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Sandra Guerra, sócia da consultoria 
Better Governance: “Nunca tive 
problemas com aquilo que não 
conhecia porque sabia perguntar. 
Algumas pessoas não gostam, 
acham feio. Para mim, perguntar  
é uma ferramenta”
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Pedalando  
mais e sempre

pôde ir ao ar na rádio Joven Pan, onde trabalhava. 
Mas não foram essas dificuldades, nem as jornadas 

de até 30 horas (“Problemas por trabalhar muito? Não! 
That’s my life!”), que a fizeram abandonar a profissão. 
A desorganização das empresas jornalísticas, o chefe 
que humilhava os repórteres mais velhos na sua pre-
sença, a falta de um plano de carreira, tudo isso acabou 
por minar o idealismo que a movia. Sandra se lembra 
da suposta personalidade rebelde, apontada pelo pai 
como o motivo para escolher o jornalismo, depois 
de desistir da faculdade de letras (“as moças faziam 
tricô na sala de aula!”). E conclui que a sua irritação 
ia além: “Quando comecei a ler sobre administração, 
percebi que não era rebeldia da minha parte: eu es-
tava identificando fragilidades naquelas empresas.”

O aprendizado sobre o mundo empresarial 
aconteceu naturalmente, enquanto trabalhava como 
consultora de comunicação e marketing. Nessa fase, 
admirou-se com a teimosia de um cliente que, antes 
de iniciar uma apresentação para investidores em 
um hotel de São Paulo, insistia em pedir um retro-
projetor sobressalente. No meio da apresentação, o 
aparelho principal queimou. E o substituto estava lá, 
prontinho para entrar em ação. “É assim que fazemos 
na nossa empresa”, disse Bengt Hallqvist à plateia.  
“Foi um show”, conta Sandra. “Aprendi com ele o que era 
‘risk management’ antes de esse termo ser usado, ainda 
no tempo das apresentações com transparências.”

A energia para o trabalho, que a caracteriza desde 
o primeiro emprego na adolescência, chamou a aten-
ção de um headhunter, que a convidou para liderar a 
“startup” de uma multinacional no Brasil que atuava 
na área de organização de palestras de negócios.  
“Meu primeiro desafio de liderança foi aos 14 anos, 
dando aulas para crianças em um curso de inglês”, 
recorda-se Sandra, atribuindo a precocidade à necessi-
dade de “ser dona do próprio nariz”. O emprego ainda 
tão jovem e a determinação de não prestar vestibular 
para uma faculdade pública (“afinal podíamos pagar”) 
eram exigências pessoais. “A influência familiar exis-
tiu em relação a princípios. Meus pais eram pessoas 

Sandra Guerra já havia contado sobre suas três 
primeiras carreiras – jornalista, consultora 
de comunicação e executiva de empresas 

– quando a lua despontou no horizonte, redonda, 
em tons de sépia. “Que presente maravilhoso”, ela 
interrompe a entrevista. “Esta lua, e com música 
de bossa nova ao fundo.” Reposiciona a cadeira, no 
bar do hotel onde está hospedada, e explica como 
nasceu sua quarta fase profissional, a atual, na qual 
se destaca na área de governança corporativa.

“Só em 2005, quando deixei minha última posi-
ção como executiva, descobri que gostava tanto de 
governança. Identifiquei nela a minha própria visão 
de mundo”, diz, lembrando que não sabia disso em 
1995, ano em que ajudou a fundar o Instituto Bra-
sileiro de Governança Corporativa (IBGC) a convite 
do administrador de empresas Bengt Hallqvist, um 
dos mentores da entidade. Quando Sandra receou 
sentir-se uma estranha no ninho de conselheiros de 
administração e advogados societários, Hallqvist 
respondeu: “Não temos ninguém com expertise de 
comunicação no grupo. E você aprende rápido.”

Observando em retrospectiva a carreira — ou 
carreiras — da conselheira da International Corporate 
Governance Network (ICGN), não dá para negar que  
Hallqvist sabia o que estava dizendo. “Meus dez anos 
como jornalista e repórter acabaram sendo um tre-
mendo diferencial competitivo”, avalia Sandra, sócia 
da consultoria Better Governance, agora parceira da 
europeia Sodali, presidida por John Wilcox. “Nunca tive 
problemas com aquilo que não conhecia porque sabia 
perguntar. Algumas pessoas não gostam, acham feio.  
Para mim, perguntar é uma ferramenta, assim como a ca-
pacidade de observação, a versatilidade e a flexibilidade.”

Sandra foi jornalista das combativas, na época 
em que o País ainda vivia a repressão política. 
Enfrentou a censura. Ela lembra de ter sido feri-
da pela botina de um policial enquanto tentava 
entrevistar, no aeroporto, políticos que voltavam 
do exílio. Uma entrevista exclusiva que fez com o 
ex-presidente Jânio Quadros, então cassado, nunca 
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muito responsáveis e corretas; não existia espaço para 
‘jeitinho’”. O compromisso com as próprias crenças a 
levaria a percorrer um caminho profissional atípico. 
“Minha geração era incentivada a trabalhar 20 anos na 
mesma empresa, fazer carreira no Banco do Brasil.”

Sandra se tornaria ainda diretora da empre-
sa de tecnologia CPM, atual CPM Braxis, com a 
proposta de implantar um projeto de governança 
corporativa. Era o ano de 2000, ela já era assí-
dua em congressos e eventos internacionais de 
governança (participou das 11 mesas-redondas 
latino-americanas de governança corporativa já 
realizadas pela Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico, em todos os países) 
e cogitava dedicar-se exclusivamente à área. Mas 
foi atraída pelo projeto empresarial e conta ter 
vivido a fase mais intensa de sua carreira execu-

rotina – Acorda entre 6h e 7h e pratica spinning, muscu-
lação e corrida no Parque do Ibirapuera, dependendo do 
dia da semana. Divide-se entre o trabalho na consultoria, 
reuniões fora do escritório e artigos acadêmicos. “Acabei 
de fazer o capítulo de um livro para o IBGC.”

Hobbies – Vai ao cinema pelo menos uma vez por semana 
e adora dançar. “Fiz dois anos de dança flamenca, mas 
atualmente só danço em festas.”

livro de cabeceira – Está lendo Quando Nietzsche chorou, 
de Irvin Yalom, e colocou no alto da pilha de sua cabecei-
ra Comprometida, de Elizabeth Gilbert, a 
mesma escritora do best-seller Comer, rezar 
e amar. “Como leio a trabalho direto, tenho 
procurado livros que sejam uma distração.”

Fontes de informação – Abre diariamente, no 
computador, os sites do Financial Times, The 
Wall Street Journal, Valor Econômico e UOL, para saber 
o que está acontecendo. “Desisti da ideia de ler tudo.” 
Assina a Capital Aberto e publicações estrangeiras da área 
de governança corporativa. 

Um guru – Bengt Hallqvist, fundador do IBGC, “pelas inova-
ções, pelo compromisso, pela preocupação social e com a 
transparência”, e Alastair Ross Goobey, que foi chairman do 
ICGN e morreu há dois anos. “Aprendi muito com o estilo 
de liderança dele. Era capaz de tirar o melhor de cada um, 
respeitando as diferenças e opiniões contrárias a ele.”

Conselho para quem está começando – É muito solicitada 
por pessoas com interesse em governança. “Acho que trans-
mito meu entusiasmo. Mas sempre pergunto se, além da 
perspectiva de carreira em um ‘bom mercado’, elas sentem 
que aquilo bate lá dentro. O sucesso só vem quando se é 
movido pelas crenças. Essa chama é fundamental.”

Ser mulher em ambientes masculinos – Acredita que 
a condição feminina é um diferencial competitivo. 
“Certas habilidades, como a de capturar coisas além 

do que foi dito, a capacidade de observação e a sen-
sibilidade, são mais naturais nas mulheres”.

Saia-justa – Por ser uma mulher trabalhando com muitos 
homens, já teve que lidar com ciúmes de esposas quando 
os maridos trabalham até tarde ou viajam. “Passei a ser 
cuidadosa em relação a esse assunto, especialmente 
depois que me separei e que fiquei viúva”, diz ela, 
referindo-se aos dois casamentos que teve, sem filhos. 

Uma vitória – Lista algumas: a defesa da dissertação de 
mestrado, sobre conselhos de administração; o sucesso do 

IBGC; a repercussão de seu trabalho. “Esses 
feedbacks me enchem de alegrias. Mas a vitó-
ria mais recente foi mesmo aprender a andar 
de bicicleta, sentir o ventinho no rosto.” 

Um momento difícil – A sobrecarga de tra-
balho e o desafio de liderança enfrentados 

em 2003, além da doença e da morte do marido, em 
1996. “Em todas as vezes que passei por momentos di-
fíceis, nunca fiquei blasfemando. Se está acontecendo, o 
telegrama não veio por engano. Era para mim e eu tinha 
que viver aquilo.”

Há dez anos – Estava assumindo a diretoria de marketing 
da empresa CPM. 

Daqui a dez anos – “Me imagino a mil, trabalhando 
muito”. Tem planos de estruturar mais a Better Gover-
nance, viajar mais a lazer e fazer um doutorado. “Quero 
continuar produzindo pesquisa acadêmica.”

Viagem mais marcante – A trilha inca, no Peru, e um safári 
na África do Sul. “Agora quero fazer outras trilhas. Estou 
pensando no Tibete.”

Um talento que gostaria de ter – Cantar. Apesar de negar o 
talento, Sandra cantou “Night and Day” em uma festa de 
aniversário, acompanhada por uma big band contratada 
para a ocasião. “As pessoas às vezes se surpreendem 
comigo quando conhecem só o lado profissional.”
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tiva, ocupando diversas funções e enfrentando 
crises. Foi o momento também de enfrentar e 
mudar a própria fama de durona, uma espécie de 
efeito colateral de seu estilo energético e resistente.

“Eu era muito diretiva”, admite Sandra, que 
entre os amigos é mais conhecida por ser festei-
ra e sociável. Comemorando a recente parceria 
de sua consultoria com a Sodali, ela contabiliza 
ainda um impulso na carreira acadêmica, depois 
de ter concluído o mestrado em administração na 
USP. E revela uma última vitória pessoal em sua 
“fase lua cheia”: aprendeu a andar de bicicleta. 
“Era uma lacuna no meu currículo”, brinca ela, 
orgulhosa de ter disparado já na segunda aula. 
Sandra conta que, diferentemente dos outros alu-
nos adultos, é orientada pelo seu “personal biker” 
a ser mais cautelosa. “Sou destemida demais.”
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