O empresário vê certo exagero, principalmente nos
companhia. “O conselheiro tem de ser um parceiro que
países latino-americanos, em substituir princípios
contribui com a equipe e que questiona.” Dessa forma,
por regulamentos. “Ou criamos uma sociedade de
segundo Rosa, a Previ responsabiliza o conselheiro,
princípios ou estaremos sempre lutando contra formas
sim. Mas, não no aspecto punitivo. Seus profissionais
de subterfúgio.” Para Ferreira, “a confiança nas pessoas
são cobrados para que contribuam com o bom
é essencial e não pode deixar de existir, embora não
funcionamento do conselho. Para auxiliar o profissional
deva ser o único critério de julgamento. Então, há de
a ter uma boa atuação, a Previ orienta a utilização de
haver regulamentos, há de haver certo histórico de
um check list formal, de forma a verificar questões como
comportamento que normalmente é o que habilita as
as políticas de risco, de partes relacionadas da empresa
pessoas”. Segundo ele, “o mercado tende a acreditar
e o funcionamento do comitê de auditoria. Questionado
nas pessoas mais do que deveria”.
se, além do check list, a Previ indica políticas mínimas
de procedimentos para os conselheiros, Rosa disse que
De acordo com Ferreira, houve mudanças no mercado
“o passo mais significativo nesse sentido foi a edição
brasileiro: “Os agentes são melhores, os controladores
do Código Previ de Melhores Práticas de Governança
são melhores e a regulação, idem. Quanto a esta,
Corporativa”.
devemos aplaudir a CVM por ter tido o cuidado de ser
‘leve’ o suficiente para não atrapalhar e, ao mesmo
Os minoritários da atualidade
tempo, presente o suficiente para analisar tudo.”
“Independentemente da posição de majoritários ou
minoritários, há os administradores que defendem o
A visão do Regulador
interesse da companhia e os que não o defendem”,
Pinheiro dos Santos inicia sua exposição referindoconceituou Ferreira. O empresário preside uma
se à afirmação de Ferreira, da BAHEMA, sobre a CVM.
companhia que, há trinta anos, tomou a decisão de

Quando os administradores devem ser responsabilizados? por Sérgio Rosa
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•

Omissão – Quando a pessoa ou se mostra desinteressada e não participa, deixa para outros a tomada de decisão e, em
algum momento, diz que os outros são os responsáveis, ou quando percebe a tomada de uma decisão arriscada e não se
manifesta.

•

Abuso da autoridade - Quando alguém decide tomar um risco sozinho, sem compartilhá-lo com os demais.

•

Conluio - Quando todos, mesmo sabendo que estão fazendo algo excessivamente arriscado, contrário ao interesse da
companhia, insistem em fazê-lo, pensando que estão protegidos.

•

Risco individual – Refere-se à qualidade da execução, a qual deve ser conferida a qualquer um dos administradores.

“Hoje, há uma percepção do regulador como alguém
que procura levar a sério o regime constitucional
brasileiro e o regime de intervenção do Estado, em
uma perspectiva apenas de regulação e de criação
das salvaguardas mínimas para que o mercado se
desenvolva.” Segundo ele, embora a CVM dê preferência
a trabalhar na prevenção, de outro lado, atua no sentido
de coibir os procedimentos indevidos. É o seu lado
xerife, “necessário para que o mercado tenha condições
de circular dentro da sua liberdade normal”.

base em princípio e regra de governança de índole
contratual, mas é evidente que, na hora de aplicar
qualquer lei, o intérprete inteligente tem o dever
de informar sua interpretação daquele fato da vida
com todas as fontes possíveis de convencimento.
Evidentemente, num regime em que os padrões
de conduta são gerais, e que devem ser objeto de
preenchimento em cada caso concreto, ele vai se
valer, sim, dessas práticas.”

Com relação à responsabilidade dos administradores,
Pinheiro dos Santos lembrou a existência de uma
lei “que apregoa com padrões genéricos de conduta
o proceder esperado do administrador, incluindo
as questões dos deveres de diligência e lealdade e
de não atuar em conflitos de interesse”. “É verdade
que o órgão regulador não pune tão-somente com

De acordo com Pinheiro dos Santos, “o caminho para
averiguar a responsabilidade dos administradores
é analisar os processos, a tomada de decisão - se
realmente aquele administrador omitiu-se e por que -,
o processo decisório com o qual ele se cercou e se o
administrador tem algum nível de monitoramento em
relação ao que ocorre no âmbito da companhia, na qual
ele comparece para deliberar assuntos importantes”.

4 a Sessão

Governança Corporativa na Vale
11

Para Roger Agnelli, o Brasil está em estágios de governança, transparência
e de capitalismo muito sofisticados

E

m 2001, quando Agnelli assumiu a presidência, a Vale
iniciou processo de mudança, marcado pela criação
de novo plano estratégico definido pelo Conselho de
Administração, após se reunir com a Diretoria. E foi
sobre esta base que a companhia foi buscar um tipo
de governança e um modelo de gestão que atendessem
aos interesses dos acionistas, com visão de médio e
longo prazos. “Foi então desenhada a nossa governança
corporativa, implementada durante anos até atingir o
ponto considerado satisfatório”, disse o executivo.
“Acho que estratégia, modelo de gestão e governança
corporativa andam absolutamente juntos.”

Segundo ele, “uma questão válida tanto para empresas
como para governos, e até para a nossa casa, é: qual é
a governança, afinal? Quem manda? Quem não manda?
São papéis que devem ser definidos de forma muito clara
e nos quais as decisões precisam ser conjuntas. Ou seja,
transparência é fundamental”. Mas não se consegue
transparência simplesmente estabelecendo a regra de
que cada um precisa ser transparente. Importa é o bomsenso de cada um. Para Agnelli, bom-senso, neste caso,
significa: “a maior transparência é a melhor”.

Ética igual no mundo inteiro
Quanto à governança, para o presidente da Vale,
“não existe uma governança corporativa definida”.
A experiência de integrar vários conselhos de
administração internacionais – hoje ele participa de
conselhos na Europa, Estados Unidos e outro no Brasil
– mostra que a “governança corporativa leva dentro de
si também aspectos culturais de cada país. Agora, o
que não se substitui é a ética, esta tem de ser igual em
todos os lugares”.
Segundo Agnelli, o Brasil está em estágios de
governança, de transparência, assim como de
capitalismo muito sofisticados. “Em minha opinião,
nos mesmos níveis de qualquer outra empresa ou outra
grande corporação do mundo.”
Ao ser questionado especificamente sobre qual o maior
desafio hoje da Governança Corporativa na Vale, disse:
transmitir a todos os acionistas, com total transparência,
as ações relevantes que a companhia está realizando
em diferentes áreas, e em diferentes países. “Este é um
desafio enorme porque atinge o ponto mais sensível
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de uma empresa: a relação de
confiança. Se esta de alguma
forma for maculada, não tem
conserto.”

Roger Agnelli:
“As pessoas
são o maior
e o melhor
ativo de uma
empresa”
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Quanto ao modelo de gestão,
se deve ser mais centralizado
ou não, na opinião de Agnelli
depende muito do momento
da companhia, do seu tipo
de cultura, do perfil de
seus acionistas. No caso da Vale, empresa de controle
compartilhado, “é preciso harmonizar os interesses de
todos os acionistas, estabelecer uma espécie de regra
de convivência. Os acionistas da Valepar têm de estar
alinhados com os interesses dos outros acionistas
que temos no mundo. Como então, situar o centro
de gravidade do poder: no Conselho ou na Diretoria
Executiva?” Segundo Agnelli, esta foi a primeira
questão importante que a Vale teve, quando definiu
sua Governança Corporativa. A resposta surgiu na figura
dos Comitês do Conselho, como o Estratégico, o da
Governança e Sustentabilidade e o de Desenvolvimento
Executivo que, de tempo em tempo, foram revisados,
ajustados e melhorados.
No modelo desenhado pela Vale, em qualquer decisão
estratégica da companhia, um representante de
cada acionista participa do Comitê Estratégico. A
estratégia de curto, médio e longo prazos é debatida
com todos. Existe uma recomendação de aprovação
ou não aprovação. Essa mesma matéria é discutida
e definida no Conselho de Administração. “Isso é
muito importante até para o próprio gestor. Eu, como
diretor-presidente me sinto absolutamente confortável
e seguro sabendo que uma estratégia foi debatida por
todos”, ressaltou.

Pessoas: ativo de uma empresa
Na opinião do presidente da Vale um dos comitês de
maior relevância é o de Desenvolvimento Executivo,
ou Recursos Humanos, ponto fraco na maioria das
governanças no mundo. “É comum pensar que
desenvolvimento executivo deve estar focado
fundamentalmente em salário. E salário é apenas uma
parte da questão”, conceituou. “O foco deve estar
na questão que eu considero a mais fundamental
e a mais importante da companhia: as pessoas. Os
profissionais são o maior e o melhor ativo de uma
empresa”, declarou.
“Se não houver governança, se não houver
acompanhamento em relação aos profissionais
da companhia, a possibilidade de criar-se um
passivo para o futuro é enorme”, alertou Agnelli,
argumentando que possuir políticas de sucessão, de
estímulo e de remuneração adequadas, assim como
políticas claramente definidas sobre desempenho
e meritocracia, é fundamental em uma empresa
que trabalha para geração e criação de valor para
seus acionistas. “Por esta razão, o Comitê de
Desenvolvimento Executivo tem de ser formado por
gente de altíssimo nível.”
“Sustentabilidade, fácil de falar,
difícil de fazer”
Assim Agnelli destacou a importância deste tema para
a Vale. E conceituou: “Sustentabilidade nada mais é do
que o direito de operar”. Para ele, “se não se pensar
hoje em comunidade, em questão social, o passivo vai
vir muito antes do que se possa imaginar. E ele chega,
normalmente, de forma a penalizar a companhia ou em
momentos em que a companhia não está preparada”. ”A
questão da sustentabilidade tem de estar no fórum do
Conselho”, reforçou Agnelli.

5 a Sessão

Conselhos em época de crise
Pesquisa e prática coincidem quanto ao papel do conselho na crise e fora dela

T

endo como moderador Marcelo Barbosa, da
Vieira, Rezende, Barbosa e Guerreiro Advogados,
o debate partiu da visão global – esta apresentada
por representante da Organização para a Cooperação
e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) - para a
especificidade de quem tem rica vivência como
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executivo e como conselheiro. Pela OCDE, participou
o diretor de Governança Corporativa, Daniel Blume,
e, para contar suas experiências, os presidentes dos
conselhos de administração da Gol Linhas Aéreas e do
Hospital São Luiz, respectivamente, Álvaro de Souza
e Luiz Antônio Viana.

Segundo Blume, ao se deparar com uma crise que
ultrapassou as fronteiras do Ocidente, atingindo países
do mundo todo, uma das primeiras perguntas que a OCDE
fez foi se os seus Princípios de Governança Corporativa,
desenvolvidos em 1999 e revisados em 2004 a partir
de escândalos como o da Enron e da Worldcom, ainda
eram atuais. A conclusão da entidade foi de que aquelas
recomendações não eram adequadas para lidar com
as complexidades das mudanças no mercado, além de
não estarem sendo seguidas por muitas companhias. A
decisão então foi de detalhar e confirmar as diretrizes
para implementar tais recomendações. Dos 34 itens
que compõem esses princípios, de acordo com Blume,
quatro foram identificados pela entidade como os
principais problemas na recente crise: a remuneração
dos executivos e conselheiros, a implantação de gestão
de riscos eficaz, a melhoria nas práticas do conselho e o
exercício dos direitos dos acionistas (veja quadro).
No entanto, Blume lembrou que a OCDE não tem poder
para que essas recomendações sejam seguidas. Seu
principal aliado nesse sentido, informou, é a divulgação
dessas recomendações em eventos, tais como a Mesaredonda sobre Governança Corporativa da América
Latina, realizada anualmente desde 2000, e o Círculo

de Companhias Latino-Americanas, criado em 2005
em parceria com a International Finance Corporation
(IFC) e o Global Corporate Governance Forum (GCGF),
e que inclui hoje, além do Brasil, empresas da Costa
Rica, México, Peru e Colômbia. O Círculo de Companhias
lançou em setembro deste ano um guia prático que
estará disponível no Brasil no início de 2010.
Supervisão da Gestão de Risco
Ao falar sobre o tema, Souza destacou a importância
da existência de um Comitê de Risco na antecipação de
riscos. A Gol, no final de 2008, adotou um novo modelo
de Governança Corporativa, quando então colocou um
conselheiro independente (Álvaro de Souza) na presidência
do Conselho de Administração. Um dos primeiros passos
dessa nova fase foi reformular os comitês, pois eram
híbridos, isto é, compostos por executivos, tendo a
participação de um ou dois conselheiros do grupo de
controle. “Nessa época, criamos o atual Comitê de
Riscos, aproveitando, obviamente, a expertise de riscos
já monitorados na empresa, tais como de operação,
combustível, câmbio, etc., e expandimos o conceito de
monitoramento de riscos para outros aspectos, como,
por exemplo, a questão ambiental, uma vez que toda
companhia aérea é uma grande emissora de CO².”

13

Procedimentos recomendados pela OCDE para os principais problemas da recente crise
Remuneração
•
O conselho de administração, até mesmo os conselheiros independentes, deve assumir responsabilidades nessa
área, e não apenas a gestão da empresa;
•
Se julgar necessário, o comitê de remuneração deve recorrer a consultores externos para ajudá-lo;
•
As políticas de remuneração devem ser aprovadas pelos acionistas na assembleia anual da empresa;
•
O pagamento deve ser relacionado ao desempenho, evitando-se componentes de remuneração excessivos.
Gestão de Riscos
•
Deve ser contemplada como uma responsabilidade efetiva do conselho de administração, após análise do relatório
da gestão;
•
Em recente pesquisa sobre a crise, a OCDE concluiu que questões relativas à gestão de riscos foram tratadas sem a
atuação do conselho.
Responsabilidades do Conselho
•
Deve ser capaz de fazer um julgamento independente;
•
Deve ser competente, de forma que seus membros precisam ser treinados e avaliados periodicamente;
•
O presidente do conselho deve estabelecer a estratégia e preparar a agenda do conselho, incluindo temas importantes
como gestão de risco, planejamento de sucessão e relação com os stakeholders;
•
Se não for possível naquele momento deixar de acumular os cargos de presidente do conselho e de diretorpresidente, será preciso assegurar o tratamento dos conflitos de interesse.
Acionistas
•
Devem ter papel mais eficaz por meio da nomeação de membros fortes e eficientes para o conselho.

www.ibgc.org.br

Com semelhante opinião, Viana afirmou que “a criação
de comitês é parte essencial do sucesso de um conselho
de administração, tratando-se de um mecanismo de
solidariedade a este”. O Comitê de Riscos, para ele, é
importante não só na crise, mas no dia-a-dia da empresa,
porque hoje os riscos são muitos, incluindo não apenas
o risco financeiro, como também, por exemplo, o de
imagem. “Vivemos num mundo cercado de riscos e num
país onde eles são colocados no caminho das empresas
a cada momento.” Blume, por sua vez, levantou outro
ponto relevante nessa questão: “Uma das principais
recomendações da OCDE é o conselho primeiramente
identificar quais são os riscos mais importantes,
classificando-os por relevância e divulgando-os para
o mercado”. Em análises de crises, outro tema sempre
presente é a geração de oportunidades.
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uma rotina de acompanhamento de perto do caixa
da empresa - ação pouco verificada na realidade dos
colegiados.
Às ideias de Viana o presidente do Conselho da Gol
acrescentou dois aspectos: acredita na importância
do conselho ser maduro, isto é, “que tenha cicatrizes
adquiridas com a vivência de outras crises”. Segundo,
“que numa crise os executivos se preocupem com os
aspectos de risco que afetam o curto prazo, e que o
conselho reforce o seu papel de levar para a empresa a
perspectiva de que toda crise oferece oportunidades”.
Desse tema surgiu uma nova pergunta: Como conciliar a
visão estratégica do conselho com uma adequada gestão
de riscos, uma vez que esta requer reconhecimento mais
detalhado do funcionamento da empresa e dos processos
utilizados para mitigar os principais riscos?

A busca
Ao introduzir o tema no debate, o moderador Barbosa
Blume acredita que os membros do conselho precisam
valeu-se do ditado popular, “enquanto uns choram,
estar prontos para fazer os questionamentos adequados,
outros vendem lenços”, para afirmar ser possível
contar com pessoas capacitadas para tal, dispor de comitê
encontrar oportunidades nas crises. Para
de riscos eficaz e acionar especialistas
Viana (do Hospital São Luiz), há pelo
“Vivemos num mundo quando necessário. “Esta é uma área na
menos dois pontos a serem observados cercado de riscos e num qual os conselheiros precisam obter mais
nessa questão. Primeiro: é necessário país onde os riscos são detalhes para poderem compreender os
que o conselho esteja preparado e tenha
colocados no caminho riscos devido a sua complexidade.” Na
agilidade para discutir as propostas da
análise de Blume, “na recente crise,
das empresas a cada os membros do conselho simplesmente
gestão executiva, já que as oportunidades
momento”
surgem em decorrência da fragilidade
confiaram na gestão da empresa, e
(Luiz
Antônio Viana) isso claramente não foi o suficiente”.
de algumas empresas tornadas alvos
de aquisição. Para isso, de acordo com
No entanto, segundo ele, “essas medidas não devem
ele, é relevante a diversificação do conselho, para se
impedir que o conselho de administração se concentre
analisar todos os aspectos envolvidos numa eventual
na estratégia: o risco é um elemento fundamental da
aquisição. Segundo: é importante que o conselho tenha
estratégia”.

6 a Sessão

Remuneração: Incentivo dos executivos
Debate sobre remuneração reúne um caso inovador e as visões
de um investidor e de uma empresária

A

o iniciar o debate, a moderadora Eliane Lustosa,
conselheira do IBGC, previu como grandes as
possibilidades dessa sessão ser muito interessante, por ali
estarem reunidos executivos com diferentes experiências
e por tratar-se de tema frequentemente presente na
mídia e em várias sessões do próprio Congresso.
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“Trata-se de um dos assuntos mais complexos das
empresas”, lembrou a palestrante Maria Silvia Marques,
presidente da Icatu Hartford, que fez uma abordagem
conceitual sobre o tema. Para corroborar, Lustosa lembrou
que “esse foi um dos poucos assuntos [remuneração
variável no conselho de administração], que teve sua

redação final decidida por voto” no processo de revisão
da 4ª versão do Código das Melhores Práticas de
Governança Corporativa, lançado em 1º de setembro
deste ano.
No Código, uma das principais recomendações com
relação ao tema é que a remuneração do conselho
não esteja vinculada à remuneração dos executivos.
”Porque os conselheiros têm por obrigação, além de
definir estratégias, monitorar os executivos”, explicou
Lustosa.
Participaram também do debate Marco Antônio Castello
Branco, presidente da Usina Siderúrgica de Minas
Gerais (Usiminas) - empresa tida pelo mercado como
conservadora e com baixo nível de transparência, e que,
a partir de novembro de 2006, passou por processo de
transformação ao firmar novo acordo de controle que
incluiu mudança radical na área de remuneração -, e
Nelson Rozental, sócio da BRZ Investimentos, cuja
contribuição foi trazer ao debate a visão de como o
segmento de private equity utiliza a remuneração como
instrumento de criação de valor.
Conceituação do tema
Para a presidente da Icatu Hartford, é importante ter em
mente, quando se discute a criação de um programa de
remuneração numa empresa, duas questões primordiais:
primeira, o programa não pode ser copiado e, segunda,
é necessário um olhar atento à cultura da empresa.
Quanto à primeira, ela frisa que “a política de
remuneração está intimamente ligada à definição de
estratégia do negócio e, se a empresa tiver clareza dessa
estratégia, a definição da política de remuneração sai
quase que naturalmente”.
Marques exemplifica essa questão a partir de empresas
que passam por diferentes fases - crescimento,
recuperação, dificuldades ou que desejam se focar em
rentabilidade – e, portanto, têm diferentes estratégias.
Consequentemente, devem ter diferentes políticas de
remuneração que possam traduzir essas estratégias.
Quanto aos cuidados com o programa de remuneração
variável, ela frisou: “Precisamos preparar a empresa para
esse programa. E aí o Conselho de Administração tem
papéis muito claros (ver quadro)”. Segundo Marques,
“impor um programa agressivo de remuneração variável
ou de incentivos de longo prazo a pessoas que não
estão preparadas para isso ou que não têm esse perfil
levará a um desastre completo”.

Um caso de transparência
Em 2008, Castello Branco foi convidado para assumir
a Usiminas com o intuito de aumentar o nível de
transparência da empresa. Com a experiência de direção
de empresas no exterior (França e Alemanha), onde
a divulgação detalhada é uma prática, ele e outros
diretores propuseram ao Conselho de Administração
que a Usiminas adotasse uma política de divulgação da
remuneração dos seus executivos, o que foi aceito.
De acordo com ele, a publicação dessas informações
para todos os acionistas democratiza o conhecimento
da remuneração dos executivos, deixando de ser um
privilégio apenas do Comitê de Recursos Humanos e
dando oportunidade a todos, em uma assembleia de
acionistas, de questionarem e discutirem os critérios que
a determinam.

Maria Silvia
Marques :
“A política de
remuneração
está
intimamente
ligada à
definição de
estratégia do
negócio”
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A divulgação, no caso da Usiminas, foi realizada nos
mesmos níveis de detalhamento de uma empresa listada
na França, o que incluiu a publicação de todo tipo de
remuneração, de prazos de pagamentos e dos valores
abertos entre conselheiros e diretores estatutários.
Divulgação versus medo
Para Castello Branco, a maior resistência à divulgação
do salário é o “sentimento de vergonha”. “Ou a pessoa
tem vergonha de estar ganhando muito e não acha que
merece, ou de estar ganhando pouco e achar que merece
muito mais.”

Papel do Conselho quanto à
remuneração, por Maria Silvia Marques
•

Definir claramente o nível de risco que aceita correr.
(Isso deve ser conhecido pela empresa e pelos
executivos e tem de estar traduzido na política de
remuneração e nas métricas da empresa.)

•

Definir quem são as pessoas-chave na organização
que devem participar dos programas de longo prazo.

•

Definir quais são as métricas, pois elas variam de
acordo com a estratégica da companhia.
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“Divulgar a remuneração dos executivos em nenhum momento aumenta
o risco ao qual já estamos todos expostos, pelo fato de não termos
ainda resolvidas as questões sociais do Brasil”
(Marco Antônio Castello Branco)
Na Usiminas, segundo ele, não houve resistência
interna. Quanto à perda de competitividade, segundo
ele, é um argumento fraco, pois as consultorias de
recursos humanos já dão orientações de mercado. No
que diz respeito à segurança, ele acredita que “divulgar
a remuneração dos executivos em nenhum momento
aumenta o risco ao qual já estamos todos expostos,
pelo fato de não termos ainda resolvidas as questões
sociais do Brasil”.
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Os executivos e o processo de geração de valor
Para um investidor de private equity, a remuneração é
mais um instrumento de alinhamento na busca da criação
de valor no longo prazo, assim como a qualidade total
e a implantação de uma cultura de meritocracia. “Esse
investidor é um sócio no longo prazo que não tem o direito
de ir e vir”, explicou Rozental. Nesse cenário, segundo
ele, “é importante valer-se de executivos competentes e
alinhados à criação de valor no longo prazo, por meio de
um programa de remuneração bastante agressivo”. E se o
investidor não tem o direito de sair da empresa, ele almeja
contar “com executivos que num ano ruim continuem
lutando para perseguir os bons anos que virão”.
Para ele, é importante, no entanto, estabelecer metas
realistas relacionadas à situação da empresa em seu

momento de vida. “E esta é uma missão do conselho
de administração.” Outro aspecto, segundo Rozental,
é escolher de forma adequada o instrumento de
remuneração variável a ser adotado, dependendo do
estágio em que a empresa se encontra. Ele ressaltou
que o programa de remuneração tem de criar riqueza
aos executivos, porém sem expropriar os acionistas.
Quanto à recente crise, Rozental comentou que
“muitas empresas tinham optado por um programa
muito agressivo de stock option e de venda de ações,
e caíram numa armadilha”. Essas empresas tiveram a
ameaça de perder seu público jovem (aquele em que
a empresa deseja investir e reter no longo prazo) por
estar comprado em ações caras. Esse público não teve
o beneficio de uma acumulação e ainda usou grande
parte do salário, que era residual, para dar sinais em
ações, assim como bônus.
Para Rozental, “nessa hora o conselho tem de ser muito
maduro, porque não pode criar aí um problema moral
de perdoar dívidas e de reconsiderar o programa”. Em
contrapartida, “há de se tomar muito cuidado para
isolar da votação do programa de remuneração aquelas
pessoas do conselho que também seriam por ele
beneficiadas”.

7 a Sessão – PAINEL A

Lições de administração de derivativos
Na crise, as operações com derivativos foram para a berlinda e agora
o desafio é como diminuir o risco

O

tema reuniu especialistas como Cássio Casseb,
conselheiro de empresas, Ilan Goldfajn,
economista-chefe do Itaú-Unibanco, e Luiz Carlos
Aguiar, vice-presidente executivo e financeiro da
Embraer. Coube a Marta Alves, diretora-executiva da
BM&FBovespa, arbitrar as discussões do painel, que
teve como relator Luciano Feltrin, do jornal Brasil
Econômico.
A aposta em derivativos só para fazer ganho demonstrou
ser mais do que uma opção de risco e levou grandes
companhias à perda de liquidez em tempo recorde.
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O cenário levantou a questão sobre o papel dos
conselhos e escancarou o quanto esse tipo de operação
estava sem controle.
Credores ou acionistas?
Na opinião de Goldfajn, por mais que se faça um
controle de riscos, como é esperado de toda empresa,
os reguladores não têm uma forma de centralizar essas
operações. Isso pode gerar um problema, como de fato
gerou, no ano passado. O executivo do Itaú-Unibanco
lembrou também o desafio dos conselhos neste cenário:
em muitas companhias, mesmo onde há controle,

houve dificuldades para os conselheiros entenderem e
acompanharem as operações com derivativos.
E alertou: com o atual momento positivo da economia
brasileira, muitas empresas estão se endividando em
moeda forte. O perigo é gerar um problema como o
ocorrido no ano passado, disse Goldfajn, traçando um
paralelo com os estragos causados pelos derivativos
no auge da crise. Quem estiver captando em dívida
irá perceber que, na verdade, possui credores e não
acionistas.
A paz e não a guerra
Casseb destacou também o problema enfrentado pelos
conselhos durante a crise. Como conselheiro de algumas
companhias, em três delas ele acompanhou, no ano
passado, a dificuldade dos conselheiros em saber, por
exemplo, “até onde ir e até onde não ir” no quesito
gerenciamento de derivativos.
Outro desafio, segundo Casseb, foi a comunicação.
Em uma dessas empresas mencionadas, o contrato de
derivativos que foi fechado não era do conhecimento de
todos. É preciso definir políticas claras de risco: “Qual
o objetivo que quero atingir com este derivativo? É
uma especulação? Estou fazendo Tesouraria?” Segundo
o executivo, a conversa deve se desenvolver em “um
ambiente de paz e não de guerra”. E esclareceu como
fundamental que a comunicação seja aprimorada para
que os conselhos, reportados por comitês, entendam o
que está acontecendo.

Cautela com hedge e diálogo responsável
Para Aguiar, da Embraer, empresa onde o problema
dos derivativos não ocorreu, o diálogo responsável da
área financeira com o Conselho e com a alta direção
da companhia possibilitou sua experiência positiva
com o uso cauteloso do hedge, ali usado apenas como
mecanismo de proteção. O executivo comentou ainda
que a Embraer tem hoje 90% da sua receita atrelada ao
dólar norte-americano, sua moeda funcional. Segundo
ele, a Embraer também está desenvolvendo um projeto
de convergência contábil e, até o final de 2010, deve
publicar balanço com base no modelo International
Financial Reporting Standards (IFRS).
Ao terminar o painel, observou Feltrin, entre as lições
aprendidas neste debate sobre derivativos, houve
consenso, pelo menos, em relação a duas: a tesouraria
de uma empresa não deve ser o centro gerador de caixa;
e a obsessão das companhias abertas pela redução dos
custos e aumento das margens não deve ser resolvida
com a utilização de derivativos, mas sim por meio das
operações da empresa.
Substituindo Marta Alves na sessão de perguntas, a
conselheira do IBGC Eliane Lustosa frisou o que, segundo
ela, ficou muito claro na apresentação principalmente
do Casseb, que a Tesouraria de uma empresa deve fazer
um hedge no stricto sensu da palavra, sendo que as
operações de empresas que tiveram recentemente
prejuízos ao utilizarem instrumentos derivativos tinham
claramente uma aposta embutida.
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7 a Sessão – PAINEL b

Lições de M&A
O tema das fusões e aquisições envolve questões não resolvidas,
a começar pelo papel de cada personagem na operação

P

revenir e não negociar: esta é a função primordial
do conselho em transações de fusões e aquisições
(M&A, na sigla em inglês), de acordo com os convidados
Flávio Valadão, do Grupo Santander, e Luiz Octávio
Lopes, do Credit Suisse, que discutiram o tema em suas
diferentes variantes. Para arbitrar o debate, o painel
contou com o moderador João Pinheiro Nogueira
Batista, conselheiro do IBGC e Ibri, e a relatora Simone
Azevedo, da revista Capital Aberto.

Para os painelistas, segundo relato de Azevedo,
manifestado na 8ª Sessão, atuar preventivamente significa
o conselho verificar desde a necessidade do negócio até
dar as diretrizes e tomar as decisões estratégicas pelo
fechamento da operação ou não. Por outro lado, não cabe
a ele negociar, papel este exclusivo da Diretoria.
Cabe também ao conselho manter a razão, uma vez
que essas operações de M&A costumam ser cercadas

www.ibgc.org.br
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de paixão e entusiasmo e outras variáveis que não
devem interferir em decisões desse tipo. O conselheiro
precisa ser racional, especialmente os conselheiros
independentes. Outro fator de grande importância
é o alinhamento ao objetivo e aos interesses da
companhia, para evitar um conflito de interesse de
algum conselheiro prestador de serviço da companhia
no momento da tomada de decisão – quando ele pode
opinar contra ou a favor daquela operação, atendendo
ao seu próprio interesse e não da empresa.

Takeover Panel: uma alternativa para o Brasil?
Outro tema de destaque no encontro foram as medidas
propostas na reforma do Novo Mercado, entre as quais
a substituição do tag along por uma oferta pública
obrigatória a partir de determinado percentual adquirido
por um acionista. Como exemplo, foi citada a diretiva
europeia, na qual há um gatilho que ao atingir determinada
participação (em torno de 30%, dependendo da região), o
acionista adquirente é obrigado a fazer uma oferta pública
para todos os demais.

Um ponto polêmico foi o papel dos bancos de
investimento, que são os intermediadores nas operações
de M&A. Sabidamente, muitas empresas vão a bolsa de
valores com um modelo de governança desenhado às
pressas, com o único objetivo de se tornar um produto
mais atraente. E de quem é a responsabilidade disso?
Para refutar as críticas a este recurso, argumentou-se,
primeiro, que, na verdade, este não é um problema
desde que as informações sejam transparentes,
sendo apresentadas em um prospecto esclarecedor ao
interessado, no caso o investidor. E, segundo, que o
papel do banco é formatar a companhia para que ela
venha a mercado com o melhor formato de governança
possível. Mas a execução da governança, ou seja, fazer
tudo aquilo se transformar efetivamente em uma coisa
boa para todos os acionistas, não é seu papel.

Também foi discutida a possibilidade do Brasil adotar o
modelo do Takeover Panel, ou seja, quando um comitê
julga essas operações antes de serem efetivadas. Para
os que defendem a ideia, este tipo de regulação teria
dois aspectos positivos: o primeiro seria acabar com o
mito do controle de 50% + 1, deixando muito claro que
existe o controle de fato com um percentual menor;
e no segundo o mercado contaria com regras mais
claras, permitindo a comparação entre as empresas, ou
seja, neste sentido, todos estariam na mesma situação
perante a lei, o que facilitaria a precificação.

Mas, é importante ressaltar, a falta de uma boa governança
em algum momento será percebida pelos investidores,
colocando em risco a sustentabilidade do banco de
investimento no longo prazo. Afinal, os bancos não vivem
somente de operações deste tipo. São instituições que
prestam uma série de serviços ao mercado e devem zelar
por sua perpetuidade – ou seja, devem ter como princípio
manter a franqueza e a verdade.

Ao terminar, foi destacado que, na verdade, o maior
desafio tanto de M&A quanto em oferta pública é
o day after, ou seja, fazer com que as operações
concretizadas tragam depois os benefícios esperados.
Como ajustar a cultura, como fazer o conselho dessa
nova empresa – por exemplo, com membros dos dois
anteriores ou um conselho menor? Haverá ainda as
questões que envolvem o RH – principalmente saber
avaliar bem os recursos humanos ali disponíveis e
com muito respeito entre as partes tomar as decisões
que estão por vir. Finalmente, não faltou citar a
delicada gestão de egos, comum nessas situações e
exigindo muita psicologia por parte dos envolvidos.

7 a Sessão – PAINEL c

Lições sobre performance de conselheiros como medir o desempenho
Ainda em pequeno número, as experiências brasileiras sobre o tema revelam grandes
desafios e algumas controvérsias

O

desempenho dos conselhos, a avaliação do
grupo e a avaliação individual de seus membros;
as metodologias de avaliação de performance e os
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questionários aplicados foram algumas das questões
colocadas aos três palestrantes pela moderadora Ana
Teresa Meirelles, vice-presidente do grupo Notre Dame

Intermédica e conselheira da WEG, no painel que teve como
relatora Graziella Valenti, do jornal Valor Econômico.
As experiências trazidas ao debate revelaram a situação
embrionária do tema no Brasil, embora já possa exibir
algumas lições importantes.
Ana Dolores Novaes, membro dos Conselhos da CCR, CPFL
e Metafrio, lembrou a primeira avaliação realizada na
CCR quando integrava o Comitê de Auditoria do Grupo,
em 2003: “Levamos bomba!” Ao levantar as razões, foi
constatado que o Conselho – formado por dez membros,
dois para cada um dos quatro principais acionistas e
dois independentes – não recebia as informações sobre
o trabalho realizado no Comitê de Auditoria – o que foi
modificado nas avaliações seguintes.
Na opinião da executiva a autoavaliação é muito
importante, pois permite corrigir falhas a qualquer
tempo. Outro exemplo foi o da comunicação das decisões
do Conselho para o diretor-presidente, que não eram
passadas a ele de forma adequada. Decidiu-se pela
participação do diretor-presidente nas reuniões privadas
do Conselho de Administração, excetuando-se as sessões
de discussão da remuneração da Diretoria. Uma mudança
também adotada foi a obrigatoriedade de se justificar as
notas dadas por desempenho.
O processo de autoavaliação na CCR envolve questionários
preenchidos anonimamente: os membros do Conselho
se autoavaliam e avaliam o Conselho de Administração
como um todo, que por sua vez avalia o Comitê de
Auditoria e também o diretor-presidente da companhia.
O diretor-presidente avalia o Conselho de Administração.
O Conselho de Administração e o diretor-presidente
avaliam o secretário do Conselho – função fundamental
para garantir que a Governança e que todos os termos
legais estejam sendo seguidos, evidenciou Novaes.
Também são avaliados na companhia os seis Comitês:
Auditoria, Financeiro, Novos Negócios, Estratégia,
Recursos Humanos e Governança.
O modelo de avaliação da Algar
Luiz Alexandre Garcia, diretor-presidente do Grupo
Algar, esclareceu que a companhia, embora fechada,
há dez anos possui um conselho, formado por nove
membros – cinco independentes e quatro internos – e
três Comitês – Talentos Humanos, Auditoria e Riscos e
Governança Corporativa.
Garcia detalhou os quatro aspectos do modelo de
avaliação implantada na Algar há cinco anos. O

primeiro, realizado pelo
Comitê de Governança
Corporativa, que se reúne
uma vez por ano e analisa
principalmente as melhores
práticas do mercado em
relação às adotadas na
companhia; o segundo
é a avaliação individual
de cada conselheiro e a avaliação de seus pares; a
seguinte é a avaliação do presidente do Conselho, feita
de forma individual por cada conselheiro; a avaliação
do diretor-presidente também é feita uma vez por
ano – os conselheiros retornam ao presidente do
Conselho sobre a visão estratégica, o relacionamento
do diretor-presidente com os membros do Conselho
e sua capacidade de ouvir críticas e sugestões. Cabe ao
presidente do colegiado repassar este retorno ao diretorpresidente. Ao finalizar, Garcia acrescentou que na Algar, o
diretor-presidente participa do Conselho de Administração
como membro honorário sem direito a voto.
A má avaliação das avaliações
Hebert Steinberg, da Mesa Corporate Governance,
iniciou sua participação comunicando haver trazido
questionários e modelos de avaliação para disponibilizar
aos congressistas presentes. Revelou ter feito um
mergulho especial no tema, o qual acabou por leválo a um desconforto, pois, mesmo nas companhias
onde implantou conselhos e em conselhos dos quais
participa, ele não tem uma boa apreciação das
avaliações. E argumentou: ”Não é simples colocar essa
proposta em prática”.

“Levamos
bomba!”,
revela Ana
Dolores Novaes
ao lembrar
a primeira
avaliação
realizada na
CCR quando
integrava o
Comitê de
Auditoria do
Grupo
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Para o executivo nunca se pode perder de vista o
objetivo de um conselho: proteger e valorizar o
patrimônio e maximizar o retorno do investimento.
“É fundamental o consenso em relação aos propósitos
estratégicos do grupo.”
Lembrou, porém, que a maioria das empresas do mundo
é familiar e já possue estrutura de gestão. Citando John
Davis, autor do livro Geração para Geração (Editora
Campus), Steinberg destacou as três dimensões a serem
olhadas na hora de administrar estas empresas: eixo da
família, eixo da propriedade e do próprio negócio. “É
um grande desafio”, advertiu.
Para facilitar o processo de autoavaliação, Steinberg
propôs um roteiro, baseado no trabalho de Ram
Charan, consultor e autor de vários livros na área. Este
instrumento é a sua melhor experiência com avaliação
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em mais de uma dezena de conselhos implantados
ou dos quais participa. São três os tópicos por ele
recomendados: foco no essencial – o conselho estar
voltado para o que é realmente importante; estrutura de
informações – o processo estar funcionando a contento
(se o conselheiro tem acesso às informações a tempo
e qualidade adequados etc.); e dinâmica de grupo – o
funcionamento do conselho, das sessões de trabalho e
do diálogo.
Questões à mesa
No módulo de perguntas aos palestrantes, uma delas
causou polêmica: até que ponto a pulverização dos comitês
agrega ao conselho? Até que ponto existe interferência e
quais os seus limites na gestão da empresa?
Segundo Novaes, da CCR, “nas grandes empresas,
dependendo do tamanho, pode-se dizer que estas
são praticamente comandadas por comitês, pois é nos
comitês que os assuntos são detalhados com a devida
profundidade. Cabe a cada empresa desenvolver certa
sistemática”. No caso de assuntos estratégicos, que
tratam de risco, explicou: “O Comitê precisa fazer uma
sessão no plenário do conselho”.

Para Steinberg, delegar decisão para o comitê é uma má
prática. “Decisão é do conselho”, destacou, observando
que o comitê aprofunda e discute as questões porque às
vezes o conselho as delega. “Tenho visto este processo
de delegação reversa e acho perigoso”, afirmou.
Novaes argumentou que, na CCR, “os membros do Comitê
de Auditoria são os mesmos do Conselho” e, portanto,
“cada caso é um caso particular”. Evidentemente,
completou, “as demonstrações financeiras são função e
aprovação do conselho – isto está na lei”.
Finalizando, Garcia ressaltou o papel dos comitês na
Algar: eles são vitais, mas não são deliberativos. “As
decisões são tomadas no Conselho de Administração
pelos conselheiros”.
E o conselho ser avaliado pelo diretor-presidente e viceversa deve acontecer?, questionou um congressista a
Steinberg. Categórico, ele respondeu: “Eu defendo que o
diretor-presidente não o faça, porque isso desestabiliza.
Na verdade o documento vai acabar sendo hipócrita
porque nem o conselheiro vai avaliar de forma direta nem
o diretor-presidente o fará. E vira algo de alto-risco”.

20
7 a Sessão – PAINEL D

Novas jurisprudências e legislações
O princípio de preservação da empresa, a recuperação judicial e os desafios
dos comitês de credores aqueceram o debate

C

onduzido pelo juiz do Tribunal de Justiça de São
Paulo Alexandre Lazzarini, o painel teve como
convidados, Alberto Camiña, do Ministério Público
de São Paulo, Luciana Pires Dias, superintendente de
Desenvolvimento de Mercado da CVM, e Renato Mange,
da Renato Mange Advogados Associados; o jornalista
Alexandre Machado foi o relator do debate.
As novidades incluídas na nova Lei de Falências foi o
tema central do encontro enriquecido pela experiência
de especialistas de áreas diversas, oferecendo olhares
diferentes sobre o tema.
“Toda lei de falência tem a dificuldade de equilibrar
direitos controversos” A frase, frequentemente aplicada
em relação a novas e antigas leis, foi relembrada por
Mange, ao descrever a dificuldade do trabalho dos

dezembro 2009

advogados junto aos credores. Ao assumir eventualmente
a posição de executivo na recuperação judicial de uma
empresa, muitas vezes este personagem acaba sendo
responsabilizado por ações anteriores às suas, o que
transforma sua missão em algo tremendamente pesado
e acaba por dificultar muito a criação dos comitês
de credores. Para Mange, advogado especialista em
falências, somente a jurisprudência poderá balizar de
forma mais justa, mais adequada, as responsabilidades
dos comitês de credores. O mesmo desafio é enfrentado
pelo diretor indicado, ressaltou. “Existem salvaguardas,
mas não suficientes para resguardar esse diretor da
excessiva responsabilidade.”
“Melhor conversa da CVM com as empresas”
Dias centrou a sua participação nos benefícios trazidos
pela nova instrução 202 da CVM, prevista para entrar

em vigor a partir de janeiro de 2010. Para ela, a regra
trata-se de um grande avanço por significar a troca das
informações quantitativas pelas qualitativas. Antes,
as companhias precisavam apresentar uma série de
números, como o de empregados, exemplificou. Agora,
terão de esclarecer suas políticas, práticas, os aspectos
da vida cotidiana e os critérios para estabelecer os
níveis de remuneração de seus executivos.
A nova instrução, disse a superintendente da CVM,
trata de forma diferente as empresas em processo de
recuperação e as que se encontram em regime falimentar.
Companhias em regime falimentar serão liberadas da
divulgação de grande parte dos seus números e das suas
informações – neste caso, encaminhadas diretamente
a juízo, que será a fonte de informação do mercado.
Por sua vez, as empresas em regime de recuperação
estarão dentro da regra qualitativa – o que permite
ao investidor saber minimamente o que acontece na
empresa, ao mesmo tempo em que não a penaliza.
Por outro lado, a explicitação dessas questões, disse
Dias, traz uma nova luz nos procedimentos internos das

companhias, acarretando processo de transformação
nas estruturas de Governança.
“A lei de recuperação de empresas pegou”
Para Camiña esta seria a sua manchete sobre o tema
do painel. Talvez, em outros países não fosse muito
importante, disse ele, mas no Brasil, tem grande
significado. E acrescentou outra frase para reflexão:
“Aguarda-se sinceridade da Contabilidade”.
Em sua opinião, é fato bastante disseminado o setor de
contabilidade ser local de informação e desinformação
das empresas. E entre os que desinformam, há pessoas
de altíssima reputação pública, comentou Camiña. Sem
revelar nomes, mencionou um premiado empresário que
forjou um balanço e acabou por cair nas mãos do Ministério
Público. Ressaltou ainda, que as mais severas fraudes que
viu aconteceram em bancos e seguradoras. A nova lei tem
um rol de exigências quanto à transparência e qualidade das
informações. O representante do Ministério Público lembrou
ainda que a contrapartida do poder é a responsabilidade.
E comentou: “Quem não está acostumado à governança
corporativa na bonança, terá de chegar a ela a fórceps”.

9 a Sessão
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Controle de riscos no setor financeiro
A regulação brasileira foi um dos principais fatores para as organizações
enfrentarem com êxito a crise internacional

A

o abrir a sessão, a moderadora Tereza Grossi, do
Comitê de Auditoria do Itaú Unibanco Holding,
destacou a relevância do tema tratado, pois devido à
crise internacional “o gerenciamento de riscos se tornou
assunto de todos os debates, em todos os grupos
reunidos em vários países do mundo”. Grossi ressaltou
ainda a qualificação e conhecimento dos painelistas
em diversos setores – público, privado e internacional:
Gustavo Franco, sócio e diretor-executivo da Rio
Bravo Investimentos, Eleazar de Carvalho Filho,
sócio-fundador da Iposeira, e Stephen Biggar, diretorpresidente da Standard & Poor’s, dos Estados Unidos.
Gustavo Franco propôs uma reflexão sobre a questão
de que “talvez a nossa maior virtude em ter enfrentado
bem esta crise, tenha vindo da parte menos nobre da
nossa regulamentação, da parte antiga, pertinente à
Lei 6024” que, diferente da legislação norte-americana,
afasta o princípio da responsabilidade limitada dos
bancos. “Quando temos responsabilidade ilimitada no

sistema financeiro, garantimos dois tipos de proteção,
dois tipos de vantagem”, ressaltou.
A primeira: os incentivos entre administradores e
controladores ficam absolutamente alinhados, uma vez
que o patrimônio destas pessoas é afetado por qualquer
erro ali ocorrido. “Portanto, é como se todos se tornassem
‘donos’ do banco” e, enfatizou Franco, “existe o conceito de
que banco onde o dono está presente é mais conservador
e mais seguro”. A segunda: uma vez consumada uma
situação delicada na instituição financeira, no Brasil,
pode-se imediatamente criar, na partida, por meio de um
regime especial permitido pela lei brasileira, o chamado
bad bank, que fica com os ativos ruins, e um good bank,
detentor dos ativos de boa qualidade combinado com
passivos na mesma quantidade, que pode ser vendido
para outra instituição. “No contexto americano, vimos
que isso é muito difícil de fazer.”
“Uma vitória custosa, um empate sem gols, uma goleada
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“Aprendemos bastante com a crise e os sistemas de risco se provaram robustos ao
enfrentarem uma situação desconhecida” (Eleazar de Carvalho Filho)
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contra.” Com esta frase, Franco definiu as três operações
ocorridas no mercado norte-americano no auge da crise,
uma para viabilizar a venda da Bear Stearns para a JP
Morgan, e duas para fortalecer a AIG. Foi criada uma
companhia de responsabilidade limitada para tomar
recursos do Federal Reserve e comprar o portfólio podre
ou semipodre dessas instituições. Funcionou com a Bear,
não funcionou com a AIG e “esteve longe de funcionar”
com a Lehman Brothers.

muito importante na avaliação, inclusive de analistas
quando olham bancos como um todo, mostrou-se
crítico num momento de crise, quando o risco induziu
a concentração de depósitos em instituições grandes,
governamentais ou não. Do outro lado, as pequenas
instituições se viram na situação de perdas significativas
de recursos. “Com a expansão de crédito para as classes
C e D, tivemos uma abertura de capital dos pequenos
bancos, mas sem a contraparte do funding.”

“Se fosse possível construir o bad bank”, argumentou o
economista, “em qualquer uma dessas situações, teria
sido atendido outro aspecto fundamental da gestão de
crise bancária: o risco moral, problema que hoje preocupa
a todos, pois traz a sensação de que quem é grande
nunca vai quebrar – e que, em algum momento, produzirá
excessos novamente – profecia de muito sentido”, disse.

Várias medidas foram tomadas pela autoridade monetária
e pelo setor privado culminando com a possibilidade de
uso do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) que ajudou
o sistema a garantir até R$ 20 milhões aos recibos
de depósitos bancários. E o problema de liquidez do
sistema de fato foi amenizado. “Vimos, portanto, duas
situações: de um lado, a pressão de expansão de crédito
sem contrapartida de depósito. E de outro, a presença
de donos e instituições que puderam preservar a sua
posição”, resumiu Carvalho.

“Para que tal profecia não seja cumprida e o risco moral não
se torne novamente uma maldição, o sistema brasileiro
contribui por ser capaz de associar os prejuízos a seus
causadores. Como no caso do Lehman, administradores
responsáveis por esta confusão foram para casa com os
bônus recebidos durante muitos anos, agora inalcançáveis
com o processo de liquidação da instituição”. E observou:
“A nossa Lei 6024 é um produto altamente exportável
para o contexto norte-americano recente”.
Controladores e administradores juntos
Eleazar de Carvalho Filho ressaltou que uma das
consequências da crise, em cujo epicentro estavam os
Estados Unidos, foi levar administradores e controladores
a sentar na mesma mesa analisando as situações de
risco, tomando decisões de preservação de liquidez,
de redução de exposição, riscos de contraparte, riscos
de mercado – “enfim, decisões muito distintas das que
seriam comuns num foro colegiado, por mais diligente
ou responsável que este fosse”. “Acho importante
dizer que a presença do dono no fórum fez muita
diferença”, afirmou, destacando também a importância
da rigidez do sistema financeiro brasileiro. “Existe
no Brasil a exigência de um capital mínimo de 11%,
contra teoricamente 8% dos Estados Unidos – talvez
isso não seja bem verdade porque depende se há ativos
por trás, suportando o patrimônio declarado.” O fato é
que “as instituições brasileiras, as grandes pelo menos,
preservaram mais de 17% de capitalização mínima,
mesmo durante a crise”, ressaltou Carvalho. Ou seja,
existia um colchão, além da liquidez que pôde ser
mantida nesse período, muito maior do que o necessário
para momentos capazes produzir danos catastróficos.
O alto nível de crescimento de crédito foi outro fator
importante. Os depósitos em redes de varejo, item

dezembro 2009

Segundo o executivo, aprendemos bastante com a
crise e os sistemas de risco se provaram robustos ao
enfrentarem uma situação desconhecida. “Resultado,
sem dúvida, da combinação de regulação - fundamental
para eliminar as hipóteses e chances de riscos
sistêmicos - e do acompanhamento do mercado, diário
e instantâneo, como é feito pela autoridade monetária
e tem funcionado relativamente bem no Brasil.”
Transparência e informação
“Ficou bastante claro, durante as últimas crises, que
a governança corporativa e a cobiça andam juntas”,
disse Stephen Biggar ao iniciar a sua palestra. Segundo
o executivo, com muita frequência, os bancos não têm
gestão de risco funcionando adequadamente. “Sabemos
ser muito difícil desenvolver a governança – leva tempo,
exige credibilidade que pode ser facilmente destruída
pela ação de poucas pessoas numa organização e isso é
uma infelicidade.” Citou como exemplo o ocorrido com
a tradicional Société Générale, gigante francesa quase
totalmente destruída por um negociador.
Em 2007, a Standard & Poors mudou o seu sistema
de avaliação de governança corporativa e alterou
a sua metodologia para incorporar a gestão de risco
empresarial, que, segundo Biggar, “é bastante crítica
e no futuro será um desafio também para a área de
Governança”. Foi proposta também a existência na
organização de uma pessoa para ser o principal diretor de
gestão de risco, respondendo diretamente ao Conselho
de Administração, com acesso a todo o portfólio e
responsável desde a liderança até a divulgação do perfil
de risco aos stakeholders.

O executivo destacou recente relatório feito por sua
empresa avaliando as práticas de transparência e
divulgação no Brasil em comparação a outros mercados
em desenvolvimento. O estudo revela que o mercado
de capitais nacional se desenvolveu fortemente desde
2006 e que empresas listadas na Bovespa possuem
66% de transparência, um índice bastante favorável,
comparando-se a mercados bem estabelecidos dos
Estados Unidos e Londres, por exemplo, que estão na
escala de 70%. Em outras análises da S&P, o Brasil

aparece em boa posição: está 20% melhor do que a
China e 10% melhor do que a Rússia na questão da
transparência. “Esta é uma boa história para ser
contada”, comentou o executivo. Também em relação a
outros países do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), o
Brasil está em posição mais favorável no cenário global.
Empresas com grandes perspectivas de crescimento,
diversificação e a inflação contida, são outros fatores
muito importantes para o mercado de equity e de
capitais, completou Biggar.

10 a Sessão

Internacionalização e convergência das práticas
de Governança e mudanças regulatórias		
Panorama do pós-crise conclui que Brasil dispõe de políticas monetárias
regulatórias bastante prudentes

O

diretor de Política Econômica do Banco Central (BC),
Mário Mesquita, iniciou sua exposição afirmando que
“uma das conclusões que se pode tirar da recente crise, em
especial tendo em vista o exemplo norte-americano, é que a
arbitragem regulatória pode se tornar fonte importante de
risco sistêmico”. Nesse contexto, segundo ele, a tendência
natural é que se promova a convergência regulatória dentro
de diferentes jurisdições e entre elas, bem como se amplie
o perímetro regulatório de forma a cobrir todo o sistema
financeiro. Assim, “as práticas internacionais tendem a se
aproximar da prática brasileira”, afirmou.

No que se refere à convergência interna, de acordo
com Mesquita, o Banco Central tem procurado reforçar
a coordenação das atividades com a CVM e os demais
supervisores financeiros, por meio do aprimoramento de
mecanismos em instâncias de coordenação e atenção
comum aos problemas sistêmicos e às possibilidades de
arbitragem regulatória. No âmbito internacional, o BC tem
participado dos principais fóruns, tais como o Financial
Sustainability Board, órgão que monitora os riscos que
podem afetar a estabilidade do sistema financeiro global
e dissemina os padrões internacionais de regulação
financeira, e o Comitê de Basileia, principal fórum de
supervisão bancária.
Para Mesquita, espera-se com o resultado final
dessas reformas a introdução de padrões mais rígidos
de regulamentação prudencial, como o reforço da
transparência, a disciplina de mercado, a elevação dos
padrões de supervisão e a intensificação da cooperação

internacional entre supervisores bancários. Nessa
discussão, um tema frequente é em que medida as práticas
de governança dos próprios reguladores e supervisores,
bem como do sistema financeiro, podem ser aprimoradas
para reduzir o risco de novas crises. Quanto aos primeiros,
de acordo com Mesquita, são necessárias a ampliação
do perímetro regulatório e uma melhor coordenação do
fluxo de informações (Isso se refere tanto a instituições
operando na mesma jurisdição, quanto à cooperação
internacional). No que diz respeito às instituições
financeiras, disse parecer ser necessário uma revisão dos
mecanismos de incentivo de remuneração e também dos
controles de riscos.
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O tratamento de instituições sistemicamente importantes
é, segundo Mesquita, uma das principais áreas de debate
nos fóruns internacionais, incluindo de requerimentos
adicionais de capital à imposição de uma estrutura legal
mais transparente. “Enfim, uma maior proteção, requer
uma maior regulação”, conceituou. “Caso contrário, o
risco moral do sistema tende a aumentar, o que seria
contraproducente.”
Na visão de Mesquita, o debate internacional diz respeito
aos objetivos da política monetária que poderiam ser
estendidos, além do controle da inflação, para a
necessidade de evitar booms de crédito e de preços
de ativos. “Isso de fato pode ocorrer, em especial em
economias cuja regulação mostrou-se e mostra-se
inadequada. Assim, a opção realista parece ser entre
uma maior regulação ou um maior ativismo dos bancos
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centrais, e não entre mais ou menos regulação. Essas
mudanças serão mais relevantes em jurisdições nas quais
o arcabouço regulatório mostrou-se deficiente do que
no caso do Brasil, que tem seguido políticas monetárias
regulatórias bastante prudentes. No entanto, reformas
globais acordadas em fóruns, nos quais o Brasil tem tido
participação relevante, não deixarão de nos afetar.”
Três importantes questões
O presidente do Conselho de Administração do IBGC,
Mauro Rodrigues da Cunha, levantou três pontos de
interesse geral sobre o tema. Primeiro: Até que ponto é
possível internalizar mais as externalidades da atividade
bancária? Segundo: Até que ponto os incentivos dos
sistemas de remuneração precisam ser olhados com
mais detalhe e, talvez, com mais intervenção? Terceiro:
Qual é a lição de aprimoramento institucional mais
forte que se leva do final de 2008?
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Com relação ao primeiro, Mesquita disse acreditar ser
esse um desafio permanente da regulação, o de fazer
com que os incentivos dentro de cada instituição não
provoquem situações disfuncionais. “Nós avançamos
muito no Brasil sobre essa questão. As críticas que os
bancos brasileiros, às vezes, sofriam por ter regulação
excessivamente conservadora, já têm muito menos
impacto hoje do que tinha há um ano atrás; ou seja, o
que era visto como excessivamente conservador, agora
é meramente visto como prudente. E a tendência é
que a regulação internacional se aproxime, em certos
aspectos, da nossa.” Quanto ao segundo, mencionou
que nos EUA o Estado passou a ser um grande acionista,
às vezes o maior dos bancos, sendo natural que tenha
uma opinião decisiva sobre os regimes de remuneração
das instituições que controla. No caso brasileiro, disse:
“Não tivemos o mesmo tipo de problema, mas se esses
fóruns globais chegarem a uma conclusão uniforme,
por exemplo, dos bancos globais sistemicamente
importantes, então presumivelmente isso também se
aplicará à atuação desses bancos no País. É um caso a se
monitorar.” Sobre o terceiro tema, de aprimoramento,
disse que “um aspecto aonde poderíamos ter melhorias
é o da disseminação da exposição corporativa no que
tange ao acesso a derivativos financeiros, o que não
é regulado pelo Banco Central”. Segundo ele, “além
da melhor disseminação da informação, uma forma de
avançar nessa questão talvez seja uma maior ênfase no
registro dessas operações nas câmaras”.

Errata: Diferentemente do publicado na edição anterior,
o sobrenome correto do secretário de Estado de MG é
Sérgio Alair Barroso. Correção: o livro Governança em
Tempos de Crise possui 16 artigos.
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