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Introdução

Questões relativas a Governança Corporativa, ética empresa-
rial e compliance têm mobilizado empresas mundo afora, sendo 
que no ambiente empresarial emergem modernas e mais com-
plexas condições, exigindo uma nova visão estratégica e geren-
cial dos negócios. Nesse contexto, os pilares da governança pas-
sam, efetivamente, a serem tratados pelas empresas como fonte 
de vantagem competitiva, como princípios de gestão e como 
ferramentas para estabelecer a perenidade da organização.

E em tal conjuntura de transformações na lógica de atu-
ação empresarial, é natural que dúvidas sobre quais seriam 
efetivamente as melhores práticas de governança surjam, 
sendo que tais questões não se confi nam ao trato de aspec-
tos teóricos e conceituais sobre a temática, mas se alargam 
por meio de um olhar de praticidade e que visa ser aplicável, 
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principalmente, aquelas que possam ser relacionadas com o 
alinhamento estratégico.

São nesses termos que normas para as condutas da organi-
zação devem ser elaboradas, deixando claro os valores e dire-
trizes seguidos para atender aos ditames da responsabilidade 
social empresarial, da mitigação de riscos e da solidificação da 
imagem que a empresa deseja passar para o mercado, com a 
ideal integração entre os Conselheiros e membros de comitês.

Em 1992 dois fatos marcaram o surgimento das discussões 
sobre governança corporativa. O primeiro, pela publicação do 
Relatório Cadbury, considerado o primeiro código de boas prá-
ticas de governança, surgiu como resposta aos escândalos re-
gistrados no mercado corporativo e financeiro da Inglaterra no 
final dos anos 1980. O segundo, pela divulgação da GM de suas 
“Diretrizes de Governança Corporativa”, considerado o primei-
ro código de governança produzido por uma empresa. Natural 
que a criação destes dois instrumentos levava em consideração 
os modelos de estrutura e de gestão das organizações à época.

Não por outro motivo, o arcabouço teórico e operacional 
sobre governança corporativa e compliance vem evoluindo e 
sendo ampliado, como resposta as mudanças ocorridas no 
mundo dos negócios.

}ч�ƼƲɰƐǷƼчţūч�ƄŰƲŜƐŀ

Conflito de agência é um termo cunhado em 1976 por Mi-
chael Jensen e Willian Meckling e que compõe uma perspecti-
va mais ampla discutida na teoria da agência. Os autores iden-
tificaram a existência de certa incompatibilidade, ou se pre-
ferirmos, divergência de interesses, entre os diversos grupos 
relacionados a uma empresa onde executivos, gestores inter-
mediários e colaboradores são chamados de agente, enquanto 
acionistas (majoritários ou minoritários) são tratados como 
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principal, sendo que os desacordos de interesses entre prin-
cipal e agente foram denominados como conflitos de agência.

Os mesmos Jensen e Meckling (1976) definiram o que con-
ceituaram como custos de agência os quais podem ser enten-
didos como o somatório dos custos de monitoramento e de fi-
xação de controles aos agentes, acrescidos de eventuais perdas 
assumidas pelos principais, decorrentes de decisões tomadas 
pelos agentes que não maximizam o seu ganho.

Vez que é possível aceitar que o agente possua mais infor-
mações, ou informações mais elaboradas e aprofundas que 
o principal, o custo de agência pode também ser entendido 
como o custo para reduzir a assimetria de informações entre 
as partes. Com este entendimento, a teoria da agência trata a 
natureza destas divergências indicando mecanismos para di-
minuir tal assimetria até um ponto ótimo que compatibilize 
da forma mais eficiente a necessidade de controles e custos.

O impacto do conflito de agência no desempenho das or-
ganizações foi estudado por diversos autores. Trabalhos como 
os de Jeffrey Coles, Michael Lemmon e Felix Meschke (2012), 
dentre tantos outros, focaram-se no conflito de interesses en-
tre acionistas e administradores os quais podem agir de acor-
do com interesses próprios, buscando benefícios para si mes-
mos e não para a empresa, ou seja, estabelecendo benefícios 
privados em detrimento de benefícios corporativos. 

É interessante notar, que quando o principal não dispõe 
dos mecanismos para controlar a atuação do agente e que 
este, realizando o que é conhecido como ações ocultas, já que 
o principal não as identifica de forma plena ou parcial, ob-
tém, proporcionalmente, mais vantagens se comparadas com 
os eventuais ganhos do principal. Tal situação é conceituada 
de risco moral (moral hazard).

Bom exemplo de risco moral pode ser apresentado por 
um dos eventos mais conhecidos da Operação Lava Jato no 
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Brasil, a compra da refinaria de Pasadena pela Petrobras. 
Olhando de agora e juntando as peças para melhor entender 
o caso, os aspectos que mais chamam atenção sobre a ação 
inapropriada dos executivos da empresa estão, em primeiro 
lugar, no fato da Petrobras, em 2006 ter pago US$ 360 mi-
lhões por 50% de um negócio que um ano antes foi comprado 
pela Astra Oil por US$ 42,5 milhões. Deixando mais explícito, 
os diretores da Petrobras (agente) ou omitiram informações 
ou indicaram ao Conselho de Administração e, portanto, aos 
acionistas (principal), que a refinaria teria atingido uma va-
lorização de quase 18 vezes em um único ano.

A segunda questão que indica uma situação de moral ha-
zard no caso reside em uma cláusula do acordo de compra, pela 
qual a Petrobras se comprometeu a garantir para a Astra Oil, 
6,9% de rentabilidade independente do resultado da refinaria. 
Assim em 2008, a par do prejuízo registrado em Pasadena, a 
Petrobras pagou ao sócio US$ 89,7 milhões (NUNES, 2019).

Seja como for, a questão agente-principal, na qual os gesto-
res são considerados o ponto central dos problemas da firma, é 
bastante bem detalhada na literatura sobre a teoria da agência. 
Por seu turno, autores como Kun Wang e Greg Shailer (2015) 
descrevem outro tipo de conflito de agência, um conflito que 
decorre de interesses dispares entre acionistas, normalmente, 
entre controladores e acionistas minoritários.

O conflito de interesses entre o acionista controlador e 
acionistas minoritários, é denominado conflito de agência 
principal-principal (BRANDÃO; CRISÓSTOMO, 2015) e 
predominam nas empresas brasileiras que em grande par-
te são familiares, é o caso dos principais bancos privados do 
país; de controle estatal como a citada Petrobras ou empresas 
transnacionais controladas pela matriz no exterior. Tais estru-
turas de propriedade acabam por estabelecer um sistema de 
governança insider, onde os grandes acionistas estão de fato 
no controle das operações, pois tem o domínio do Conselho 
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de Administração, o que determina que indicam e também 
controlam os gestores da empresa, ou seja, os acionistas con-
troladores são os verdadeiros tomadores de decisão.

Sobre esse fato, autores afirmam que:

A concentração nos direitos (propriedade) beneficiaria 
o desempenho corporativo, pois incentivaria os grandes 
acionistas a buscarem a maximização do valor da firma (...). 
Por outro lado, o excesso de direitos de voto dos acionistas 
controladores permitiria que eles perseguissem benefícios 
privados, o que diminuiria o valor da firma e, consequen-
temente, expropriaria a riqueza dos acionistas minoritários 
(VIANA JUNIOR; CAIXE; PONTE, 2019, p. 402).

Pelo que se pode depurar, o conflito de agência princi-
pal-principal não está isento de custos de agência, pois por 
um lado o controlador pode utilizar sua posição para obter 
privilégios e vantagem comerciais para si e, por outro, a sua 
influência na estrutura de controle da corporação pode ser 
percebida negativamente pelo mercado, afetando o interesse 
e, portanto, a valoração e retornos de suas ações.

O Acionista, o Credor e o Acionista Credor

Há um interessante trabalho de Antonio Lopo Martinez 
apresentado no ENANPAD 98 (Encontro da Associação Nacio-
nal de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração – ANPAD), 
intitulado Agency Theory na Pesquisa Contábil, no qual o autor 
afirma que a “relação principal agente não se estabelece apenas 
entre proprietários e gerentes. Esse modelo é flexível, adequan-
do-se a diferentes relações” (MARTINEZ, 1998, p.2).

Como base em tal pressuposto, Martinez lista onze situações 
do tipo principal-agente, dentre elas a relação ‘credores-geren-
tes’, na qual, segundo o autor, o principal espera que o agente 
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‘assegure o cumprimento dos contratos de financiamento’.
Com base na teoria de hierarquização de fontes de finan-

ciamento (pecking order), utilizada em finanças, sabe-se os 
mecanismos de proteção tanto de acionistas, quanto de cre-
dores influenciam a estrutura de capital das empresas, entre-
tanto, há clara distinção entre os mecanismos de proteção dos 
acionistas (majoritários e minoritários) e de credores.

Stewart Myers (1984) ao descrever a teoria pecking order, 
afirmou que a escolha das fontes de financiamento de uma 
empresa depende da assimetria de informação relativa a cada 
uma das alternativas, estabelecendo uma hierarquia entre elas. 
Para Myers, os recursos gerados pelos lucros não distribuídos 
seriam a primeira opção de financiamento, vez que possuem o 
mais baixo nível de assimetria, sendo seguido por dívidas to-
madas junto a terceiros e, por último, emissão de novas ações.

Vale lembrar que credores e acionistas têm expectativas 
diferentes (e em alguns casos conflituosas) sobre a gestão fi-
nanceira da corporação, sendo certo que os credores desejam 
uma sólida formação de caixa, acompanhada da retenção de 
recursos destinados ao pagamento de amortizações e de ju-
ros de financiamentos ou debêntures. Com base nesta visão, 
quanto maior for a parcela em caixa, mais sólida é a posição 
da empresa e menor será o risco financeiro.

Por outro lado, elevados saldos em caixa estão na con-
tramão da distribuição de dividendos e, portanto, vão de 
encontro ao interesse do acionista e mais, reduzem o preço 
justo das ações3, afetando o valor do negócio no mercado e, 
portanto, prejudicando os acionistas. 

Entretanto há casos em que o acionista é também credor 
da empresa, o que põe em xeque o princípio da hierarquização 

3 O preço justo é uma estimativa do preço central e seu cálculo leva em 
consideração o custo de oportunidade e o prémio de risco para deten-
tor de ações.
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de fontes de financiamento, já que amplia a assimetria de in-
formações, determina que a administração dê ênfase à relação 
‘credores-gerentes’ e potencializa o conflito principal-principal.

Assim, no caso do acionista credor, é evidente que existe 
conflito de interesses entre acionistas, apontando, por bom sen-
so, que o conselheiro representante do acionista credor e que 
estiver sob conflito de interesses não deveria votar nas matérias 
atinentes ao conflito. Esta é, em verdade, uma discussão secular 
que vem sendo travada em tribunais desde o fim do século XIX.

Alexandre Couto (2007) apresenta em seu livro diversos ca-
sos históricos de ratificação por tribunais dos Estados Unidos 
da América de decisões de Assembleias e Conselhos de em-
presas onde acionistas, em evidente conflito de interesse, não 
só votaram, como também obtiveram, ou estabeleceram por 
serem majoritários, a aprovação de suas propostas. O autor, 
inclusive, relata casos desde 1929 em que “o acionista que tam-
bém era credor da companhia pôde votar em favor da transa-
ção que o beneficiaria como credor” (COUTO, 2007, p 127).

É intuitivo que a situação em que a mesma pessoa física é 
credora e devedora elimina a transação, uma vez que “se es-
sas duas qualidades, por alguma circunstância, encontram-se 
em uma só pessoa, extingue-se a obrigação, porque ninguém 
pode ser juridicamente obrigado para consigo mesmo ou pro-
por demanda conta si próprio” (GONÇALVES, 2004, p.97).

Ocorre que a circunstância exposta não é verdadeira para 
pessoas jurídicas, já que o credor que também é o devedor 
pode estabelecer estratégias para ter ganhos, por exemplo, tri-
butários com a transação. Suponha que a empresa “A” seja pro-
prietária da empresa “B”. É evidente que são pessoas jurídicas 
distintas, com CNPJ – (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) 
para cada uma delas, entretanto, são controladas pelo mesmo 
proprietário. Suponha agora que a empresa “A” fez um emprés-
timo para “B”. O proprietário das duas pessoas jurídicas, por 
meio de suas empresas é credor e devedor de si mesmo, só que 
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a obrigação não se extingue, pelo contrário ela pode estabele-
cer vantagens competitivas, uma vez que, por exemplo, a em-
presa “B” teria seu cálculo tributário, em regime de lucro real, 
diminuído, ao passo que “A” obteria resultado não operacional.

A situação como relatada acima pode não parecer muito 
usual, mas se considerarmos que uma empresa, por exemplo, 
uma construtora de instalações industriais pode ser sócia de 
outra que contrata tal serviço a circunstância, aqui bem mais 
frequente do que se imagina, se repetiria, sendo que uma mes-
ma pessoa jurídica estaria na posição de credora e devedora 
de uma transação. Podemos citar o BNDES – (Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social) como um exemplo 
em que tal evento ocorre. Sabe-se que banco é sócio de de-
zenas de empresas, para as quais não só realiza empréstimos 
diretos, como é credor de debêntures.

De toda sorte, independente de sua frequência, a hipóte-
se relatada certamente amplia o conflito principal-principal, 
pois é possível que o acionista majoritário controlador perca 
poder de negociação frente ao acionista minoritário, porém 
titular da dívida. É evidente que o conflito de interesse entre 
acionistas se expande ainda mais se o credor for o controlador, 
portanto, com capacidade para impor que a administração 
maximize o seu interesse enquanto um credor outsider, em 
detrimento dos acionistas minoritários ou pulverizados.

Nesse contexto, mesmo que o acionista credor deseje ape-
nas estabelecer estratégias ou ações que melhorem sua posi-
ção no curto prazo, a sustentabilidade da empresa pode ser 
afetada no longo prazo.

O Acionista Devedor

Podemos pensar em outra situação de conflito principal-
-principal que estabelece um conflito principal-empresa. Su-
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ponha que a empresa “C” forneça insumos para a empresa 
“D” e que a empresa “D” seja acionista majoritário e contro-
lador da empresa “C”. Criamos assim uma situação em que o 
acionista é devedor da empresa que controla. Claro está que o 
acionista devedor pode estabelecer condições mais adequadas 
para administrar deu débito em benefício da empresa devedo-
ra e em detrimento da credora.

Pode-se imaginar que na situação exposta o acionista mi-
noritário teria o direito de retirada da sociedade, também cha-
mado de direito de recesso, recebendo indenização ou reem-
bolso de suas ações. Ocorre que isso não é tão simples, pois a 
Lei brasileira que dispõe sobre as sociedades por ações (Lei 
das SAs) estabelece, e limita, as situações nas quais acionistas 
que discordem de matérias aprovadas em assembleias têm o 
direito de se retirar da companhia (GUERREIRO, 2009), sen-
do que a hipótese aqui arguida, quer seja, conflito principal 
devedor versus principal credor não é uma delas.

Cabe esclarecer que os motivos que possibilitariam que um 
dos acionistas se retirasse com o direito de solicitar o paga-
mento do reembolso de suas ações é a “participação em grupo 
de sociedades”. Evidentemente a entrada e a participação em 
grupo de sociedades precisam ser aprovadas em assembleia 
geral por quórum qualificado. Em uma situação em que há 
acionista majoritário a aprovação é inequívoca e poderá pro-
vocar a mudança dos fins da sociedade, que passará a ser su-
bordinada ao interesse do grupo.

Entretanto, se a sociedade já foi constituída com um dos 
sócios com condição de grupo econômico, assim como em 
nosso exemplo, onde a empresa “D” já era controladora da 
organização “C”, as bases essenciais para determinar o investi-
mento dos demais sócios se alicerçaram nesta condição, que, 
note-se, não se alterou no âmbito da companhia pelo fato da 
dívida de uma empresa crescer em relação a outra e, portanto, 
não dá ensejo ao direito de recesso.
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De toda maneira, diferente da pressuposição anterior, do 
acionista credor, aqui também independente de sua frequên-
cia, a nova hipótese relatada, amplia o conflito principal-prin-
cipal, entretanto no caso não é possível o aumento de poder 
do acionista minoritário, pois só o controlador, teria poder de 
definir condições mais favoráveis para gerir a dívida de sua 
empresa outsider em detrimento dos interesses da empresa.

Acionistas Mutuamente Credores e Devedores

Uma última hipótese pode ser levantada: a de que na mes-
ma sociedade existam acionistas que são credores da empresa 
e outros que são devedores da organização.

Suponha que a empresa “E” tenha dois sócios, sendo que 
cada um deles possui sua própria empresa “F” e “G”, que jun-
tos são controladores absolutos e igualitários da companhia 
“E”, sendo ainda que o conjunto de sócios minoritários na em-
presa “E” é tão pulverizado que não consegue se articular.

A empresa “F” fornece para a empresa “E”, que por sua vez 
vende para a empresa “G”. Assim, a empresa “E” tem créditos 
a receber de um sócio, empresa “G”; e dívida para com outro 
da empresa “F”. Aqui, cria-se uma condição em que o conflito 
principal-principal-empresa está potencializado.

Tomemos um exemplo. Sabemos que para muitas empre-
sas o Capital de Giro é uma necessidade essencial para o seu 
funcionamento. Suponha, então, que esse seja o caso das em-
presas “E”, “F” e “G”. Em linguagem popular, o capital de giro 
é o conjunto de valores necessários para fazer uma empresa 
“girar” os seus negócios. Por isso todas as empresas visam ga-
rantir o que é chamado de Necessidade de Capital de Giro, ou 
seja, o valor mínimo que o seu negócio deve ter em caixa para 
garantir que vai continuar funcionando adequadamente.

A Necessidade de Capital de Giro é determinada pelos pra-
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zos médios de recebimento e de pagamento ou, dito de outra 
forma, é estabelecida pelo tempo entre o momento em que a 
empresa vendeu uma mercadoria e o instante em que recebe 
o valor referente à venda, confrontado com o tempo entre o 
momento em que comprou, por exemplo, matéria-prima e a 
ocasião em que realizou o pagamento dessa compra.

Parece simples compreender que quando o prazo médio de 
pagamento for maior do que o de recebimento, o fluxo de caixa 
da empresa é favorável e ela está sendo financiada pelos clien-
tes ou por sua operação direta. Caso contrário, a organização 
vai precisar de mais recursos, os quais ou serão captados no 
sistema bancário ou junto aos próprios sócios da firma, neste 
caso, de uma forma ou de outra incidindo em custo de capital.

Para tentar reduzir o custo de capital e melhorar seus ar-
ranjos de gestão de caixa, as empresas “F” e “G” podem buscar 
alterar o fluxo de caixa de “E”, uma delas tentando antecipar 
recebimentos e a outra postergar pagamentos. Mesmo que 
a empresa “E” tenha as condições de manter uma operação 
rentável e lucrativa, a ação de seus sócios pode impedir sua 
saúde financeira e, por conseguinte, suas operações futuras e 
seu valor de mercado. 

�чRƲȖūǢǪŘƼчţƼч�ƼƲɰƐǷƼчţūч�ƄŰƲŜƐŀч

O princípio da equidade constante do Código Brasileiro 
de Governança Corporativa: Companhias Abertas, enuncia:

Equidade: Caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômi-
co de todos os sócios e demais partes interessadas (stake-
holders), levando em consideração seus direitos, deveres, 
necessidades, interesses e expectativas (IBGC, 2016, p. 15).

Nesse sentido, pode-se imaginar que a ocorrência simultâ-
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nea dos conflitos principal-agente e principal-principal pode 
impedir a equidade almejada pela governança corporativa. 
Ocorre que a literatura sobre o tema vem discutindo uma situ-
ação identificada como multiple agency conflict (em tradução 
livre: conflitos de várias agências) que, dentre outros elemen-
tos, descreve uma situação em que o agente deve proteger os 
interesses de diferentes principais o que, por óbvio, envolve a 
sua capacidade para assumir decisões complexas, dado que, 
necessariamente, cada decisão lidará com escolhas potencial-
mente conflitantes (HOSKISSON, ARTHURS: WYATT, 2013).

São nesses termos que encontramos críticas às pesquisas 
baseadas nos tradicionais fundamentos da teoria da agência. 
Por exemplo, Charles Perrow, já em meados da década de 
1980, criticou a teoria por considerá-la excessivamente estrei-
ta e com poucas implicações testáveis (PERROW, 1986). Em 
verdade o autor, adverte quanto ao caráter pouco contextuali-
zado da teoria e quanto a sua inaptidão para explicar a diver-
sidade de acordos de governança corporativa existentes e que 
são realizados em diferentes contextos organizacionais.

Pelo exposto, verifica-se que quando diferentes tipos de 
acionistas entram em conflito para maximizar seus benefícios, 
cabe ao agente decidir em favor da empresa - da pessoa jurídi-
ca - e não de nenhum grupo de acionistas. Note-se que nesse 
contexto a empresa tem prevalência em relação aos acionis-
tas, cabendo aos administradores compatibilizar os interesses 
dos principais em uma situação que, em alguma acepção, se 
assemelha ao Ótimo de Pareto, ou seja, a uma condição, de 
significado econômico, em que não é mais possível melhorar 
a situação de um ator, sem começar a degradar a situação de 
qualquer outro (PARETO, 2014), o que para ser atingido pode 
significar mudar o olhar do conflito principal-principal, para 
um novo conflito, ao estilo, ‘principal-empresa’ e se posicionar 
na defesa dos interesses da organização e de seus stakeholders 
externos: cliente, fornecedores e a própria sociedade.
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Com efeito, a governança corporativa cobre um conjun-
to muito mais amplo de questões do que a geração de lucro 
ou, mesmo, de valor do negócio, o que requer uma avaliação 
mais detalhada de cada ponto central de preocupação encon-
trado em cada uma das especificidades de negócios. Voltando 
as três hipóteses aventadas nas quais acionistas tem interesses 
dispares e conflitantes com aqueles da organização da qual 
são sócios, deve-se perguntar: Qual mecanismo de governan-
ça corporativa necessita ser implementado para garantir a 
melhor atitude do agente perante os acionistas minoritários e 
as outras partes interessadas?

Retomemos, em primeiro lugar, a exemplificação citada 
das empresas “A” e “B”. Imaginemos que a empresa “A” tenha 
construído instalações produtivas para a empresa “B” e para 
tanto lhe tenha concedido crédito diferido em 5 anos. Ocorre 
que no momento a empresa “A” passa por dificuldades finan-
ceiras e propõe que o Conselho de Administração da empresa 
“B” que autorize a antecipação, em parcela única, de 2 anos da 
dívida. Se o fizer, a empresa “B” é que terá dificuldades finan-
ceiras e ampliará o chamado risco de liquidez, afetando seu 
resultado futuro e, portanto, diminuindo seu valor de merca-
do, prejudicando não só seus acionistas minoritários, mas a 
própria sustentabilidade e perenidade da pessoa jurídica.

Algo semelhante pode acontecer na hipótese descrita entre 
as empresas “C” e “D”. Entretanto, é relevante destacar que, 
em ambos os casos, diante da interdependência das duas or-
ganizações, antes de tomar uma decisão o acionista com inte-
resse concomitante, tentará coordenar suas atuações visando 
otimizá-las, independente da necessidade de negociar com os 
demais sócios não pertencentes ao grupo.

Destaque-se que aquilo que parece ser mera ganância em-
presarial, é em verdade uma ação racional de escolhas, ou de 
preferências, intertemporais de alocação de recursos nas duas 
atividades organizacionais do grupo econômico. O acionista, 
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sempre, orientará sua decisão com base nos menores custos de 
transação, buscando o maior número possível de eventos que 
possam maximizar o resultado em termos de lucro ou valoração.

Nos dois casos, até aqui mencionados, o conflito principal-
-principal, muito embora prejudique uma das empresas, ou 
se preferirmos, gere externalidades para ela, não deixa de ser 
racional sob a lógica dos custos de oportunidade e de transa-
ção. Ocorre que trata-se de uma situação onde uma solução ao 
estilo proposto por Coase4 é impossível, vez que as diferenças 
de interesse entre as partes se chocam com a própria realida-
de operacional da organização, transformando-se, como cita-
mos, em uma espécie de conflito principal-empresa.

É intuitivo que não sendo possível encontrar uma ‘solução 
privada’ – ou no caso um acordo entre os acionistas - para a 
externalidade gerada na empresa, caberia a um ator externo 
intermediar a relação de conflito principal-empresa, restrin-
gindo parcialmente a autonomia dos tomadores de decisão, 
substituindo o interesse (mesmo que aparentemente racional) 
de maximização do lucro do grupo econômico, por regras de 
governança que garantam um resultado conveniente e aceitável 
para a organização em situação de conflito. Este ator é o Agente.

Tal assertiva pode ser sustentada por nossa última hipótese 
apresentada, caso em que os acionistas da empresa “E”, e das 
empresas “F” e “G” consideram-se capazes de avaliar as melho-
res combinações de atuação de caixa dentre todas as existen-
tes, como se possuíssem uma racionalidade ilimitada que lhes 
permite compreender todos os custos de transação relevantes 
incidentes para otimizar os resultados de suas empresas.

Agindo assim, acabam por cair no que é conhecido como 
tragédia dos comuns (HARDIN, 1968), situação na qual um 

4 O Teorema de Coase diz que os agentes privados podem negociar solução 
de conflitos de interesse, desde que custos de transação da solução não 
sejam proibitivos para nenhuma das partes.
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ator econômico agindo de forma racional e de acordo com seus 
interesses particulares, opera no sentido oposto aos interesses 
coletivos, e acaba por destruir os recursos de uso comum.

Ocorre que no mundo corporativo a incerteza é um fator 
que afeta as decisões, sendo assim que diante de variáveis in-
certas a racionalidade dos agentes é limitada, obrigando-os a 
captar, processar e monitorar, as informações obtidas.

A informação é uma das mais importantes formas de 
reduzir a insegurança dos agentes e, embora tradicional-
mente se presuma que ela é distribuída de forma iguali-
tária (...), isso não ocorre necessariamente, havendo dis-
crepâncias na sua disponibilidade (YAZBEK 2007, p. 42).

Desta forma, sem informação (ou com informação as-
simétrica) pela qual não é possível avaliar corretamente as 
reações de cada agente envolvido diante da decisão, os cus-
tos de transação se elevam exigindo um tipo de governança 
corporativa que lide de forma apropriada com o conflito de 
interesse principal-empresa.

Assim, como são os custos de transação que impõem o es-
tabelecimento de um modelo de governança no qual é indis-
pensável a atuação do agente para defender o melhor interesse 
da empresa, pode-se ampliar a visão usual sobre dois concei-
tos associados com a governança corporativa e aceitar que em 
determinadas situações o custo de agência não só equivale ao 
custo de transação, como, provavelmente, será menor do que 
o efetivo custo transacional.

Como o indicativo da verdadeira governança é que a em-
presa deve ser uma instância de interesse social que prevalece 
sobre qualquer outro interesse, inclusive de acionistas, o tra-
dicional conflito de agência (principal-agente) se inverte, já 
que é o acionista que pretende agir de acordo com interesses 
próprios e não para benefício da empresa, obriga o agente a 
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defendê-la diante da prática deletéria do principal.
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Parece certo que os tipos de conflitos aqui expostos, mor-
mente o conflito invertido principal-agente, podem ser mi-
tigados quando da própria constituição da corporação, que 
indo além das formalidades dos contratos sociais, podem e 
devem estabelecer acordos de sócios, protocolos de família, 
dentre outros, com o objetivo de sanar, antecipadamente, hi-
póteses de conflitos.

Percebe-se que, os acordos de acionistas ou quotistas, de-
finidos por meio de contrato, objetivam de forma discricio-
nária definir o comportamento das partes quanto a partici-
pação dos sócios na empresa. Merecem assim ser estabeleci-
dos considerando as diversas possibilidades que envolverão 
as operações das empresas, principalmente imaginando as 
condições e consequências de seu desenvolvimento e parti-
cipação futura no mercado.

Natural que frente as novas formas de organização das 
empresas, surjam novas questões para aquelas já constituídas, 
que não foram previstas, tratadas ou regulamentados por oca-
sião da composição societária ou naturalmente decorrentes 
de suas operações. Estas questões, em geral, se traduzem em 
conflitos dos sócios e são tratadas no Conselho de Adminis-
tração da empresa, que também podem apresentar conflitos 
de interesse face a sua composição.

Ademais, salientamos que o multiple agency conflict, que 
como vimos, é possível de ser entendido como um problema 
de vários conflitos de agentes, pode ocorre não só no âmbito 
de várias empresas, mas também no bojo de um único grupo 
empresarial onde diferentes empresas, simultaneamente, inte-
ragem entre si, podendo ter o intuito de inibir, e até, retalhar 
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as incursões de outras organizações.
Pode-se afirmar que as corporações empresariais passam 

a ter um novo papel, mais propositivo e factível enquanto seu 
modelo de gestão, atuando não só em defesa das preferências 
dos proprietários, mas também dos de outros atores relevan-
tes da governança. Não se trata mais de estabelecer uma nar-
rativa sobre boas práticas de governança, trata-se, sim, de se 
estabelecer uma nova governança em que de fato a empresa 
– como uma instância socialmente desejável – seja o centro 
do interesse e que, assim sendo, realize a intermediação dos 
interesses dos demais atores com ela envolvidos.

Pelo exposto, um novo modelo de governança, não pode 
se limitar a um “código” de práticas ou procedimentos. É ne-
cessário realizar algo mais profundo e que vá além da busca 
do valuation ou de propósitos envolvendo cada aspecto das 
melhores práticas ambientais, sociais e de governança, apon-
tados internacionalmente sob a sigla ESG (Environmental, 
Social and Governance), por mais relevante e mais honesti-
dade de intento que exista em tal propósito. É necessário que 
ele amplie seu espectro e atue no estímulo a inovação, apoie 
novas arquiteturas organizacionais e as empresas não tradi-
cionais que crescem com velocidade e consistência, ao mes-
mo tempo em que têm dificuldades de otimizar e conservar 
valor de longo prazo.

Para tanto, deve-se abandonar os velhos elementos dis-
cursivos como aqueles, ainda hoje presentes, de que as 
mudanças no ambiente competitivo, tais como avanço das 
tecnologias emergentes, transformações digitais, ampliação 
da interpenetração patrimonial, dentre outros, estão modi-
ficando as formas de fazer negócios e, portanto, demudando 
as organizações e seu padrão de governança. São os atuais 
modelos de governança que não dão conta de atender as de-
mandas das novas formas de organização, sob a ótica de sua 
composição societária e padrões de gestão, até porque, estes 
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modelos foram construídos a partir de outras bases e pressu-
postos das organizações à época.

As empresas estão se transformando porque os interesses, 
tanto de shareholders, quanto de stakeholders, estão se inver-
tendo, abandonando aqueles estabelecidos, fundamentalmen-
te, por objetivos corporativos, migrando na direção de inte-
resses isolados dos atores, onde a maximização dos ganhos 
individuais pode superar os ganhos corporativos. É por isso, 
não por qualquer outro motivo, que surge a necessidade de se 
criar novos modelos de governança.

Nenhuma organização pode ser mais eficiente do que per-
mite sua governança. Não há governança eficaz sem a capaci-
dade dos acionistas (ou principal) estabelecerem um modelo 
de governança apropriado às exigências do negócio. Nenhum 
modelo de governança pode ser melhor que a capacidade das 
equipes (ou dos agentes) em utilizar adequadamente as ferra-
mentas da própria governança.

O desafio é, então, o de criar novos modelos de governan-
ça capazes de potencializar resultados coletivos, ao mesmo 
passo, que iniba ações indesejáveis de agentes e deletérias do 
principal, deslocando para a própria corporação a função de 
moderar os anseios de todas as partes interessadas.
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