
Falta profissionalização dos conselheiros 
 
Nos últimos meses, nunca se ouviu falar tanto em derivativos, cujos efeitos 
puderam ser sentidos de perto pelo mercado.  
 
No entanto, a lista de empresas afetadas com a valorização do dólar não pára 
por aí. Muito em breve outras tantas aumentarão a fila, encabeçada pela Sadia 
e seguida por Aracruz e Votorantim.  
 
O mercado de derivativos surgiu no começo dos anos 80, mas só se 
popularizaram em meados dos anos 90. Enquanto há cinco anos, Warren E. 
Buffett fazia a seguinte observação: "Os derivativos nada mais são do que 
armas financeiras de destruição em massa, contendo perigos que, embora hoje 
latentes, se tornam potencialmente letais". Não restam dúvidas que tanto Sadia 
quanto Aracruz ultrapassaram limites ao armar operações de derivativos de 
tamanho risco, e confundiram seus papéis de produtores com o de instituição 
financeira, ao especular com o dólar no mercado.  
 
Buscar o mercado de derivativos para proteger suas operações pode não ser 
um caminho errado. Desde que se prevejam riscos de uma reviravolta.  
 
Por mais de uma década, o ex-presidente do Federal Reserve, Alan 
Greenspan, se opôs à idéia de que os derivativos fossem objeto de vigilância 
no Congresso ou em Wall Street. Com a crise, virou alvo de críticas. Mas 
talvez, o problema não esteja somente na fiscalização do mercado e, sim, nos 
próprios conselhos de administração das empresas.  
 
Já não é mais minimamente aceitável discursos afirmando que o conselho não 
sabe a quais riscos as companhias estão expostas. Será mesmo que os 
conselhos das empresas envolvidas nas operações com derivativos 
desconheciam o fato ou é mais uma manobra para justificar sua negligência?  
 
Tantas são as dúvidas que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por meio 
de sua presidente Maria Helena Santana, anunciou que o órgão está 
investigando as companhias que apresentaram perdas significativas com 
operações alavancadas em derivativos. Além dos acionistas minoritários da 
Sadia e Aracruz sinalizarem que estudam mover ação de responsabilidade civil 
contra os administradores das empresas.  
 
Está na hora do mercado acordar para a função real da governança 
corporativa. Não basta apenas todos os atores em cena baterem no peito que 
possuem uma política transparente quando se descobrem casos de omissão.  
 
Esse é um ponto que precisa ser discutido. Embora a CVM tente apertar o 
cerco e levá-las a provar que estarão fiscalizando de forma enfática o 
cumprimento das boas práticas de gestão, o "x" da questão está na conduta 
dos profissionais que integram os conselhos. Demoramos em ver uma 
evolução no papel dos conselheiros e eis que continuamos a nos deparar com 
posturas que remete àquelas lá do início, em que tinham uma função 
meramente figurativa.  



 
Parece que o discurso pregado pelo Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa (IBGC) sobre a necessidade de se monitorar possíveis riscos ainda 
está longe de sair do papel. Será mesmo que os casos que vieram à tona são 
exceção ou regra? Não vale somente ter um currículo invejável e uma rede 
ampla de bons contatos para sentar na cadeira de um conselho. Muitos 
acabaram se tornando conselheiros profissionais ou "profissionais de 
conselhos", ao participarem de vários "boards", sem o mínimo de conhecimento 
sobre o segmento econômico em que a empresa atua.  
 
Aliás, torna-se inviável contribuir para a estratégia de companhias e 
acompanhar de perto seus passos, de olho no mercado, quando se está 
presente em quatro, cinco ou seis "boards". Ninguém é tão bom o suficiente a 
ponto de querer abraçar o mundo com duas únicas mãos. Por isso, aqui vai um 
alerta: por trás do poder que os conselheiros detêm, há inúmeras 
responsabilidades e obrigações a serem assumidas. Não podemos aceitar 
exposições exageradas a riscos quando víamos sinais de crise ensaiada desde 
o ano passado e que ainda promete ter reflexos - por enquanto imensuráveis - 
já no início de 2009. É preciso dar um basta a tudo isso se queremos avançar. 
É necessário mais profissionalização, competência e dedicação por parte dos 
conselheiros. Afinal, conselheiro é uma função estratégica importante para as 
empresas. Não um passatempo ou "biscate" para aposentados. Caso contrário, 
continuaremos a ser surpreendidos com notícias ruins como essas.  
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