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Uma empresa formada por especialistas vindos das 4 maiores empresas de consul-
toria e auditoria e respeitados professores e gestores de mercado. São líderes e 
especialistas atuando diretamente em projetos COM nossos clientes para transfor-
mar suas idéias em valor percebido em um espaço de tempo mais curto e, conse-
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Porque ser Excelente
Novos tempos. Estamos no século 21. Somos protagonistas e testemunhas de transformações cada vez 
mais surpreendentes. Vivemos um mundo veloz, aberto, conectado, colaborativo. 

Nossa realidade é reinventada a cada dia, a cada momento, a cada pensamento. Mudam as ideias, os pa-
drões, os comportamentos. Em meio a estas transformações, mudam também as exigências dos consumi-
dores, os desafios das empresas e, por consequência, as demandas dos executivos e gestores empresariais.
Nessa perspectiva é preciso, portanto, estabelecer uma comunicação em sintonia com o mundo atual e com 
ideias  contemporâneas. Uma comunicação que amplie o conhecimento, que desenvolva habilidades 
pessoais, propicie reflexão e o oriente na trajetória profissional. Uma nova proposta que aborde temas 
relevantes esteja próxima das empresas e seja voltada para a prática, facilitando o relacionamento entre 
pessoas e empresas. 

É a partir desse contexto que nasce a XMagazine, um centro de divulgação e colaboração de informações, 
ideias e experiência de gestão que tem o propósito de olhar, pensar e fazer diferente, trazendo uma nova 
perspectiva para as pessoas que buscam uma transformação, potencializando suas competências para en-
frentar os desafios deste novo mundo.

A proposta da XMagazine é, trimestralmente, abordar os mais recentes e importantes avanços do 
pensamento administrativo, além de melhores práticas, estudos de caso e perfis de liderança, serão tradu-
zidos em artigos de consagrados gestores e pensadores. Uma proposta que busca enriquecer, ampliar a 
experiência de aprendizagem através da exploração de ideias práticas aos leitores e não teorias acadêmicas 
ou noções abstratas de management. 

Criamos a XMagazine para ajudar profissionais de gestão  a gerenciarem suas empresas da melhor maneira 
possível, buscando excelência operacional e melhoria contínua de suas atividades e resultados. Nós buscare-
mos oferecer realmente o que é útil às pessoas que estão no dia-a-dia dentro das organizações. Um modelo 
editorial que vai além da transmissão de conteúdo, transforma o participante em protagonista da experiência, 
inspira descobertas e provoca reflexões.

Esperamos formar uma rede colaborativa aberta, que capta e integra conhecimento. Esta rede é direcionada 
para profissionais, professores, empresários, executivos e, principalmente, você, que quer desenvolver seus 
potencias e buscar excelência em sua vida.

Carlos Magalhães
Editor responsável
  

Revista XMagazine
Direção Editorial: Carlos Magalhães
Concepção, edição, redação, fotografia e produção: AO3 Ideas. www.ao3ideas.com 
Impressão e acabamento: Adriel Gráfica, Lda.

XMagazine é uma publicação trimestral
Tiragem eletrônica -  Distribuição: Gratuita

Propriedade: Xcellence & CO. — Assessoria Empresarial, Ltda. 

Para mais informações:  
marketing.@xcellence.co

Para acesso digital:
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Case

ELIAS GOMES

Sobre a Empresa
- Clariant é uma empresa líder mundial em especialidades 
químicas.
- Vendas anuais de CHF 7 milhões em 2010 e aproximada-
mente 16.000 colaboradores.
- Com sede em Muttenz região de Basilea, Suiça e com 
operações globais, com mais de 100 empresas do grupo.
- Produtos e serviços organizados em 12 Unidades de Ne-
gocios baseados em especialidades químicas inovadoras.

Porque vocês resolveram criar o CSC na em-
presa?
Seguindo a estratégia corporativa da Clariant, a decisão pela 
criação de CSCs regionais teve como pilares a busca por 
excelência e alinhamento nos processos e a otimização dos 
recursos visando sinergias e redução de custos.

Quais os processos implantados hoje e quais 
as perspectivas de novos processos?
Por enquanto estamos trabalhando com os processos fi-
nanceiros, porém, a perspectiva de incorporação de novos 
processos é muito boa, já que o modelo nos dá uma visão 
mais ampla de serviços.

Quais os benefícios da Implantação do CSC 
para a empresa? ( pode tangibilizar valores?)
São vários os benefícios realizados pela implantação do pro-
jeto, dentre eles podemos destacar a implementação de uma 
cultura de prestação de serviços, o compromisso com a en-
trega, a otimização dos processos com a eliminação do que 
não agrega valor. Como resultado estamos atingindo um nível 
de maturidade que nos leva a uma redução de custos nos 
processos da ordem de 15% a 20% em relação ao modelo 
anterior.

Como foi o processo de implantação, qual 
a duração do projeto, quantos profissionais 
possuem?
Com o apoio da Xcellence, o processo de implantação teve 
duas etapas principais: a do Desenho, que compreendeu o 
estudo de viabilidade, o mapeamento e analise dos pro-
cessos, as visitas a outros CSCs para benchmarking e 
viagens a cada país para validação de aderência, e em se-
guida, a etapa dos rollouts, que foi o momento de implemen-
tação do modelo com a incorporação das atividades de cada 
país da região ao nosso centro de serviços. Hoje trabalhamos 
com 108 profissionais. 

Como a tecnologia ajuda no dia - a - dia da 
operação. Quais ferramentas utiliza?
Sem dúvida a tecnologia é um dos principais pilares para o 
sucesso do nosso modelo. Na Clariant temos a vantagem de 
trabalhar com SAP em todos países da região e através deste 
sistema termos acesso rápido e harmonizado a tudo que 
necessitamos para desenvolver nosso trabalho. Implementa-
mos diversos workflows para que as informações cheguem 
de forma automática desde o país de origem até o CSC e 
buscamos também aproveitar dados disponíveis em fontes 
externas para agilizar nosso processo e evitar inputs manu-
ais, alguns exemplos são os extratos bancários carregados 
automaticamente e aproveitamento dos dados xml das notas 
fiscais eletrônicas recebidas dos fornecedores no Brasil.

Qual a mudança cultural observada com a cri-
ação do CSC no ambiente da empresa?
A mentalidade de prestação de serviços com qualidade e a da 
entrega do prometido. Os diversos clientes internos acreditam 
e nos apoiam, isso é fundamental.

Qual a efetividade do SLA, indicadores de 
desempenho e custeio / precificação no pro-
cesso de governança e relacionamento com o 
cliente e o CSC?
Os acordos de níveis de serviços bem fechados e com clare-
za, tanto para quem compra o serviço quanto para quem esta 
prestando, são fundamentais para garantir a satisfação dos 
clientes e para que tenhamos como dimensionar correta-
mente os recursos necessários.

Qual a sua visão sobre o papel do CSC no pro-
cesso de crescimento e futuro da empresa?
Como CSC, nos sentimos plenamente capacitados para dar 
suporte à organização no processo de criação de valor sus-
tentável e nos desafios que temos pela frente, temos agili-
dade, flexibilidade e disposição para tanto.

Os objetivos foram atingidos?
Posso dizer que somos um caso de sucesso perante a orga-
nização por estarmos alinhados com os valores corporativos. 
Com responsabilidade corporativa obtivemos reconhecimen-
to na prática,  cumprimos o prometido, mantivemos foco em 
excelência , atuamos com  gestão de desempenho efetiva e 
com liderança corajosa e decisiva.

Gestor do CSC da Clariant para America Latina. Profissional com  mais de 20 anos de 
experiência em área financeira, é Bacharel em Ciências Contábeis tem MBA em gestão 
empresarial.
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Em meus treinamentos e workshops sobre implanta-
ção de Centros de Serviços Compartilhados, falo que 
as empresas devem simplificar suas operações para 
torna-las mais flexíveis e adaptáveis às necessidades 
e demandas do mercado,  muitas vezes percebo que 
a mensagem não chega bem clara aos participantes, 
neste artigo vou detalhar melhor este aspecto impor-
tante para os gestores que pretender ter maior garantia 
de sucesso em suas iniciativas de eficiência operacio-
nal. 

Toda grande organização é, por natureza, complexa. 
Ao longo do tempo, contudo, novos desafios empre-
sariais — globalização, tecnologias emergentes, novas 
leis — conspiraram para acrescentar mais e mais com-
plexidade a sua estrutura e gestão. Cada vez mais, a 
empresa é ingovernável e de difícil manejo: o desem-
penho piora, ninguém sabe ao certo quem responde 
por quê e quem decide o quê. Dados são esmiuçados 
e recombinados sem parar, em geral sem uma noção 
clara de como será usada a informação. Para evitar a 
frustração e a perda da eficiência, é preciso atacar de 
modo sistemático as causas da complexidade.

Neste artigo, busco detalhar os elementos de uma es-
tratégia voltada à simplicidade: otimizar estrutura, linha 
de  produtos, serviços e recursos, criar processos 
disciplinados e melhorar hábitos gerenciais.

Ações para reduzir a 
complexidade de sua 
organização

Toda grande organização é, por natureza, complexa. 
Ao longo do tempo, contudo, as circunstâncias 
conspiraram para acrescentar mais e mais complexi-
dade ao modo como a empresa é estruturada 
e administrada. Respostas bem intencionadas a no-
vos desafios empresariais — globalização, tecnologias 
emergentes e leis como a do SPED, para não ir muito 

longe — nos deixaram com empresas cada vez mais 
descentralizadas e ingovernáveis, de difícil manejo e 
de desempenho insatisfatório e duvidoso. Em muitas, 
se gasta mais energia para manter a operação estável 
do que buscando resultados. Ninguém sabe ao certo 
quem responde pelo quê, quem decide o quê. Dados 
são esmiuçados e recombinados sem parar, em geral 
sem uma noção clara de como será usada a informa-
ção.

Imagine-se numa empresa com várias marcas e produ-
tos comerciais mas sem um método uniforme para 
monitorar, informar ou analisar resultados. Como 
avaliar o desempenho relativo de cada marca ou di-
visão? Como avaliar o desempenho individual? Como 
saber onde apostar as fichas? Ou que informação di-
vulgar a investidores e analistas? 

O cliente quer desenvolver confiança na marca e seus 
produtos, mas fica em dúvida duvida pelas várias 
opções d na prateleira,internamente o pessoal está 
frustrado com o desenvolvimento do processo de 
tomada de ação,  comunicação e a disputa entre di-
visões, analistas necessitam de números mais claros e 
o investidor está com dúvidas com a vasta quantidade 
de informações contraditórias oriundas das diversas 
divisões, pois os sistemas integrado não apresentam 
dados e processos uniformes aderentes ao dia-a-dia 
da organização. Eis uma oportunidade para fazer da 
simplicidade uma das prioridades e  meta empresarial 
concreta. O passo inicial é  investir numa série de inicia-
tivas de combate à complexidade, com o objetivo de 
tornar mais fácil a vida de clientes e funcionários — e, é 
claro, gerar economia financeira e de escala dentro de 
sua organização.

Nos últimos anos, as corporações trabalham com várias 
empresas e centenas de executivos para aumentar a 
eficácia operacional. Eu tenho testemunhado, 
reiteradamente, a frustração e a ineficiência causadas 
pela complexidade. Ao examinar detidamente as fon-
tes da complexidade, identificamos quatro áreas de 
oportunidade que o gerente pode explorar para adquirir 
maior controle sobre a organização — e, ao mesmo 
tempo, melhorar seus resultados. Para reduzir a com-
plexidade, é preciso atacar todas as quatro com uma 
estratégia integrada, ininterrupta, multidimensional.

Carlos Magalhães 
(carlos.magalhaes@xcellence.co)
 
Sócio-diretor da assessoria empre-
sarial Xcellence & CO., Advisor e 
especialista no modelo de eficiência 
operacional baseado no conceito de 
Organização de Serviços Compar-
tilhados e Centros de Excelência.

XMagazine - 8



padronização quando corretamente implantados e sob 
forte diretivas administrativas.

Hábitos gerenciais. Embora a evolução de es-
truturas, produtos e processos esteja na raiz da com-
plexidade, muitos gestores agravam o problema com 
sua conduta — ainda que, em geral, com a melhor das 
intenções. Altos executivos, por exemplo, justificada-
mente querem informação, mas talvez não percebam 
que um pedido seu pode deflagrar toda uma série de 
obrigações nesse sentido, num trabalho que vai 
crescendo com o tempo. O que parece uma pergun-
ta simples para o presidente pode virar um exercício 
descomunal para centenas de pessoas. 

Outros hábitos gerenciais que inibem a simplicidade 
incluem enviar e-mails com “resposta a todos” e 
administrar mal reuniões. Pouquíssimas pessoas enten-
dem como os próprios gestos contribuem para a com-
plexidade organizacional.

Paradoxalmente, a conduta acrescenta novas camadas 
gerenciais, em geral, se instala como mecanismo para 
enfrentamento da complexidade eminente ou presente 
de suas estruturas, produtos e processos. O resultado, 
involuntário, é um ciclo vicioso de complexidade.

Causas da 
complexidade
A complexidade é o subproduto cumulativo de grandes 
e pequenas mudanças organizacionais que, no 
decorrer dos anos, complicam (muitas vezes de modo 
imperceptível) a maneira como o trabalho é feito. Suas 
causas tendem a cair numa de quatro categorias: mi-
tose organizacional, linha de produtos, evolução 
de processos e hábitos gerenciais.

Mitose organizacional. A maioria das organiza-
ções sofre mudanças estruturais a todo instante, em 
toda parte. Isso pode incluir alterações sutis em re-
lações de subordinação, mudanças no trabalho para 
acomodar preferências de cada indivíduo e a criação 
de uma nova divisão. Com o tempo, o acúmulo con-
tínuo de mudanças estruturais vai aumentando a com-
plexidade — às vezes, sem que ninguém perceba.

Linha de produtos. Uma empresa está sem-
pre mexendo na linha de produtos que oferece. São 
mudanças modestas, como ajustes em embalagens 
ou acréscimo de recursos — ou elaboradas, como o 
lançamento de toda uma nova linha de produtos ou 
serviços. Toda inovação tem um efeito em cadeia em-
presa afora, exigindo mudanças na produção e na ca-
deia de suprimento, em preços, material de marketing, 
treinamento em vendas e atendimento. Para piorar, a 
maioria das empresas de grande porte se sai melhor na 
hora de somar novos produtos e serviços do que na de 
revisão/redução de sua cesta de produtos. É difícil 
administrar a complexidade resultante — que pode 
causar problemas também para o cliente, pois a vari-
abilidade de produtos interfere no processo de fideliza-
ção de um produto específico pelo cliente/ consumidor.

Evolução de processos. Nos últimos anos, mui-
tas empresas puseram seus processos de manufatura, 
contabilidade e tecnologia da informação sob sério 
escrutínio com iniciativas de Six Sigma, produção 
enxuta e reengenharia. Embora esses processos 
tendam a ser relativamente estruturados e controlados, 
muitos outros não se beneficiaram de técnicas 
disciplinadas de aprimoramento. Alguns processos 
com orçamentos e planejamento, gestão de desem-
penho, gestão de relações com clientes, projeção de 
vendas e de inovação são, todos, processos que ten-
dem a adaptar-se à medida que a empresa reage a 
novas demandas do mercado, ou se ajusta a uma nova 
equipe de liderança — e que, não raro, viram ponto de 
contenda entre o pessoal da matriz e divisões de negó-
cios. Cada um dos diversos braços operacionais tem 
um jeito próprio de operar, dificultando sobremaneira a 
avaliação do desempenho. Os ERPs até ajudam nesta 
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O processo de melhoria deve ser contínuo dentro do 
projeto organizacional, o segredo é encarar a concep-
ção da organização como um processo dinâmico, con-
tínuo e orgânico — não como um exercício isolado de 
reengenharia ou simples projeto com começo, meio e 
fim. 

Este processo de mudança cultural e processual en-
volvidos com a criação do Centro de Serviços Com-
partilhados permitirá à organização uma maior flexibi-
lidade e agilidade frente às demandas do mercado e 
internamente com o desenvolvimento da cultura de 
profissionalização e eficiência operacional permitirá que 
o modelo evolua para Centros de Excelência em aten-
dimento à todos os que demandas serviços na orga-
nização.

Rever produtos, serviços e recursos. Uma 
vez instalada a estrutura de apoio, o gestor em busca de 
simplicidade pode promover uma fria análise da cesta 
de produtos e serviços da empresa. É grande demais? 
Que produtos são rentáveis e exibem o maior potencial 
de crescimento? Quais já deram o que tinham de dar? 
Uma maneira de obter certas respostas é fazer, periodi-
camente, uma análise clássica da carteira. A empresa 
pode dividir suas marcas ou famílias de produtos em 
três categorias: “marcas em crescimento”, que teriam 
prioridade em receber investimentos; marcas rentáveis 
e estáveis, que seriam mantidas; e marcas com “poten-
cial para venda”, que poderiam ser passadas adiante 
ou descontinuadas.

Outra maneira de enfrentar a proliferação é instituir pro-

A simplificação 
como estratégia

Embora nenhum dos elementos da simplificação seja 
estranho ou desconhecido, combater a complexidade 
requer a integração de todos numa estratégia multi-
dimensional. E, ainda que cada elemento trate direta-
mente de uma fonte da complexidade, aplicar cada um 
isoladamente pode, na verdade, agravar o problema. 
Muitas empresas, por exemplo, viram a produtividade 
diminuir, em vez de subir, ao simplificar processos com 
a adoção, em larga escala, de sistemas padronizados 
na empresa sem mexer na estrutura organizacional, 
na cesta de produtos e em condutas de trabalho. Ini-
ciativas em caráter extraordinário podem interromper 
relações estabelecidas, criar obstáculos imprevistos e 
gerar confusão quanto a direitos de decisão.

Uma estratégia de simplificação deve, ainda, ser tratada 
como algo imprescindível e necessário, e, até cultura 
para a empresa — não como virtude abstrata, “de-
sejável”, mas como fator vital para o sucesso financeiro 
e de crescimento da organização. Abaixo apresento 
alguns elemos para simplificação.

Otimizar estrutura organizacional. Tendo 
nitidamente classificado a simplificação como meta 
imperativa e a vinculado a objetivos e incentivos men-
suráveis, a gestão pode iniciar um ataque contínuo à 
mitose estrutural. Isso significa ajustar periodicamente 
a estrutura para garantir que atenda à estratégia da 
empresa e a necessidades do mercado sendo o mais 
simples possível.

Como ação, podemos consolidar todas as áreas de 
apoio operacional de suporte ao negócio em uma Or-
ganização ou Centro de Serviços Compartilhados com 
o objetivo de servir todo o grupo empresarial  com 
atividades de apoio como: suprimento, comercial, fi-
nanças, recursos humanos, tecnologia da informação, 
P&D, controle de qualidade e área jurídica. Como resul-
tado observa-se uma maior profissionalização destas 
atividades de suporte, ganho de escala operacional e 
redução de custos pela otimização dos processos re-
sultantes. Essa estrutura pode ser implantada com rapi-
dez, se corretamente planejada.

Passados em média 18 meses do inicio desta reor-
ganização inicial, alguns processos mais elaborados 
e menos transacionais como a cadeia de suprimento, 
manufatura, engenharia, compras — podem ser cen-
tralizadas nesta divisão de apoio à toda a empresa. 

Simplicida
de
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Faça da simplicidade a base da estratégia de todas as 
atividades da empresa — de finanças a marketing, de 
atendimento ao cliente à escolha de parceiras estraté-
gicas, de fusões a aquisições.

Nem é preciso dizer que o respaldo de altos executivos 
é vital para o sucesso de qualquer iniciativa de mudan-
ça. É fácil, no entanto, encarar com descaso temas que 
soam “abstratos”, como a simplicidade.

cessos para avaliar em que medida a cesta da empresa 
está satisfazendo as necessidades do cliente. É preciso 
analisar tanto a carteira como um todo quanto a simpli-
cidade de produtos isolados, o que em geral exige uma 
bela dose de feedback do cliente. 

Criar processos disciplinados. É preciso 
examinar e reformular (ou eliminar) seus processos, um 
por vez. Mas é necessário que as equipes saibam que, 
para vingar, a simplificação de processos tem que virar 
uma atividade contínua. Logo, compartilhar com todos 
os níveis da organização é fator crítico de sucesso para 
a reformulação de processos críticos.

Inicie pelos processos de controle, geralmente finan-
ceiros com a uniformização de normas e indicadores 
de controle financeiro, de produto e de mercado. Crie 
comitês, de modo que a simplicidade começava a en-
trar para a cultura da empresa e envolva a TI para sim-
plificar, automatizar e montar um sistema de informe 
realmente comum a toda a empresa. 

Envolver na simplificação de processos gente de toda 
a organização, sobretudo em escalões inferiores, pode 
ter um efeito surpreendente. Indivíduos de todos os 
níveis ficam mais propensos a intervir para sanar um 
problema antes que este atravanque o seu trabalho. Há 
exemplos bastante representativos: numa empresa de 
manufatura, foi criado workshops de duas horas de du-
ração, no qual grupos de funcionários eram orientados 
sobre ferramentas simples de Six Sigma como DMAIC, 
mapa de processos e diagramas de causa e efeito e 
de Pareto. Em seguida, cada um tinha de identificar 
processos sob seu “controle”, que pudesse simplificar. 
Se o processo envolvia áreas fora de seu controle era 
envolvido os outros conforme necessário. Em pouco 
mais de um ano, estes comitês implantaram 900 ideias 
de simplificação e aprimoramento que resultou numa 
redução de custos na ordem de US$ 14 milhões. Mais 
importante, surgiu na empresa uma cultura de contínua 
melhoria e simplificação de processos.

Melhorar hábitos gerenciais. Se realmente 
quiser reduzir a complexidade, o gerente precisa 
descobrir como seu próprio (e, em geral, involuntário) 
comportamento complica a situação — e se compro-
meter pessoalmente com os processos de mudança.

Soa paradoxal, mas é preciso muito esforço para tornar 
sua organização simples — e deixá-la assim. É preciso 
uma estratégia explícita e uma constante vigilância. A 
simplicidade, porém, deve ser mais do que um tema 
para agradar aos ouvidos; os quatro elementos de uma 
estratégia de simplificação só surtirão efeito se posicio-
nados como imprescindíveis para a empresa. 

“Faça da simplicidade 

a base da estratégia de 

todas as atividades da 

empresa — de finan-

ças a marketing, de 

atendimento ao cliente 

à escolha de parceiras 

estratégicas, de fusões 

a aquisições.”
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Ponto de Vista

A GOVERNANÇA 
CORPORATIVA 
E AS EMPRESAS 
FAMILIARES
Muito se tem falado sobre a Governança Corporativa 
nas Empresas de Capital Aberto, em função das exigên-
cias  do   Mercado, sejam LEGAIS ( Brasil ou Exterior, no 
caso da SOX),  decorrentes de AUTORREGULAÇÃO, 
baseada em contratos ( Abrasca, Níveis diferenciados 
Bovespa, Fundos de Pensão), ou mesmo decorrentes 
de BOAS PRÁTICAS, adotadas voluntariamente (IBGC-
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa).

No Brasil, a esmagadora maioria das organizações tem 
Controle Familiar mas , cada vez mais , adotam a 
Governança Corporativa , reconhecendo os aspectos 
positivos da separação entre Família, Propriedade e 

Gestão; Todos os responsáveis por negócios familiares 
de sucesso, fundadores ou seus sucessores, em um 
determinado momento , são obrigados a considerar 
que para o crescimento de seu negócio são necessários 
recursos financeiros expressivos,  recursos  estes que 
tem como alternativas mais recomendáveis o aporte de   
um sócio ou a abertura de capital , visto que estas são, 
normalmente ,as formas mais baratas de financiar o de-
sejado crescimento da organização.

É aí que surge, como decorrência , a ideia de se criar 
um CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

Nelson Raso  
(nelson.raso1@gmail.com)  
Atua como Consultor com foco na 
concepção , implementação e ope-
ração de Sistemas de Governança 
Corporativa , é Conselheiro Cer-
tificado pelo IBGC e membro das 
Comissões do IBGC de Comuni-
cação, Estratégia e Secretaria de 
Governança Corporativa
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O Conselho de Administração é o principal componente 
do Sistema de Governança das organizações mas, 
será que o empresário responsável pelo negócio está 
mesmo disposto a compartilhar decisões , nem sempre 
podendo fazer prevalecer seus desejos e dividindo po-
deres com outros Conselheiros ?
Ele está preparado para prestar contas de suas de-
cisões aos sócios e demais partes interessadas no 
negócio ?

Segundo o IBGC- Código de Melhores Práticas de 
Governança Corporativa, em sua 4ª Edição :

“O Conselho de Administração, é o órgão colegiado en-
carregado do processo de decisão de uma  organiza-
ção  em  relação ao seu direcionamento estratégico, 
e o principal componente do sistema de governança.      
Seu papel é ser o elo entre a propriedade e a gestão 
para orientar e supervisionar a relação desta ultima com 
as demais partes interessadas. O Conselho recebe po-
deres dos sócios e presta contas a eles.
O Conselho de Administração e o guardião do objeto 
social e do sistema de governança. É ele que decide 
os rumos do negocio, conforme o melhor interesse da 
organização.
Toda organização deve ter um Conselho de Adminis-
tração eleito pelos sócios,   sem perder  de vista as   
demais partes  interessadas, seu objeto social e sua 
sustentabilidade no longo  prazo.
O Conselho de Administração deve sempre decidir em 
favor do melhor interesse da organização como um 
todo, independentemente das partes que indicaram ou 
elegeram seus membros “.

Um engano muito comum cometido pelos empresários 
responsáveis pelos negócios é querer montar  um  Con-
selho de Administração ,  mas   querer  que este  opere  
como  um  Conselho Consultivo.

Também, segundo o IBGC- Código de Melhores Práti-
cas de Governança Corporativa :

“A existência      de     um   Conselho Consultivo,    for-
mado,  preferencialmente,  por  membros independen-
tes, é uma boa pratica, sobretudo para organizações 
em estagio inicial de adoção de boas praticas de 
Governança Corporativa. Permite que conselheiros 
independentes contribuam para a organização e 
melhorem gradualmente sua Governança Corporativa.
O papel, as responsabilidades e o âmbito de atua-
ção  dos  conselheiros  consultivos devem  ser bem-
definidos. Quando se tratar de companhias de capital 
fechado que tenham por meta a abertura do capital, e 
recomendável que o Conselho Consultivo tenha caráter 
transitório.
Independentemente   de   o Conselho Consultivo  estar  

ou  não  previsto  no  Estatuto/Contrato Social e das im-
plicações legais deste fato, sua atuação deve ser pau-
tada pelos mesmos princípios que regem o Conselho 
de Administração”. 

A existência de um Conselho Consultivo, temporário,  
é uma alternativa para as organizações onde o em-
presário responsável deseje ampliar a qualidade das 
discussões e das decisões, mantendo, ainda seu poder 
de decisão até que se sinta preparado para a dividir 
de forma  efetiva as decisões  na organização, com os 
demais Conselheiros.

Por outro lado, as vantagens de se ter um Conselho de 
Administração, da clara separação dos interesses da 
família e da efetiva separação das instâncias delibera-
tiva e executiva são indiscutíveis para a perenidade das 
organizações.

Seja um Conselho Consultivo ou Conselho de 
Administração, é fundamental que ele , preservando a 
separação das instâncias deliberativa e executiva, inte-
gre a gestão em um único Sistema de Comunicação, 
para que sua existência não seja um ônus a mais para 
ser atendido pela gestão.

Em outras palavras, o Sistema de Governança Corpo-
rativa deve ser concebido de maneira que o Conselho 
de Administração ou Consultivo não necessite de 
nenhuma informação adicional àquelas que são funda-
mentais para a gestão, a partir da clareza  da definição 
de papeis e responsabilidades, na delegação ao CEO e 
na forma de acompanhamento da gestão.

“Um engano muito comum 
cometido pelos empresários 
responsáveis pelos negócios é 
querer montar  um  Conselho 
de Administração ,  mas   
querer  que este  opere  como  
um  Conselho Consultivo.”
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Mundo

Planos Passados para o Futuro

Chegou dia 31. Chegou e já passou. Teve quem passou 
anônimo na multidão da praia para ver os fogos, outros 
nas sacadas com seus familiares e amigos, outros soz-
inhos, no meio do mato balançando na rede e olhando 
as estrelas.
 
Os que puderam, passaram o réveillon num restauran-
te chicão tomando um Champagne. Outros, no Bar do 
Chicão, celebrando com sidra ou uma breja gelada.
 
Mas as diferenças acabam quando falamos de planos. 
Classe A, B, C, X, Y ou Z, todo mundo fez planos. Planos 
e promessas para o Ano Novo.
 
Promessas que sempre começam com “no ano que vem 
eu vou...” seguidas de parar de fumar, perder um milhão 
de quilos, cuidar mais da saúde, trabalhar menos, ser 
mais feliz, ganhar mais dinheiro, gastar menos dinheiro, 
e por aí vai.
 
Mas, o que todo mundo sabe que não vai. É a síndrome 
do “ano que vem eu vou... mas não vai... e não foi”.  A 
verdade é que quem precisa de um réveillon para mudar, 
não muda. Diz que vai mudar mas não muda.
 
No final, sobrarão planos e promessas. Sobrarão descul-
pas. Só não sobrará uma coisa. Não sobrará vontade. Só 
isto. Não faltará tempo, não faltarão planos, não faltarão 
promessas. Só faltará vontade.
 
Nas organizações também chegou a hora das promes-
sas, as chamadas Reuniões de Planejamento. Sessões 
em que a conjuntura será a maior responsável pelo de-
sajuste entre o planejado e o real. O dólar esteve muito 
baixo. Os juros, muito altos. A crise do Euro abalou o mer-
cado. A concorrência agressiva. Nosso produto, muito 
caro. As margens, pequenas. Os prazos, apertados. Os 
clientes, muito exigentes. A mariposa bateu suas asas na 
floresta amazônica.
 
Engraçado, não foram exatamente estas as desculpas do 
ano passado, do retrasado, e do outro, e do outro? Eng-
raçado... por que o problema é sempre a realidade nunca 

o Plano? Por que sempre das circunstâncias externas 
nunca das internas? Do Plano nunca de quem fez o 
Plano, nem de como fez o Plano?  
Será que neste ano vamos repetir os mesmos erros que 
vimos cometendo todos esses anos? Quais? Simples. 
Primeiro o pior de todos: não planejarmos. Não 
planejarmos, porque exige muito tempo e não temos 
tempo para desperdiçar com isto. Legal! Para no fim 
descobrirmos que um monte de tempo e esforços e re-
cursos foram desperdiçados em canoas furadas.

Segundo. Superestimarmos nossas forças, ignorar-
mos nossas fraquezas crônicas, subestimarmos a 
concorrência. Dizermos que vamos conquistar uma fa-
tia do mercado, uma grande de preferência, esquecendo 
que os concorrentes também estão planejando a con-
quista de novas fatias. A nossa, inclusive. 

Terceiro. Ignorarmos o cliente. Não falarmos com ele, 
não perguntarmos o que ele quer. E se perguntarmos não 
ouvirmos. E se ouvirmos não acreditarmos. Se acreditar-
mos, não atendermos.
 
Quarto. Ignorarmos as vozes de quem sabe para 
ouvirmos apenas as nossas. Temos dezenas, cente-
nas, talvez milhares de cabeças na organização mas na 
hora de planejarmos reunirmos só nóis cinco. Os Ilumi-
nados, os que sabem tudo, os que conhecem tudo.... só 
que erraram tudo ano passado.
 
O que fica muito claro é que falta um bom planejamento, 
um que não seja rígido ao ponto de nos impedir de mu-
dar, aproveitar oportunidades ou desviarmos de icebergs 
pelo caminho. Um bom plano que seja mais bússola do 
que mapa.

O que fica claro é que falta um planejamento feito com 
metodologia eficiente, com ouvidos atentos às vozes ex-
ternas e internas, com olhos abertos à realidade, com 
uma visão coerente de quem somos, quais nossas forças 
e fraquezas, nossas ameaças e nossas oportunidades - 
uma simples análise swot. 

Mas acima de tudo, falta vontade. Afinal, quem tem von-
tade, também planeja. Mas também acorda cedo todos 
os dias e vai à luta. Vai à luta, e transforma plano em 
realidade. //

Eduardo Cupaiolo  (cupaiolo@peopleside.com.br)  
Atua como Consultor com foco na concepção , implementação e operação de Sistemas de Governança 
Corporativa , é Conselheiro Certificado pelo IBGC.
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