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Uma crônica semanal sobre direitos e deveres de acionistas, ativismo e regulação no mercado de capitais. - desde 2010 Caro visitante,
A proposta do Blog da Governança é estimular o livre debate em torno de tópicos atuais relacionados com o tema Governança Corporativa.
Fiel ao compromisso com a transparência, o espaço pretende também funcionar como um fórum de estímulo ao ativismo societário (ou
ativismo participativo), com foco na regulação para as empresas de capital aberto.
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Jabuti não sobe em árvore
Se vocês virem por aí um jabuti em uma árvore tenham
a certeza que foi gente ou foi enchente que alterou o
caminho natural do bichinho.
Parodiando o ditado, um transeunte da Av. Faria Lima
não pode surgir como conselheiro de administração de
uma empresa de repente: se está no Conselho é porque
recebeu um convite e aceitou... Se o nome está na ata
de eleição do Conselho foi gente que colocou.
Como o bom funcionamento de um Conselho de
Administração depende do bom desempenho individual
de seus membros e da capacidade de todos os
conselheiros atuarem sob a forma de colegiado, parece
que os recentes e constantes escândalos corporativos
reforçam o sentimento de que os conselhos vêm
falhando nas suas principais atribuições: definir
estratégias (e não referendar cegamente estratégias
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definidas pelo CEO), escolher e monitorar executivos.
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Pois da mesma forma que um profissional deve avaliar
bem um convite para entrar em um Conselho (quais são
os valores praticados pela organização e seus sócios
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relacionadas, além da irrelevância do Conselho nos
processos decisórios da Cia. Nessa linha temos um bom
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