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Seis dias de aprendizado e
reciclagem em governança no
exterior
Delegação de 28 associados ao IBGC participa
de Conferência da NACD e ciclo de palestras,
organizado pelo Fórum Global, e aprofunda o
debate sobre falhas na governança e aspectos da
atual crise
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Bonchristiano, sócio da GP Investments, revela
como funciona o modelo de gorvernança da
empresa, sua visão sobre remuneração de
conselheiros e executivos e o papel do conselho
face à nova realidade de propriedade das
empresas brasileiras
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debate
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experiência com a criação de comitês, apontando
as particularidades e consensos desse recente
processo
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CVM e IBGC discutem sobre
incorporações de controladas
Série de recomendações pode evitar efeitos
punitivos futuros para os administradores,
afirmam especialistas convidados para a mesaredonda realizada no Rio de Janeiro
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A permanente busca por um
conselho eficiente
Pesquisa realizada com 2 mil conselhos forneceu
material para o professor inglês Colin CoulsonThomas traçar um perfil de como avaliar se
um conselho é eficiente e adequado e as
características esperadas de um conselheiro
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9º Congresso do IBGC
promove debate sobre novas
formas de controle societário
Nos dias 8 e 9 de dezembro, o Instituto
debate sobre a consistência entre diferentes
estruturas de propriedade: a tradicional
e ainda predominante no País, controle
definido, e as mais recentes controle difuso
e pulverizado
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Deliberações do Conselho

N

a reunião de 26 de agosto, a adesão do IBGC
ao Comitê Executivo do Plano Diretor obteve
aprovação do Conselho, a justificativa ficou por conta
de a ação permitir ao Instituto participar da estratégia
de construção do Plano e melhor contribuir com as
instituições do mercado.
Em continuidade à reunião de junho, foram
apresentados aos conselheiros os resultados da
reestruturação organizacional, com as novas
contratações. O Conselho aprovou ainda a retomada,
em suas reuniões, das apresentações dos Comitês;
o Guia de Orientação para Implementação de Portal
de Governança, bem como os atuais coordenadores
dos Comitês do IBGC; aprovou que discussões sobre
rodízio de auditores aconteçam no âmbito da revisão
do Código do IBGC; e aceitou o debate para a criação
do Comitê de Indicação, proposto pelo Comitê de
Governança Corporativa.
Iniciativas, como a aproximação às Câmaras de
Comércio, a intenção do Instituto de ter uma
participação mais ativa no Nordeste e a proposta para
a criação de indicadores de avaliação da equipe IBGC,
foram debatidas durante a reunião. Neste mesmo

2

encontro, foi definida pelo Conselho a Agenda Temática
de 2009: “Novas Fronteiras: Internacionalização,
Globalização e Convergência de Práticas”.
Na reunião seguinte, de 18 de setembro, foi
apresentada a proposta de promover debates de
casos concretos no Capítulo Rio. E a realização de um
encontro de dois dias em tempo integral, por grupo
formado especialmente para esta rodada de revisão
do Código do IBGC, obteve aprovação do Conselho e
aconteceu nos dias 31 de outubro e 1 de novembro.
No final de outubro houve a reunião do Conselho, em
que temas tratados no mês anterior voltaram a ser
discutidos, como, por exemplo, Certificação, Banco de
Conselheiros e Comitê de Indicação. Foi aprovada a
premissa do orçamento e o Comitê de Comunicação
propôs nova mudança no posicionamento do IBGC
diante da atual realidade.
O Conselho se reúne mais uma vez neste ano, dia
11 de dezembro. Para mais informações sobre o
conteúdo de cada reunião do Conselho, acesse o site
do Instituto: www.ibgc.org.br (IBGC – Governança no
IBGC – Conselho de Administração).
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Em dia com os acontecimentos nos Capítulos
Criados com o objetivo de disseminar localmente as boas práticas de governança
corporativa em diferentes Estados brasileiros, os Capítulos do IBGC, hoje três unidades
– Capítulo Sul (fundado em 2002), Capítulo Rio (em 2004) e Capítulo Paraná (em
2005) –, têm uma programação independente de eventos. O IBGC em Foco reserva
este espaço para trazer as últimas e as futuras realizações dos Capítulos, referentes
aos meses de setembro a novembro deste ano.
CAPÍTULO PARANÁ
o dia três de setembro, o capítulo organizou evento
com Hélio Bruck Rotenberg, presidente da Positivo
Informática, para falar sobre a experiência em
governança corporativa da empresa. A Positivo aderiu
ao Novo Mercado da BM&FBovespa, tendo realizado
IPO (Oferta Pública Inicial de Ações) em dezembro
de 2006.

N
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Para novembro, o Capítulo promove, no dia 18, Fórum
de Debates sobre Planejamento Estratégico com Belmiro
V. Jobim Castor, ex-secretário de Estado da Educação do
Paraná e Secretário de Planejamento por duas vezes. De
acordo com o palestrante, “a importância do planejamento
estratégico é mais óbvia nestes dias de crise”. Até quatro de
dezembro, acontece a 2ª edição do Curso para Conselheiros
de Administração, com 45 participantes.

CAPÍTULO RIO
Em três de outubro, o Capítulo organizou, em parceria
com a Comissão de Valores Mobiliários, a mesaredonda Parecer de Orientação CVM nº 35, reunindo
cinco palestrantes: Alexandre Pinheiro dos Santos,
procurador-chefe da Procuradoria Federal Especializada
junto à CVM (PFE/CVM); João Laudo de Camargo,
coordenador do Capítulo IBGC-RJ; Manoel Vargas,
sócio de Lobo & Ibeas Advogados; Marcos Barbosa
Pinto, diretor da CVM; e Pedro Rudge, sócio da Leblon
Equities (mais detalhes, leia matéria na pág. 13).
O mês de outubro marcou ainda a volta dos cursos
abertos ao Rio de Janeiro, com a realização nos
dias 29 e 30 da primeira edição do curso A Função
Controle na Governança Corporativa, que contou com
47 participantes.
Para novembro, dia 28, o Capítulo tem agendada
palestra com Antonio Siqueira, desembargador do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e
Márcia Cunha, juíza titular da 2ª Vara Empresarial
da Comarca do RJ. Os palestrantes discutirão sobre
Acesso à Justiça – Aplicação da Legislação Empresarial
e Desconsideração da Personalidade Jurídica.
CAPÍTULO SUL
Dando seqüência à série Talk Hour, lançada em agosto
deste ano, o Capítulo convidou, em 29 de setembro,
Telmo Schoeler como mediador da 2ª edição do
encontro, com o tema Os Princípios Básicos da
Governança Corporativa. Schoeler participa de diversos
conselhos de administração e consultivos, como

membro ou presidente. Segundo Carlos Biedermann,
coordenador geral do Capítulo, o Talk Hour visa “trazer
os associados para um momento de reflexão mensal
sobre temas de governança corporativa, escolhendo
para isso cada vez um moderador”.
Patrimônio, Família e Gestão foi o tema da edição
seguinte, realizada em 27 de outubro, tendo Jairo
Gudis como mediador. Gudis é membro de conselhos
de administração, atuando como conselheiro
externo independente e presidente de conselhos de
administração em empresas de controle familiar. A
edição do Talk Hour de novembro está agendada para
o dia 24. Até o momento do fechamento desta edição,
o tema e o moderador do evento ainda não tinham
sido definidos.
Outro evento regular na agenda do Capítulo Sul,
nomeado “Tá na Mesa”, é fruto do convênio entre o
IBGC e a Federação das Associações Comerciais e de
Serviços do Rio Grande do Sul (Federasul), assinado
em 13 de agosto. Por meio dele, a Federação passou
a incluir em suas reuniões-almoço semanais temas
ligados à governança corporativa. Em novembro,
a palestra foi realizada no dia cinco e contou com
a participação de Ronaldo Camargo Veirano, sócio
fundador da Veirano Advogados e membro do Conselho
de Administração do IBGC.
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Referente a cursos, o Capítulo Sul realizou entre os
dias 24 e 26 de setembro mais uma edição do curso
de Governança Corporativa em Empresas Familiares,
com 28 alunos.
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IBGC anuncia as vencedoras do Prêmio
de Governança Corporativa 2008

N

a noite de 28 de outubro, o Instituto revelou
as vencedoras da 4ª edição do Prêmio IBGC de
Governança Corporativa. As empresas contempladas
foram Iochpe Maxion, na categoria Evolução; Alesat
Combustíveis, em Não-Listadas; e Bematech, pelo
segundo ano consecutivo, em Empresas Listadas.
Apenas o quesito Inovação não teve vencedor.

Méritos
Com uma melhora de 36% na pontuação, a empresa
premiada na categoria Evolução, Iochpe Maxion,
subiu 56 posições na análise realizada pelo IBGC.
A empresa adotou práticas como tag along acima
das exigências legais e a eliminação das ações
sem voto, obtendo um maior alinhamento entre

www.ibgc.org.br

Alexandre Machado

a fizeram primeira colocada estão o plano de
sucessão formalizado e reavaliado freqüentemente,
com investimento em treinamento dos possíveis
sucessores e a transparência com investidores
e credores.

Representantes
das empresas
vencedoras em
evento do IBGC

o direito de controle e o direito de fluxo de caixa
do controlador.
Vencedora da categoria Empresas Não-Listadas,
a Alesat Combustíveis resulta da fusão de duas
empresas, uma do Rio Grande do Norte e outra
de Minas Gerais. Dentre as ações adotadas que

Em continuidade às ações passadas, a Bematech
conquistou a categoria Empresas Listadas pelo
segundo ano consecutivo, com a manutenção e o
aperfeiçoamento de suas práticas de governança
corporativa, como regras formais para transações
com partes relacionadas, avaliação anual do Conselho
e facilidade na participação em assembléias, dentre
outras práticas.
• Para mais informações acesse o site www.ibgc.org.br,
em Notícias.

Seis dias de aprendizado e reciclagem em
governança no exterior
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Associados ao IBGC participam de visita de estudos internacional promovida em
momento histórico da economia mundial

A

Conferência da National Association of Corporate
Directors (NACD), realizada no período de 19 a 21 de
outubro em Washington DC, recebeu neste ano marcante
presença de brasileiros. O grupo, constituído de 28 pessoas,
todas associadas ao IBGC, compõe a delegação da Jornada
Técnica para Washington DC, uma viagem de estudos
organizada pelo Comitê de Capacitação do Instituto. Com
mais de 30 anos de existência, a NACD é uma associação
norte-americana de conselheiros de administração fundada
em 1977, que reúne cerca de 10 mil membros, representando
mais de três mil conselhos de administração de um amplo
leque de empresas.
“Nosso grupo era o maior em quantidade de pessoas
representando um mesmo país. Isso lhe proporcionou grande
peso entre os participantes e para o País, porque num evento
internacional representamos, antes de tudo, o Brasil”, afirmou
Liège Oliveira Ayub, assessora da Diretoria EconômicoFinanceira e de Relação com Investidores da Sabesp, uma
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das participantes da Jornada. “A delegação brasileira foi
saudada em plenário pelo legendário militante da governança
Ira Millstein – acredito que marcamos importante presença
no cenário internacional”, completou Maria Cecília Rossi,
também membro da delegação, coordenadora do Comitê de
Comunicação do IBGC e diretora da Interlink Consultoria de
Mercado de Capitais.
A iniciativa partiu dos associados como forma de comemorar
os dez anos do primeiro Curso para Conselheiros de
Administração do Instituto. No início das atividades de ensino
de governança pelo IBGC foram realizadas duas viagens de
estudo semelhantes à atual. Uma, em 1998, para Nova York e
Boston e, no ano seguinte, para Londres e Paris.
Além da participação na conferência, a Jornada incluiu uma
seqüência de palestras especialmente programadas para o
IBGC pelo Global Corporate Governance Forum (GCGF), entre
os dias 22 e 24 de outubro. O GCGF é uma entidade patrocinada

pelo Banco Mundial, pela Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pelo International
Finance Corporation (IFC) para promover programas que
criem condições de desenvolvimento das melhores práticas
de governança nos países emergentes.
“O cenário da crise financeira global e a falência de
tradicionais instituições financeiras estiveram presentes
em praticamente todas as discussões”, informou Leonardo
Viegas, coordenador do Comitê de Capacitação do IBGC. “Na
busca de culpados, os maus diretores presidentes e os maus
conselheiros foram freqüentemente citados, mas muitos
consideraram os acionistas das empresas falidas os maiores
responsáveis por se omitirem na escolha e na cobrança de seus
administradores”, sintetizou. Entre outros temas em questão,
segundo Viegas, esteve presente o conflito de interesses dos
diretores presidentes, sua elevada remuneração, a revisão
de práticas de gestão de risco e a necessidade de maior
profissionalismo dos conselheiros. “Esses fatores fizeram com
que, tanto na conferência quanto no ciclo de palestras, fosse
mencionada também uma crise de governança corporativa”,
complementou Ayub.
Conferência da NACD
Participaram da conferência este ano cerca de 700 pessoas,
formada majoritariamente por conselheiros de administração
norte-americanos ou de países de língua inglesa de mercados
de capital desenvolvidos. Da delegação brasileira, muitos dos
integrantes tomaram parte do evento pela primeira vez.
O papel ativo do conselho de administração na supervisão
das grandes prioridades da companhia foi, segundo Rossi,
altamente destacado no evento. Ou seja, estava no foco da
questão a gestão de riscos, avaliações e estimativas contábeis,
governança corporativa, tecnologia da informação e controles
internos. “É o que eles definem como um conselho orientado
para a missão da companhia.”
Quanto à questão de gerenciamento de riscos, Heloisa Bellotti
Bedicks, secretária geral do IBGC, disse ter ficado claro nos
debates da conferência e das palestras que “os conselhos de
administração e os comitês não estavam atuando de uma forma
eficaz e eficiente, ocasionando falha no sistema de governança
e gerando a atual crise”. Bedicks esclareceu que no Brasil
também houve recentemente falha na governança em algumas

empresas que tiveram prejuízos ao utilizarem instrumentos
derivativos. “Nessas empresas o diretor financeiro respondia
diretamente ao presidente do conselho de administração
e não ao diretor presidente, como reza as boas práticas de
governança.” Um dos papéis do conselho de administração, e
principalmente do comitê de auditoria, é fazer a avaliação e o
monitoramento do risco.
Rossi lembrou ainda ter ficado evidente o fato de “os
modelos de governança e de controle de riscos do tipo checklist estarem fadados ao insucesso e que a análise de risco é
complexa e indelegável a terceiros”. A importância do comitê
de auditoria nessa questão incentivou os organizadores a
realizarem, no domingo que antecedeu à conferência, um
evento de um dia inteiro no qual só se falou sobre o tema.
Outra falha de governança citada é a mesma pessoa ocupar
a presidência da empresa e a presidência do conselho, fato
muito comum nos EUA. No Brasil, de acordo com o Prêmio
IBGC de Governança Corporativa 2008, 69% das empresas
listadas na BM&FBovespa têm uma diferenciação entre o
presidente do conselho e o diretor presidente.
A remuneração exorbitante dos executivos, prática também
comum no mercado norte-americano, foi apontada como
mais um fator de falha na governança. O tema é tão relevante
nos EUA que tanto Barack Obama quanto John McCain o
incluíram em plataforma eleitoral. “No Brasil existe outro
problema em relação à remuneração de executivos: falta de
transparência”, avaliou Bedicks. Segundo ela, nos EUA esses
valores são exorbitantes, mas transparentes. A Securities
and Exchange Commission (SEC – Comissão de Valores
Mobiliários norte-americana) estipula para as maiores
empresas o preenchimento de uma planilha demonstrando
o valor do bônus dos executivos. No Brasil a remuneração
é aprovada pelos acionistas de forma global. Não se sabe
quanto ganham os executivos nem o conselho.

5

Conclusões NACD
Segundo Ayub, uma das conclusões da conferência foi a
necessidade de os conselheiros serem avaliados. “Nos EUA
as companhias estão em estágios diferentes, tratando-se
de um processo em amadurecimento. Já aqui as empresas
ainda estão um pouco aquém do nível norte-americano com

“O cenário da crise financeira global e a falência de tradicionais instituições
financeiras estiveram presentes em praticamente todas as discussões”
(Leonardo Viegas)

www.ibgc.org.br

relação à avaliação de conselho, embora também lá esta
questão precise ser melhorada.” Como forma de auxiliar as
empresas nessa questão, o IBGC prevê para o próximo ano
o lançamento de um formulário padrão de avaliação em
conselhos de administração.
Outra conclusão ficou a cargo da bastante debatida
comunicação entre conselho de administração, gestão e
acionistas. “Ficou claro que existe uma falha no sistema de
comunicação. Nos EUA os acionistas são mais ativistas do que
no Brasil, mas ainda vimos na conferência muitos diretores
presidentes ou presidentes do conselho reclamando que os
acionistas não participam das assembléias gerais. O que eles
querem implantar é um sistema de
comunicação mais eficaz”, afirmou
“Os conselhos de
Bedicks.

As preocupações e os aspectos importantes
relacionados à governança do segundo maior fundo
de pensão americano, o TIAA-CREF, quando falaram
John Wilcox e a Hye-Won Choi, foram um dos assuntos
abordados. O fundo administra valor de recursos maior
que o PIB da América Latina. Durante o evento também
foi divulgado estudo acadêmico realizado pelo Banco
Mundial sobre as crises econômicas globais desde
1929. O estudo mostrou ser a atual crise sistêmica e
profunda, com duração prevista para dois anos, que,
provavelmente, trará recessão aos EUA. Outro tema
focado nas palestras foi o das empresas familiares,
sendo destacadas as práticas de governança nessas
empresas.

administração e
os comitês não estavam atuando
de uma forma eficaz e eficiente,
ocasionando falha no sistema de
governança e gerando a atual crise”
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Divulgação IBGC

Parte da delegação
brasileira com
Philip Armstrong
(2º à esquerda
na 1ª fileira)
durante o ciclo
de palestras

Novo Ciclo
Fechado o ciclo de debates no
âmbito da NACD, a delegação
brasileira partiu para novas
(Heloisa
discussões, agora programadas
pelo GCGF, todas realizadas
nas dependências do Banco
Mundial. Estiveram presentes para receber os associados
ao IBGC nomes como John Wilcox, Nell Minow, Philip
Armstrong, Stephen Davis e Stijn Claessens, os quais
representavam fundos de pensão, o Banco Mundial
e o Fundo Monetário Internacional (FMI), além de
acadêmicos, entre outros. A informalidade no contato
com o grupo foi, na visão de Ayub, a marca dessas
palestras. “Nós não ficávamos apenas na condição de
ouvinte, havia espaço para que nos aproximássemos
e fizéssemos perguntas diretamente a essas
autoridades.”

Segundo Agostinho Cardoso,
superintendente de Relações
com Investidores da CEMIG,
o ciclo ressaltou ainda “a
importância da capacitação
dos membros de um conselho
e a qualidade de suas decisões
Bedicks)
como fator fundamental para
os investidores avaliarem uma
empresa”. “O relato de experientes palestrantes foi de
grande utilidade para antever situações críticas que o
País pode um dia enfrentar.”
Jornada Técnica
De acordo com Viegas, “o sucesso da Jornada Técnica
levantou a questão de repetir o evento a cada dois
anos, sendo o próximo preferencialmente no mercado
europeu”. “Esse tipo de viagem agrega conhecimento
aos nossos associados, que se tornam multiplicadores
desse conhecimento”, frisou Bedicks. Também se atribui
a essa iniciativa, segundo ela, “a oportunidade de se
mostrar, tanto durante o evento da NACD quanto no
relacionamento com os professores presentes no Banco
Mundial, alguns pontos não conhecidos do mercado
brasileiro e da evolução das práticas de governança
no Brasil”.
Entre os participantes da delegação brasileira, Maria
Cecília Rossi resumiu bem o pensamento da maioria:
“A jornada constituiu uma verdadeira imersão no
tema da governança corporativa, num dos momentos
mais férteis da reflexão sobre o assunto à vista dos
desgastes produzidos pela crise”.
• Mais informações acesse o site www.ibgc.org.br,
em Eventos – Jornada Técnica, e consulte os artigos
produzidos por alguns dos participantes.
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9º Congresso do IBGC promove debate
sobre novas formas de controle societário
“A partir do modelo de estrutura de propriedade se constrói toda a estrutura de
governança corporativa de uma companhia”
(Mauro Rodrigues da Cunha, presidente do Conselho de Administração do IBGC)

N

este ano, 20 pessoas se envolveram no
desenvolvimento do conteúdo programático do
9º Congresso de Governança Corporativa do IBGC,
por meio de comitê específico. A partir das trocas
de experiências, opiniões divergentes e importantes
discussões, segundo Renata Weingrill Lancellotti,
coordenadora do Comitê do Congresso, conseguiuse aprimorar o conteúdo de forma a tudo que fosse
considerado relevante, referente ao tema Propriedade
em Evolução: Novas Formas de Controle Societário,
estivesse presente no evento. O Congresso acontece
no Hotel Transamérica, dias 8 e 9 de dezembro.
Considerado de extrema atualidade, o tema vem
sendo debatido pelo IBGC desde o início 2008,
uma vez que os congressos do Instituto têm como
objetivo solidificar as questões discutidas em sua
agenda temática do ano. “Vivemos hoje um período
de consolidação, de uma verdadeira revolução
no nosso mercado de capitais”, afirmou Mauro
Rodrigues da Cunha, presidente do Conselho do
IBGC. O caminho percorrido incluiu “primeiro um
cenário em que o mercado de capitais não financiava
o setor produtivo; passando por uma verdadeira
euforia de novas aberturas de capital; e agora por
um processo de consolidação de um mercado em que
se vê o surgimento de diversas novas estruturas de
propriedade”.
“O Brasil não está acostumado com isso, mas convive
hoje com novos modelos societários que têm grande
impacto na vida das companhias”, frisou Cunha.
Quando o IBGC discutiu o Modelo Brasileiro de
Governança Corporativa, em 2004, era muito clara a
prevalência de empresas com o controlador definido.
“Obviamente esse ainda é o modelo dominante no
Brasil, mas ele, hoje, convive com vários outros,

como o controle compartilhado, a empresa sem
controlador, o próprio controle estatal e os fundos de
investimentos tendo uma participação mais efetiva”,
afirmou.
Essa mudança tem impacto em duas importantes
dimensões, de acordo com Cunha. Primeira: a empresa
precisa escolher o modelo que mais lhe convém,
sendo adaptado a sua cultura, a sua história, as suas
necessidades e aos seus desafios futuros. Segunda:
ela precisa entender as opções dos seus concorrentes
e de todos aqueles envolvidos nos seus mercados de
atuação.

7

Cunha chamou a atenção para o fato dessa discussão
ser absolutamente importante para que se consiga
amadurecer os novos modelos societários. “Temos
muitos desafios, alguns até de ordem legal, para
compatibilizar com a nova realidade em que
vivemos.”
Destaques da Programação
Para esta edição, foram acrescentadas mais duas
sessões às do congresso anterior. Inauguradas no ano
passado, e devido ao sucesso da iniciativa, as Sessões
Simultâneas também ganharam mais um painel. Outro
diferencial da atual edição é a 5ª Sessão: Lições de
Governança Corporativa. Na avaliação de Cunha, a
sessão focará “aquilo aprendido nas situações vividas
pelas empresas nos últimos anos e o que isso pode
resultar em pistas para se enfrentar os desafios
dos próximos anos”. “É nessa sessão, que entram
os atuais acontecimentos vividos pelos mercados
internacionais”, esclareceu. Lancellotti lembrou
ainda que, a exemplo do ano passado, incluiu-se no
evento uma abordagem de práticas de governança
corporativa em pequenas e médias empresas.

www.ibgc.org.br

Entre as várias presenças de destaque do corpo de
palestrantes do 9º Congresso, Lancellotti citou Luiz Leonardo
Cantidiano, sócio do Motta, Fernandes Rocha Advogados;
Luciano Coutinho, presidente do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Edemir Pinto,
diretor-presidente da BM&FBOVESPA; Milton Vargas, diretor
vice-presidente do Bradesco; Maria Helena Santana e Marcos
Pinto, respectivamente, presidente e diretor da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM); Tereza Grossi, membro do Comitê
de Auditoria do Banco Itaú Holding Financeira S/A; Laércio
Cosentino, presidente do Conselho de Administração da

O QUE ESPERAR DAS SESSÕES
segundo Renata W. Lancellotti
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1ª Sessão
Entrevista Internacional
Haverá espaço para boas discussões sobre a
evolução da propriedade no Brasil vis-à-vis
experiências internacionais. Também será uma
oportunidade para, sob a ótica das boas práticas
de governança corporativa, demonstrar que o
Brasil tem evoluído.
2ª Sessão
Controle Disperso/Difuso
O desafio dessa sessão está atrelado à evolução
da propriedade nos controles disperso e difuso,
notadamente, no que tange aos mecanismos de
proteção e de governança corporativa durante e
após o processo de pulverização para as empresas
de controle disperso.
3ª Sessão
Controle de Fundos de Investimentos
Traz uma discussão sobre o crescimento da
participação, controle e monitoramento dos
fundos de investimentos nas empresas brasileiras,
sob a ótica das boas práticas de governança
corporativa.
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4ª Sessão
Estrutura de Propriedade de Renomada Instituição
Palestra em formato keynote, cuja abordagem será
sobre a estrutura de propriedade do Banco Bradesco.
5ª Sessão
Lições de Governança Corporativa
O ano de 2008 representou um teste para muitos
padrões de governança que emergiram nos últimos anos.
Debate de conteúdo polêmico, serão compartilhadas
lições aprendidas e recomendações práticas.
6ª Sessão
Painéis Simultâneos
No Painel A, Cooperativas, serão discutidos o processo
de organização, monitoramento e controle de gestão
dos cooperados, bem como os seus instrumentos de
representatividade e participação. No B, Forma,
Composição e Alcance dos Comitês e Conselhos de
Administração, debatem-se os principais critérios
e formatos para composição dos conselhos de
administração e comitês. Já no Painel C, Evolução
das Práticas em Assembléia, serão abordadas as
novas formas de participação dos acionistas nas
assembléias gerais, como utilização de tecnologia com

TOTVS; Joaquim Levy, secretário estadual da Fazenda do Rio
de Janeiro; e Alexandre Alves Lazzarini, juiz de Direito da 1ª
Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo.
Este ano, o Congresso contará também com a presença
de palestrantes internacionais de foco acadêmico e
profissional. Com conhecimento em mercados de empresas
emergentes, Bernard Black, professor de legislação da
Universidade do Texas, é o entrevistado da 1ª Sessão –
Entrevista Internacional. Segundo Lancellotti, ele fará um
comparativo sobre a evolução da propriedade, controle

e proteção dos investidores no Brasil versus as grandes
economias emergentes e a dos EUA. “Entendo que, nesse
momento de crises internacionais, certamente essa sessão
será enriquecedora, pois propiciará várias discussões
correlacionadas ao tema do Congresso”, disse.
John Gardner, executivo com larga experiência em conselhos
e comitês, abordará questões sobre forma, composição e
alcance dos comitês e conselhos internacionais. Também
comentará sobre os processos de avaliação dos conselheiros
e membros de comitês nos EUA e seus resultados.

S DO 9º CONGRESSO,

voto eletrônico, proxy voting, assembléia on-line e
participação remota. O foco do Painel D, Governança
Corporativa em Pequenas e Médias Empresas, será
as resistências e dificuldades das pequenas e médias
empresas na adoção de boas práticas de governança
corporativa; ao passo que no E, Lições Aprendidas em
Gestão de Risco e Implicações para o cenário atual,
serão abordadas as lições apreendidas em estudos
de casos discutidos no Comitê de Gerenciamento de
Riscos Corporativos do IBGC.
7ª Sessão
Controle Compartilhado
Possui como foco o debate da evolução do controle
compartilhado no Brasil. Considerando o modelo
brasileiro, será importante abordar quais são os
principais mecanismos de governança que devem ser
adotados no País, de modo a alinhar os interesses e
minimizar os conflitos societários.
8ª Sessão
Controle Estatal
A proposta é abordar os principais desafios que as
entidades estatais enfrentam com a prestação de contas,
divulgação de informações, transparência e ingerência

política. Além da polêmica sobre a dicotomia entre
o interesse público e a maximização dos resultados
das sociedades de economia mista.
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9ª Sessão
Controle Familiar
Traz os avanços da estrutura de propriedade das
empresas familiares brasileiras, especificamente
sobre a separação entre a propriedade e a
gestão, os resultados obtidos com processos de
profissionalização e a criação de valor para essas
empresas.
10ª Sessão
Novas Fronteiras de Governança:
Internacionalização e Convergência
A sessão tratará da agenda temática do ano de
2009. O presidente do Conselho de Administração
do IBGC, Mauro R. da Cunha, abordará questões
sobre a internacionalização das empresas
brasileiras, junto aos presidentes da CVM e do
BNDES. Os atuais acontecimentos nos mercados
internacionais servirão como base para as
discussões e aprendizados com relação às novas
fronteiras da governança.

www.ibgc.org.br

Os desafios advindos das novas formas de
controle societário
Presente na América Latina, GP Investments chama a atenção para o conflito entre
gestão e acionista

N

a palestra de setembro, Antonio Carlos Bonchristiano,
sócio da gestora de private equity GP Investments, falou
sobre o investidor profissional e as novas formas de controle
societário, focado na experiência da companhia. A nova
realidade de propriedade das empresas brasileiras, afirmou,
vem transformando tanto as atribuições do conselho de
administração quanto do diretor presidente, assim como
a forma de se pensar a governança corporativa no País.
“Enquanto há dez anos o foco da discussão da governança
era como dividir o ‘bolo’ entre controlador e minoritários,
hoje a preocupação é como fazer o ‘bolo’ crescer.”
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A GP tem como negócio adquirir preferencialmente a
participação majoritária nas empresas investidas. “A bolsa
tornou-se para as empresas de private equity, como é o
nosso caso, uma nova forma de saída do investimento”
(veja quadro 1).
De acordo com o palestrante, o grande desafio num contexto
de empresas de controle difuso é “encontrar mecanismos
para superar o conflito entre gestor e acionistas, além de
garantir alinhamento de interesse com um único objetivo:
a criação de valor”.
A remuneração do diretor executivo, “não só excessiva, mas
dissociada do desempenho”, foi um dos grandes problemas
de governança nos escândalos de corporações como Enron
e WorldCom, lembrou Bonchristiano. Outro fator apontado
como crônico em empresas com controle difuso é a alocação
incorreta de capital: “O executivo
em geral tem uma dificuldade
enorme em distribuir dinheiro
para o acionista”. Segundo o
palestrante, a criação de incentivos
errados é também causadora
de problemas nessas empresas,
“tendo levado, em muitos casos, a
fraudes contábeis provenientes do
fato de se sustentar artificialmente
o preço de ação da companhia
para valorizar as opções dos
executivos”.
Fotos: Alexandre Machado
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Para Bonchristiano, é esse cenário que o conselho de
administração terá de enfrentar no Brasil e, por meio
dele, “aprender como garantir que as empresas nas quais
participam estejam criando valor no longo prazo” (veja
quadro 2).
As alternativas da GP frente ao cenário foram a adesão
aos conceitos de meritocracia e a implantação de políticas
de remuneração variável atrelada ao cumprimento de
metas. Temas como seleção de gestor; criação de sistemas
de remuneração; seleção e desdobramento de metas; e
monitoramento do cumprimento de metas, segundo ele,
absorvem 80% do tempo da GP.
Quanto ao processo de meritocracia, Bonchristiano é
categórico: “A meritocracia tem de ser exercida de forma
rigorosa para que o sistema de remuneração variável tenha
o resultado desejado a criação de valor para o acionista”.
No que diz respeito a políticas de remuneração variável, ele
acredita que “elas têm de fazer a diferença no patrimônio
dos participantes, porque, do contrário, eles não vão basear
De 1994 a 2004, a GP saiu de 25 investimentos,
dos quais um foi por IPO (Oferta Pública Inicial
de Ações) e os outros 24, venda para investidor
estratégico. Depois de 2004, a gestora realizou
cerca de dez saídas, das quais sete foram por meio
de IPOs.
quadro 1

P robl e mas e atribui ç õ e s d o cons e l h o na atuali d a d e ,
s e gun d o B onc h ristiano
•

Muitos dos grandes fundos americanos não
participam de assembléia. Tal realidade suscita
o questionamento de como essas empresas podem
selecionar seus conselheiros.

•

A responsabilidade pessoal do conselheiro. O tema
será cada vez mais debatido, já que os conselheiros
têm responsabilidade perante a empresa, legal,
civil, etc.

•

Remuneração de conselheiros. A GP optou por
conceder planos de opções também para conselheiros,
não apenas para executivos. A grande vantagem, de
acordo com Bonchristiano, seja para um executivo
seja para um conselheiro, é “estimulá-los a se
comportarem como acionistas, uma vez que têm os
incentivos de um”.

•

“O conselho não pode ficar refém do CEO”. Da
situação decorrem uma série de erros e problemas de

desempenho, explicou o palestrante. “O conselho
não toma a atitude de trocar o executivo porque
tem medo, desconhece os talentos que existem na
empresa para substituir aquele diretor executivo”.
•

Gente e remuneração. A GP acredita que esse é
o principal assunto a ser debatido em reuniões de
conselho: “É aí que se ganha o jogo”.

•

“É normal o CEO participar de reunião do conselho.
Mas o ideal é que todos os diretores e muitas vezes
gerentes também apresentem temas na reunião.”

•

A opção pela definição de metas para a organização.
“Isso é um assunto também do conselho, não só do
diretor executivo, pois esse sistema só funciona
se ambos acreditarem. Uma parte importante da
reunião do Conselho na GP discute como estão os
cumprimentos de meta e quando existe uma variação
grande deve-se aprofundar no assunto.”

quadro 2
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o seu comportamento nesse incentivo”. A prática hoje
adotada pela GP é a de focar “só em plano de opções”.
O cumprimento de metas na GP está atrelado ao
gerenciamento de diretrizes, uma tecnologia japonesa.
Cria-se na empresa uma forma de gerenciar baseada na
definição de metas para todos os níveis, não apenas para
o diretor executivo, mas também para diretores e gerentes.
“Quanto mais profundo for esse processo na organização
melhor, porque aí cada um sabe exatamente aquilo que
precisa fazer para a empresa atingir as suas metas.”

“Enfim, numa empresa de
controle difuso, o conselho de
administração deve abordar os três
pilares da cultura de gerenciamento
de diretrizes: as pessoas certas,
ou seja, todos os desafios de
selecionar as pessoas certas;
a prática do gerenciamento de
diretrizes; e os incentivos certos,
isto é, a remuneração”, finalizou
Bonchristiano.

Formação e práticas dos comitês do conselho
no centro do debate
Realizadas as adaptações, empresas revelam as soluções encontradas para o
funcionamento dos comitês, a escolha de seus membros e a adequada remuneração

D

a definição do número de comitês à quantidade ideal
de membros, passando por quais comitês devem
ser criados e quem deve integrá-los, os participantes
abordaram os diferentes aspectos do tema Papel dos
Comitês do Conselho, durante o Fórum de Debates em
setembro. Susana H. Jabra falou de sua experiência

como conselheira na CPFL Energia; Nelson Raso,
responsável pelo Programa de Governança Corporativa
da Braskem, relatou a prática adotada pela empresa;
e Ney Antonio Flores Schwartz, secretário executivo
do Conselho de Administração, falou da rotina da
Perdigão.
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Sobre o tema, o Código das Melhores Práticas de Governança
Corporativa do IBGC defende a criação de comitês do
conselho: “várias atividades do conselho de administração,
que demandam muito tempo – nem sempre disponível
nas reuniões – podem ser melhor exercidas por comitês
especializados(...), os quais estudam os assuntos de sua
competência e preparam as propostas ao conselho”. No
entanto, o coordenador do fórum Paulo Conte Vasconcellos
ressaltou como um dos “aspectos mais fascinantes da
governança corporativa” a não existência de receita única
que se possa aplicar igualmente em todas as empresas.
“Para cada caso é necessário fazer adaptações.” Foi o que
aconteceu com as três empresas participantes do evento,
confirmando a realidade levantada por Vasconcellos.
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A primeira particularidade apresentada foi o que motivou
a cada uma a criar comitês. Para Susana Jabra, os
comitês, na CPFL, têm a função de “assessorar o conselho
de administração em assuntos controversos ou muito
complexos”. Nelson Raso, por sua vez, disse que na
Braskem “a criação de comitês surgiu como um apoio para
o conselho exercer a sua função”. Na Perdigão, a criação de
“algo semelhante a um primeiro comitê” aconteceu quando
o conselho fiscal passou a atuar como comitê de auditoria
para se enquadrar a Sarbanes-Oxley. Essa estrutura também
é conhecida como “conselho fiscal turbinado”. “Os comitês
de fato são mais recentes, há pouco mais de dois anos”.
Quais comitês criar
Perguntas como quais comitês devem ser criados e como
nomeá-los estão entre as que as empresas se fazem ao
iniciarem o processo. Segundo Jabra, os comitês devem
ser escolhidos “de acordo com o negócio da empresa”. A
experiência da CPFL demonstrou que “o excessivo número
de reuniões somado ao fato de alguns assuntos não serem
detalhados na reunião do conselho tornaram o processo
improdutivo”. A solução encontrada pelo Conselho, com
o auxílio de uma empresa especializada, responsável por
reorganizar a governança corporativa na CPFL, foi diminuir
o número de comitês, e, por conseguinte, o número de
reuniões.
De sete comitês, a CPFL optou por manter apenas três:
o de Remuneração, hoje nomeado Comitê de Gestão
de Pessoas (“Porque naquela época, e ainda hoje,
estávamos preocupados com plano de sucessão”); o de
Gestão de Processos (“Na época, a empresa estava se

A coor d e na ç ã o d os comit ê s
Braskem - Dos três comitês, somente um é
coordenado por conselheiro independente. “Ainda
não conseguimos que todos os comitês sejam
coordenados por um conselheiro independente,
devido ao próprio conhecimento dos conselheiros,
mas estamos de olho nisso, pois achamos
importante”, disse Raso.
CPFL – Segundo Jabra, “caso os comitês não sejam
coordenados por conselheiros independentes, o que
é o ideal, indica-se que o coordenador, ao menos,
seja uma parte sem vínculo com a operação”.
Perdigão – O diretor executivo é o coordenador dos
comitês. Indagado na sessão de debates por que os
comitês não são coordenados por conselheiros, como
é a prática recomendada, Schwartz respondeu que o
modelo tem funcionado bem: “O nosso conselho em
momento algum se sentiu incomodado com isso”.

preparando para a certificação via Sarbanes-Oxley”); e o
de Partes Relacionadas (“Eu não imagino uma empresa
de infra-estrutura que não tenha um comitê de Partes
Relacionadas”). Para projetos específicos, foram criadas
comissões, as quais têm de estar previstas no Regimento
do Conselho de Administração. “A diferença entre os dois
é que as comissões não são permanentes”, esclareceu
Jabra.
Na Braskem, segundo Raso, as questões relacionadas à
remuneração são analisadas num comitê nomeado Pessoas
da Organização; aquelas que dizem respeito às partes
relacionadas, pelo Comitê de Finanças e Investimentos,
o qual engloba as políticas de gestão financeira, seguros
e garantias, e gestão de risco. O terceiro comitê chamado
Estratégia e Comunicação aprova o direcionamento
negocial e de sustentabilidade da empresa.
Quanto à Perdigão, os nomes dos comitês diferem das outras
empresas, mas, segundo Schwartz, no caso do Comitê de
Estratégia e Finanças, por exemplo, as atribuições desse
comitê “não é muito diferente do que os outros palestrantes
se referiram”. De acordo com ele, o comitê analisa as

“Um dos aspectos mais fascinantes da governança corporativa é a não existência de
uma receita única. Para cada caso é necessário fazer adaptações”
(Paulo Conte Vasconcellos)
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aquisições, o processo de reorganização societária e os
planos estratégicos de curto, médio e longo prazo. O
segundo comitê instalado na Perdigão é o de Governança
e Ética. Este, segundo Schwartz, “tem relação bastante
próxima com o conselho fiscal, que na empresa faz o
papel de comitê de auditoria, desempenhando também
a função de canal de denúncia”. Já o terceiro aparece
na lista de comitês das outras duas empresas, embora
com outra nomenclatura: o Comitê de Remuneração e
Desenvolvimento Executivo.
Formação dos comitês
Tema controverso, quando se fala na formação dos
comitês, a primeira indagação é se os comitês devem
ser formados somente por conselheiros. Na visão de
Jabra, “sim, mas isso nem sempre é possível“. Segundo
ela, “alguns assuntos delicados devem, no entanto,
ficar entre conselheiros”; entre os temas ela inclui os
tratados pelo Comitê de Gestão de Pessoas.
Na CPFL, tanto o Comitê de Gestão de Pessoas quanto
o de Processos de Gestão são formados somente por
conselheiros. Já o Comitê de Partes Relacionadas é
composto por membros não-conselheiros. Na Braskem,
todos os membros dos comitês são conselheiros,
informou Raso. Cada comitê possui quatro pessoas,
sendo um coordenador e três membros. No caso da
Perdigão, os comitês são formados por três membros,
sendo um deles um profissional de mercado e pelo
diretor executivo. Embora o diretor executivo não seja

membro do conselho de administração, ele participa
dos comitês (veja quadro).
Remuneração dos membros
Tanto na CPFL quanto na Braskem os conselheiros que
participam de comitês não recebem remuneração extra. Já
na Perdigão, “chegou-se a um valor de remuneração dividido
em partes para o conselho, ou seja, o conselheiro tem duas
partes relacionadas a sua função como conselheiro e uma
terceira como remuneração por participação em comitês.
No caso do membro externo, ele é remunerado por esse
valor e os executivos da companhia que participam de
comitês não têm remuneração”, explicou Schwartz.
A avaliação
Na CPFL, embora exista auto-avaliação dos membros do
Conselho de Administração, os comitês não são avaliados,
disse Jabra. Na Braskem, por sua vez, o presidente do
Conselho reúne informalmente os comitês no final do
ano e faz uma avaliação, que é registrada em ata. Já o
Conselho Fiscal, que na Braskem também tem o papel
de comitê de auditoria, segundo Raso, este ano fez
pela primeira vez uma avaliação formal. “Foi fruto dessa
avaliação a inclusão de um reforço na equipe”, afirmou.
Atualmente os conselheiros não passam por um processo
de avaliação: “Estamos trabalhando para concretizar essa
idéia”. Também na Perdigão o Conselho não é avaliado.
“Isso ainda está muito embrionário, embora esteja sendo
pensado”, disse Schwartz. O conselho fiscal tem processo
de auto-avaliação há três anos.
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CVM e IBGC discutem sobre
incorporações de controladas
Profissionais de várias áreas debatem o Parecer CVM 35 em evento no Rio de Janeiro

E

m três de outubro, a Comissão de Valores
Mobiliários e o Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa organizaram mesa-redonda para debater
o tema Parecer de Orientação CVM nº 35 – Deveres
Legais dos Administradores nas Incorporações de
Controladas, no Auditório da CVM, no Rio de Janeiro.
Participaram do debate Alexandre Pinheiro dos
Santos, procurador-chefe da Procuradoria Federal
Especializada junto à CVM (PFE/CVM); João Laudo de

Camargo, coordenador do Capítulo IBGC-RJ; Manoel
Vargas, sócio de Lobo & Ibeas Advogados; Marcos
Barbosa Pinto, diretor da CVM; e Pedro Rudge, sócio
da Leblon Equities.
Os cinco participantes do evento foram unânimes
ao afirmar que o parecer trata de uma série de
recomendações as quais, seguidas passo a passo, evitam
efeitos punitivos futuros para os administradores.

www.ibgc.org.br
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Consenso dos
participantes:
recomendações
evitam efeitos
punitivos futuros

A esse respeito o procurador-chefe Pinheiro dos Santos
criação desse parecer é boa, embora haja preocupações
frisou: “O fato desse parecer apenas interpretar e fazer
a serem consideradas”. De acordo com Vargas, “todas
recomendações não significa que a sua edição nada
as soluções dadas no parecer têm encaminhamento
mude”. Entre outras atribuições a esse parecer, ele cita
jurídico plenamente viável, mas se deve ter um pouco
o aumento da segurança jurídica
de cuidado quanto à questão
“Ouso dizer que as empresas
no relacionamento existente entre
das competências privativas
órgão regulador e regulados.
que adotam formalmente essas dos diversos órgãos internos da
“O órgão regulador oferece uma
companhia”.
recomendações [Parecer CVM
posição. E, sem dúvida, essa
posição é algo forte, pois se trata nº35] vão ser melhores avaliadas” João Laudo de Camargo, por
de uma interpretação autorizada.
sua vez, lembrou da principal
(Pedro Rudge)
Por outro lado, é uma opinião que
recomendação do IBGC para
nada cria, apenas contém uma interpretação.”
as situações de conflito de interesse como a matéria
em questão: adoção de conselheiros de administração
Outro fator de consenso entre os expositores é o fato
independentes, ressaltando que o Parecer nº 35 também
de as incorporações de controladas, sujeito do parecer
trata da participação de profissionais independentes. Na
em questão, serem controversas. “Essas operações são
linha da valorização do conselheiro de administração
muito mais problemáticas, na minha visão, do que as
independente, o IBGC editou no início deste ano o 1º
incorporações recentes entre partes relacionadas”,
volume da publicação Cartas Diretrizes, cujo objetivo foi
disse Marcos Barbosa, diretor da CVM, “Se as operações
o de propor recomendações na intenção de preservar a
nas quais o controlador recebe o mesmo tratamento
independência do conselheiro. Outra ação a ser realizada
dos acionistas minoritários já causam controvérsia,
pelo Instituto é a implementação em 2009 do Programa
como vemos hoje no mercado, pode-se imaginar as
de Certificação de Conselheiros IBGC (PCCI).
controvérsias geradas naquelas em que o controlador
as aprova nas duas pontas.” Barbosa classifica o caráter
A visão do investidor
problemático das incorporações controladas em seis
De acordo com Rudge, “o investidor, é claro, procura fazer
fatores (veja quadro ao lado). Estes fazem com que essas
investimentos onde se tem oportunidade de um ganho
operações, de acordo com Barbosa, tenham “um grande
econômico”. Esse ganho, afirmou, envolve uma parte
potencial lesivo para os minoritários, prejudicando a
subjetiva que é a avaliação, com suas premissas sobre o
credibilidade do nosso mercado de capitais”.
futuro. “Isso é o julgamento dos analistas.” “Um pouco
mais objetiva”, a outra parte trata do comportamento dos
A visão jurídica
administradores das empresas investidas. “Isso é muito
Em sua exposição, o advogado Vargas deteve-se nas
importante porque, no final do dia, eles são gestores do
recomendações finais do Parecer nº 35, que se referem
dinheiro dos acionistas. E, para isso, precisam prestar
à criação de um comitê especial independente. “Eu
contas e estar alinhados [com os acionistas] para
encontro certa dificuldade em conceber um comitê
tomarem as melhores decisões possíveis. Quando não
especial independente com funções executivas”, disse. E
se tem esses elementos, a avaliação da empresa fica
explicou: “Na estrutura da lei, os deveres listados como
bastante prejudicada.”
fiduciários dos administradores são de competência
exclusiva da diretoria executiva da companhia”.
No caso de incorporações e fusões de controladas
isso é bastante visível, avaliou Rudge. “A saída para
Uma idéia, segundo ele, para solucionar essa questão é
qualquer tipo de operação que não fosse benéfica
criar comitê especial independente como órgão de apoio
para os acionistas nessas operações era vender a valor
ao conselho de administração, se nele houver membros
patrimonial, o que em nosso mercado não reflete o valor
independentes. Caso não haja essa possibilidade, Vargas
justo das empresas.”
sugere lhe atribuir funções consultivas, podendo analisar
a operação e aconselhar os administradores quanto ao
Para Rudge, o Parecer nº 35 trouxe mais clareza para o
seu desenvolvimento e as condições de contratação.
investidor. “Eu ouso dizer que as empresas que adotarem
Vargas concluiu sua exposição afirmando que “a idéia de
formalmente essas recomendações vão ser melhores
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avaliadas, assim como as empresas do Novo Mercado o
são. Ou seja, o investidor vai pagar por isso.” Rudge
acredita firmemente que “a maneira mais fácil disso
acontecer é pela auto-regulação”.

• Confira as apresentações dos palestrantes no site
do IBGC (Eventos - Seminários) e a versão paulista do
debate, em Notícias.

S e is fator e s d as incorpora ç õ e s d e controla d as consi d e ra d os
probl e máticos p e lo d ir e tor d a C V M M arcos B arbosa
1º fator “Essas operações tendem a gerar prejuízos elevados,
pois são de grande magnitude. Por meio delas, uma empresa
deixa de existir enquanto empresa independente e portanto o
potencial de dano para o minoritário na fixação da relação de
troca é grande.”

negócio no qual ele entrou, não é remédio contra abuso de
poder de controle, sendo insuficiente para proteger o acionista
minoritário. Entre os defeitos do recesso para essa finalidade
está o fato do próprio controlador aprovar o perito na avaliação
a valor econômico.”

2º fator “Ao contrário das operações das ofertas públicas,
em que a lei estabelece maiores mecanismos de proteção, nas
incorporações controladas o minoritário não tem outra alternativa
a não ser seguir o designo que é dado pelo controlador.”

5º fator “As incorporações controladas não criam espaço para
o mercado reprimir a atuação abusiva. Quando, por exemplo,
um administrador viola o seu dever de diligência, o mercado
é capaz de dar uma resposta adequada. Na incorporação de
controlada, um controlador que faz uma operação lesiva muitas
vezes pode ir para casa embolsando uma grande quantidade
de dinheiro sem que tenha qualquer repressão, porque ele não
tem de prestar contas a ninguém, a não ser aos órgãos públicos
regulatórios.”

3º fator “A única referência na lei sobre as incorporações de
controladas são os deveres fiduciários genéricos e o laudo do
patrimônio líquido a preço de mercado do artigo 264, cujo
objetivo no início era corrigir os efeitos da inflação sobre balanço.
Levantou-se a barra num tipo de operação que normalmente é
usada para fechar o capital da companhia e se deixou uma porta
escancarada para outro tipo de operação que pode ser muito
mais lesiva para o minoritário uma vez que é coercitiva.”
4º fator “O direito de recesso, isto é, o direito do acionista
de saída devido a alterações significativas na estrutura do

6º fator “É muito difícil se verificar em cada caso se houve ou
não prejuízo para o minoritário, pois a avaliação de empresas é
uma matéria que envolve subjetividade. Como provar realmente
que uma companhia controlada foi mal avaliada ou que a
controladora foi superavaliada?”
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A permanente busca por um
conselho eficiente
Quando os membros do conselho trabalham no melhor interesse da companhia
e das partes relacionadas

O

bter uma cadeira em um conselho de uma companhia
exige mais do ser um bom gestor, assim como
construir um conselho efetivo demanda mais do que
reunir um grupo de grandes indivíduos. Baseado na defesa
desta idéia, o professor inglês Colin Coulson-Thomas,
da Universidade de Lincoln, expôs aos participantes da
palestra mensal de agosto Como Construir um Conselho
de Valor.
Ao estudar a experiência de mais de 2 mil conselhos,
Coulson-Thomas observou que a responsabilidade
primordial pela distância entre intenção e realização, e
potencial e realizável residia no órgão. “O conselho deve

ser o coração e a alma da companhia, e a fonte da sua
ambição e de seu direcionamento.”
A definição de um conselho adequado e eficiente, segundo o
palestrante, está no respeito aos limites entre as atribuições
do órgão e da gestão: “O conselho deve ser visto como uma
atividade separada mas complementar à do gestor”.
Dentre as atribuições do órgão, elencadas pelo palestrante,
estão a habilidade no entendimento da realidade do ambiente
de negócio e mercado, a capacidade de antecipação dos
eventos e de confrontar realidades, com visão de longo prazo,
e a elaboração de estratégias.

www.ibgc.org.br

“Os conselhos promovem e comunicam a clara direção,
possuem visão diferenciada, propósitos instigantes e
objetivos alcançáveis. Finalmente, conselhos eficientes
são autoconscientes”. Espera-se de um conselho o
monitoramento de sua própria atuação, a aceitação a
questionamentos e o interesse por feedback, além de
ter como característica a autocrítica e a capacidade de
encorajar e aceitar desafios, complementou o palestrante.
Ao conselho
Como não há um caminho pré-estabelecido para se
chegar a um conselho, que pode depender da companhia,
aposentadorias, férias e requisitos específicos do órgão,
Coulson-Thomas informou algumas qualificações e
processos possíveis.
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Entre as sugestões apontadas, indicou o acúmulo de
conhecimento, visão estratégica e realista do negócio, ter
habilidades para olhar adiante, entender a companhia em sua
totalidade e o contexto em que ela opera. “Os conselheiros
precisam olhar além de suas funções e trabalhar no
melhor interesse da companhia e dos stakeholders (partes
interessadas). Sua perspectiva deve ser estratégica mais
que departamental. Isso envolve atividades como prever,
delegar e garantir controles e qualidades adequados.”
Qualidades pessoais como, por exemplo, integridade,
determinação, independência, objetividade e facilidade na
comunicação, segundo o palestrante, também se revelam
necessárias. “Os conselheiros precisam de energia e direção
para guiar uma organização, além de conhecimento legal,
financeiro, habilidades com os temas do conselho e de
governança corporativa.”
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Rumo à eficiência
Definidas as características esperadas de um conselho
eficiente e de seus integrantes, Coulson-Thomas lembrou
da importância do relacionamento entre os pares. “O
desempenho do conselho depende acima de tudo da
interação e da personalidade de seus membros.”
Outro aspecto apontado foi a importância de se conhecer
as diferenças de responsabilidades e perspectivas entre
conselheiro, gestor, dono e acionistas/cotistas, estando
“alerta a potenciais conflitos de interesse”. E concluiu: “A
natureza, a estrutura, a composição e a ação do conselho
devem refletir os desafios e oportunidades com os quais a
companhia se depara”.
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