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Ocorporate
governance
vive uma crise
de identidade

Pedro Rebelo de Sousa explica os objectivos
do curso para não executivos e sublinha que
a credibilização vem do exercício das funções
com competência e responsabilidade

TIAGO FREIRE

Qualoobjectivocentral do curso e a quem se
destinaTentar contribuir
para amelhoria e ou ac
tualização dos conheci

mentos considerados essenciais no

exercício da actividadedos adminis

tradores não executivos nos vários

ângulosqueacabamporser relevan
tes navida empresarial Umpasso na
credibilização tão necessáriado pa
pel essencial dos administradores
não executivos que no mínimo cria
umamaiorsensibilidadeatemáticas

fundamentais nodevir empresarial

Oespírito e as regras do corpo
rate governance não são novos
Já chegámos a uma maturidade
de gestão que permita que estes
princípios passem a ser vistos

como eminentemente práticos
Ocorporategovernance vive tal

como o sistema democrático uma
crise de identidade v g cada vez
mais se assiste ao afastamento do

princípio de uma acção umvoto o
que se considera altamenteperigo
so Controle por minorias ou até
pela gestão com mecanismos de re
jeição de take overs hostis voltam
a estar na moda

Por outro lado empresas com
participação minoritária mas con
trole efectivo da gestão pelo Estado
voltam a ser uma realidade em par
ticular nos mercados emergentes
Accionistas cadavez mais passivos e
desinteressados levam a uma deca

dência do corporate governance
Não está em causa a maturidade da

gestão mas a necessidade de garan
tir que quem exerce as funções que
consubstanciem a concretizaçãoda
boagovernanceestápreparadopara
o efeito A credibilização vem do
exercício das funções com compe
tência e responsabilidade

As cotadas fizeram um grande

investimento nesta área nos úl

timos anos Como se transporta
este movimento para outras em
presas nomeadamente as de
média dimensão

Aboagovernanceé transversal e
migra para as demais empresas se
jam PME sejam grupos familiares
através do escrutínio dos stakehol
ders no seu todo e da valorização da
empresaporviadeumaboagestão
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