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GOVERNANÇA CORPORATIVA E SUCESSÃO, O CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO COMO FERRAMENTA PRINCIPAL NA SUCESSÃO
Duas histórias semelhantes com finais diferentes
Duas empresas de sucesso que, de uma hora para outra, viram o seu líder sumir. A
história recente nos oferece uma lição no que se seguiu, logo após dois acidentes
com o desaparecimento de seus fundadores, em cada uma dessas duas empresas.
O que aconteceu com a Sharp? Uma empresa que há 25 anos, produzia um produto que era sinal inequívoco de mudança de condição social: quem tinha e quem
não tinha um videocassete fazia total diferença.
A Sharp era uma franquia de uma marca japonesa, que no Brasil tinha à frente
Matias Machline, um empresário de sucesso, com negócios em várias áreas, entre
eles, um de eletrônicos, que produzia videocassetes e foi pioneiro em Manaus.
Tinha bom relacionamento com o governo (na época, Sarney), tinha conexões,
era poderoso, enfim, tinha acesso a tudo e a todos. Até que um dia, em um final
de semana, pegou um helicóptero em NY e foi para um cassino em Atlantic City.
Infelizmente, este helicóptero caiu. Passado o primeiro choque, começaram as
questões mais delicadas de como seria encaminhada a sucessão na Sharp.
Uma das principais plataformas para a sucessão, sabemos hoje, é um Conselho
de Administração maduro e atuante. O Dr. Matias cercava-se de gente poderosa, conhecida e competente, mas não tinha uma estrutura de governança bem
desenvolvida, seu Conselho era difuso, pouco focado, muito de só dizer amém
ao Dr. Matias. Seus quatro filhos, inteligentes, que estavam informados, mas não
formados, a respeito da Sharp, tinham boa formação e educação. Pessoas de uma
família bem resolvida aparentemente. O fato é que a sucessão não estava bem
preparada, nem a estrutura de governança da companhia, e o que resultou foi o
desaparecimento da Sharp aqui no Brasil com o seu fundador.

Na segunda empresa mencionada, a aérea TAM, aconteceu acidente parecido,
com um desfecho diferente. Era uma manhã de domingo e o comandante Rolim
Amaro, fundador da TAM, que todo mundo conhecia pelo “tapete vermelho” de
boas-vindas que colocava nas escadas, junto aos aviões estacionados em Congonhas, estava voando de helicóptero para uma fazenda no Paraguai. O helicóptero
cai e Rolim morre.
O que se passou em seguida, superado o choque inicial, foi distinto do que aconteceu na Sharp: o Conselho da TAM, com nomes conhecidos, robusto e maduro,
assumiu a transição. Com a ausência inesperada do comandante Rolim, aquele
Conselho serviu para fazer a transição no momento da perda da liderança e da
direção. Um Conselho que conhecia as ideias do Rolim há tempos, que já fazia o
meio de campo com a família e especialmente entre seus filhos, deu prosseguimento às ações e decisões necessárias, pavimentando o que daria continuidade à
sua fusão com a chilena LAN, com a criação da LATAM.
Em nossas pesquisas, identificamos que a razão da Sharp ter sumido foi na verdade a ausência de uma estrutura sólida de governança e um Conselho atuante, que
fizesse pelo menos o papel transitório da sucessão, algo que de fato aconteceu
na TAM. Não foi o DNA de seus sucessores, o DNA de sua prole, mas, sim, a diferença das estruturas implantadas.
Estruturas de governança, especialmente um Conselho de Administração alinhado com boas práticas, formação robusta e independente, com autonomia indubitável e financeira contribuem para a qualidade da gestão e a longevidade da organização. A estrutura de governança na Sharp era incipiente, por isso, a empresa
desapareceu, enquanto a estrutura na TAM era presente e madura, por isso, ela
manteve seus negócios.
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