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OPINIÃO
Conselho Pró Ativo e
sua capacidade de

agregar valor à empresa

O “Conselho” é o 

principal elemento do 

sistema da Governança 

Corporativa, é um órgão 

colegiado que decide os 

rumos do negócio

Uma distorção frequente 
é considerar o Conselho 
como um órgão apenas 

consultivo, chegando até a 
buscar peritos específi cos ao 
recrutar membros para seus 
conselhos (“conselheiros”).  O 
Conselho é um órgão decisório 
e seus membros são os respon-
sáveis pela direção da empresa. 
Neste sentido a expressão em 
inglês parece mais adequada, 
ao representar com maior fi de-
lidade suas atribuições: “Board 
of Directors” (diretoria) para o 
Conselho de Administração e 
“Directors” ou diretores para 
os conselheiros. 

Sendo que os executivos 
fazem parte do “Management”, 
e o principal executivo é o 
C.E.O. (Chief Executive Offi -
cer ou Chefe dos Executivos) 
ao invés de Presidente como 
ditaria a velha tradição latina 
de “Doutores” e “Presidentes” 
para rotular conhecimento e 
liderança. 

Essa confusão pode ocorrer 
até pelo substantivo usado: 
pois conselheiro, obviamente 
daria “conselhos”, e depois 
viria alguém para tomar as 
decisões. Essa seria, sem dú-
vidas, uma forma muito pobre 
da contribuição do Conselho 
de Administração; não condiz 
com as melhores práticas e 
eventualmente não seria capaz 
sequer de compensar seus 
custos.

Toda empresa deve ter um 
Conselho de Administração 
eleito pelos sócios e que deve 
sempre decidir em favor do me-
lhor interesse da organização 
como um todo, independente 
de quem indicou ou elegeu seus 
membros. Na prática o Conse-
lho é o elo entre a Propriedade 
e a Gestão e orienta a relação 
dos sócios e gestores com as 
demais partes interessadas.

Governança Corporativa, 
por sua vez, é a forma pela qual 
as empresas são dirigidas, con-
troladas e envolve o relacio-
namento entre proprietários 
(acionistas/quotistas), conse-
lho de administração, diretoria 
executiva e demais partes 
interessadas (stakeholders) 
e em última instância, trata de 
como se estabelece o equilíbrio 
e a distribuição de poder entre 

esses protagonistas.
O Conselho Consultivo é 

uma boa prática, sobretudo 
para organizações no início 
de desenvolvimento da Gover-
nança Corporativa, ele permite 
que conselheiros profi ssionais 
contribuam para a organização 
e melhorem gradualmente sua 
Governança. É muito comum 
no caso de empresas fechadas 
a participação ativa dos sócios 
nos negócios; e ao adotar as 
melhores práticas de gover-
nança estruturam um conse-
lho formado por conselheiros 
profissionais atuando junto 
com os sócios. 

Nesse caso é fundamental 
que os papeis, as responsabi-
lidades e o campo de atuação 
dos conselheiros sejam bem 
defi nidos e que os processos 
decisórios sejam orientados 
para tirar proveito dos bene-
fícios de um órgão colegiado, 
buscando a convergência nas 
decisões. Independente do 
Conselho estar previsto ou 
não no Estatuto Social sua 
atuação deve ser pautada pe-
los mesmos princípios e suas 
atribuições devem se aproxi-
mar tanto quanto possível das 
atribuições plenas do Conselho 
de Administração.

Membros do Conselho são 
responsáveis por certifi car que 
os planos cumpram o propósito 
central da organização, fazen-
do melhor uso dos recursos 
disponíveis; ajustando pontos 
fortes da organização às opor-
tunidades externas. Cabe ao 
Conselho zelar pelos valores da 
organização e fi xar diretrizes 
estratégicas para gestão. A 
diretoria executiva prepara e 
desenvolve o plano estratégico 
dentro de diretrizes discuti-
das com o conselho e, após 
aprovação, deve conduzir os 
negócios alinhados com esse 
planejamento.

O Conselho não vem ape-
nas para fi scalizar a gestão; 
mas criar condições para o 
desenvolvimento estratégico, 
relacionando questões de 
desenvolvimento de recursos 
e estruturas que suportem a 
estratégia. O conselho atuando 
de forma proativa, integrada 
com a gestão sem perder a 
independência dirige o foco 
em atividades capazes de criar 
valor para as empresas.  

(*) - Engenheiro de produção, pós-
graduado em Finanças & Marketing 

pela FGV e mestrado em Governança 
Corporativa, é conselheiro 

profi ssional certifi cado, com mais de 
10 anos participando de conselhos 

como presidente, conselheiro ou 
membro de comitês.
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A ONG Anistia Internacio-
nal (AI) informou que seis 
homens egípcios presos por 
“promover desvios sexuais” e 
“devassidão” nas redes sociais 
serão submetidos a exame anal 
antes do julgamento. O anúncio 
faz parte da denúncia de uma 
ampla repressão contra a ho-
mossexualidade iniciada nos 
últimos dias no país, quando um 
grupo de pessoas levantaram 
uma bandeira com as cores do 
arco-íris em um show. 

O momento foi considerado 
uma rara demonstração de 
apoio aos direitos de lésbicas, 
gays, bissexuais e transgêne-
ros (LGBT), já que o Egito é 
tido como um país conserva-
dor. O episódio ocorreu du-
rante a apresentação da banda 
libanesa de rock alternativo 
Mashrou’ Leila, cujo vocalista 
é gay assumido.    Segundo a 

Anistia Internacional, ao me-
nos 11 pessoas foram detidas 
e um homem condenado a seis 
anos de prisão. A organização 
afi rma que as prisões foram 
resultados de uma campanha 
realizada pela imprensa local 
que criticou a atitude dos 
homossexuais.

Além disso, a denúncia ressal-
ta que a Autoridade de Medicina 
Forense submeteria os homens 
a exame anal para determinar 
se tiveram relações sexuais, o 
que viola a proibição de tortura 
e outros maus tratos segundo 
a lei internacional. O país não 
proíbe, de fato, a homossexuali-
dade. No entanto, o Egito é uma 
sociedade conservadora, onde 
a discriminação é abundante. 
Frequentemente, homens gays 
são presos e acusados de devas-
sidão, imoralidade e blasfêmia 
(ANSA).

Quase 1.400 novos intercambistas brasileiros entram em exercício na próxima segunda-feira (9), 

ampliando a participação nacional no programa.

O número de médicos bra-
sileiros participantes do 
Programa Mais Médicos 

aumentou 44% em menos de 
um ano. O dado foi divulgado 
ontem (3), pelo ministro da 
Saúde, Ricardo Barros, durante 
a recepção de 1.375 profi s-
sionais brasileiros formados 
no exterior que aderiram ao 
último edital. Com esse reforço, 
somando também aqueles com 
diplomas do país, já são 8.316 
brasileiros no programa, o que 
representa 45,6% do total. 

A prioridade do Ministério da 
Saúde é ampliar a participação 
nacional, tornando a iniciativa 
mais independente e garan-
tindo atendimento médico à 
população. “Este momento 
é importante para o Brasil e 
para os brasileiros. Estamos 
avançando e tenho certeza que 
vamos oferecer mais qualidade 
na saúde e na atenção básica 
com a participação desses novos 
profi ssionais no programa Mais 
Médicos”, ressaltou o ministro.

Esses novos profi ssionais ini-
ciam as atividades em Unidades 
Básicas de Saúde em cerca de 800 

O governador Geraldo Alckmin 
participou na manhã de ontem 
(3), de coletiva de imprensa que 
detalhou ação policial ocorrida 
na noite da última segunda-feira, 
(2) , quando a Polícia Civil de São 
Paulo impediu o maior roubo a 
bancos da história e prendeu 16 
criminosos envolvidos na ação. 
O crime poderia resultar em um 
roubo de R$ 1 bilhão e um túnel 
de 600 metros já havia sido es-
cavado, com destino ao cofre da 
base de distribuição do Banco 
do Brasil, localizado na zona sul.

O governador Geraldo Alckmin 
elogiou o trabalho realizado pela 
polícia. “Foi um trabalho exem-
plar de inteligência, tecnologia, 
antecipando a ação criminosa. 
Dezesseis presos, fruto de três 
meses de trabalho, de análise 
cuidadosa, bem feita e em sigilo. 
E a prisão dessa quadrilha, com 
indícios de envolvimento em ou-
tros grandes crimes no Brasil. É 
um quadrilha altamente especia-
lizada”, detalhou o governador.

O delegado Fábio Pinheiro 

Lopes, da Delegacia de Roubo 
a Bancos do Deic, explicou que 
a investigação teve início há 
cerca de três meses. “Começou 
um burburinho de uma ação 
bilionária na cidade. Passamos 
a determinação para procurar o 
que iria acontecer e levantamos 
quadrilha há três meses. Come-
çamos a monitorar e há um mês 
identifi camos o QG da quadrilha, 
na zona norte. E em 15 dias con-
seguimos identifi car onde seria o 
túnel”, disse o delegado.

Depois, a Polícia Civil esperou 
um momento em que os líderes 
estariam reunidos para efetuar 
a prisão, que ocorreu sem qual-
quer disparo de arma de fogo e 
sem feridos. O delegado Lopes 
detalhou que o túnel já estava 
pronto e impressionou o trabalho 
de engenharia envolvido na ação. 
Havia serralheria e equipamentos 
de última geração no local, até 
mesmo trilhos e dez carrinhos 
que seriam usados na retirada 
do dinheiro, não fosse a ação da 
Polícia Civil (sp.gov.br). 

Segundo o governo Trump, a situação só será normalizada 

após o fi m dos ataques sonoros.

O governo do presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, ordenou ontem (3) 
a expulsão de 15 diplomatas 
cubanos, em retaliação contra 
os supostos “ataques acústi-
cos” que atingiram pelo menos 
22 norte-americanos na em-
baixada do país em Havana. 
A decisão foi tomada menos 
de uma semana depois de 
Washington ter determinado 
uma redução de 60% em seu 
pessoal alocado na represen-
tação diplomática dos EUA na 
capital de Cuba. Os diplomatas 
expulsos têm um prazo de sete 
dias para deixar o território 
norte-americano.

Segundo o governo Trump, 
a situação só será normali-
zada após o fi m dos ataques 
sonoros, sobre os quais os 
Estados Unidos cobram es-
clarecimentos de Havana. 
Essas misteriosas ações acús-
ticas, nunca bem explicadas 
por Washington, já teriam 
ferido pelo menos 22 norte-
-americanos, quase todos 
diplomatas e funcionários do 
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Participação de brasileiros no Programa 
Mais Médicos aumentou 44% 

Quase 1.400 novos intercambistas brasileiros entram em exercício na próxima segunda-feira (9), 
ampliando a participação nacional no programa

municípios de 25 estados, além de 
8 Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas. Juntos, eles devem 
cobrir região com 4,8 milhões de 
pessoas. Ao todo, foram 1.985 
inscritos, mais de um candidato 
por vaga. Entre as regiões, o Su-
deste foi o que recebeu o maior 
número de profi ssionais, foram 
565 médicos para reposição. O Sul 
e o Nordeste vêm logo em seguida, 

com 329 e 296 intercambistas, 
respectivamente.

“Com esses novos profi ssio-
nais, vamos garantir o cuidado 
personalizado e humanizado 
perto de casa, por um médico 
e uma equipe que se vincula 
ao paciente e sua família re-
solvendo problemas de saúde 
e evitando que as pessoas 
precisem de atendimento nas 

emergências, hospitais e con-
sultas com especialistas”, des-
tacou o secretário de Gestão do 
Trabalho e Educação na Saúde, 
Rogério Abdalla. Do total de 
médicos participantes, 47,1% 
são profi ssionais da cooperação 
com a OPAS, 45,6% brasileiros 
formados no Brasil ou no exte-
rior e 4,16% são intercambistas 
estrangeiros (Agência Saúde). 

Trump expulsa 15 diplomatas 
cubanos por ‘ataques acústicos’

Departamento de Estado. As 
lesões reportadas vão desde 
enxaquecas e náuseas a “perda 
defi nitiva de audição”, segundo 
os EUA. Os 15 cubanos expul-
sos representam cerca de dois 
terços da equipe alocada na 
embaixada em Washington, 
de forma a fazer com que os 
dois países tenham um número 
similar de funcionários em suas 
respectivas sedes diplomáticas.

As embaixadas foram reaber-

tas em 2015, como resultado 
da reaproximação iniciada por 
Barack Obama e Raúl Castro 
no fi m do ano anterior - as 
duas nações ficaram mais 
de meio século com relações 
diplomáticas congeladas. No 
entanto, esse processo foi 
interrompido pela ascensão 
de Trump, que vem adotando 
uma postura mais dura em 
relação ao regime castrista 
(ANSA).

Trabalho exemplar
de inteligência

evito roubo bilionárioAnistia Internacional 
denuncia ‘caça’
a gays no Egito

Atirador de Las Vegas 
tinha 42 armas em 
casa e no hotel

Stephen Paddock, o homem que 
deixou 59 mortos e mais de 500 
feridos em um tiroteio ocorrido na 
noite do último domingo (1º) em Las 
Vegas, tinha um total de 42 armas 
entre sua casa em Mesquite, a cerca 
de 130 km do local do ataque, e o 
quarto do hotel onde estava hospe-
dado. As autoridades encontraram 
23 armas de fogo no hotel de onde 
Paddock disparou contra o público 
que assistia a um show ao ar livre de 
um festival de música country. Mais 
19 armas de fogo foram encontradas 
em sua residência, em Mesquite.

Paddock tinha também dois dis-
positivos que, colocados nas armas, 
lhe permitiram abrir fogo de forma 
automática. Além disso, a polícia 
encontrou no veículo de Stephen 
Paddock vários quilos de nitrato de 
amônia, um material utilizado para a 
fabricação de explosivos. O atirador 
passou os últimos momentos dispa-
rando desesperadamente contra a 
polícia, da porta de seu quarto no 
hotel Mandalay Bay, segundo rela-
tou o xerife do Condado de Clark, 
Joseph Lombardo.

Paddock atirou em um guarda 
de segurança e abriu fogo contra 
uma equipe da unidade de elite 
Swat, formada por seis agentes que 
foram revistando os apartamentos 
do hotel. “O homem tirou a própria 
vida antes da nossa entrada em seu 
quarto”, afi rmou um dos policiais 
(Agência EFE).

A Polícia Federal (PF) defl a-
grou ontem (3), em conjunto 
com o Ibama, a Operação 
Floresta Virtual, que investiga 
fraudes dos sistemas Flora e 
Documento de Origem Flo-
restal (DOF), utilizados no 
monitoramento da venda e do 
transporte de produtos fl ores-
tais. Segundo cálculo inicial, 
o valor dos danos ambientais 
causados pela prática da rede 
criminosa, que atuava nos esta-
dos do Pará e de Mato Grosso, 
chega a R$ 1 bilhão.

De acordo com a corpora-
ção, após montar madeireiras 
de fachada, com eventual uso 
de “laranjas”, engenheiros 
fl orestais e empresários mani-
pulavam os dois sistemas para 
vender produtos extraídos de 
áreas protegidas, como áreas 
de preservação permanente, 
unidades de conservação e 
terras indígenas. A estratégia 
do grupo de burlar os sistemas 
consistia em gerar créditos 

PF defl agra operação 
contra fraudes no setor 

madeireiro

dos produtos e transferi-los 
a empresas localizadas em 
regiões de maior potencial 
madeireiro, a fi m de maquiar 
sua ilegalidade.

A operação cumpre manda-
dos de busca e apreensão nos 
municípios mato-grossenses 
de Cuiabá, Itaúba, Nova Monte 
Verde, Santa Carmem e Sinop. 
Os investigados responderão 
por diversos crimes contra a 
fl ora, por furto e receptação de 
madeira, lavagem de capitais e 
falsidade ideológica (ABr).
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