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Resumo 

O presente trabalho analisa o relacionamento entre a Ética e as melhores práticas de Governança 
Corporativa. A empresa que deseja se envolver com a Governança Corporativa para atrair maiores 
investimentos e ser bem sucedida em seu desempenho financeiro deve, também, estar preocupada com a 
adoção dos critérios éticos para atingir o seu fim.  

Não basta que sejam adotadas práticas de alto nível no âmbito contábil e financeiro das organizações, se 
a empresa como um todo, não estiver sintonizada com a preocupação de permear todas as suas áreas de 
critérios e práticas éticas.  

São analisados os princípios e valores éticos, bem como as linhas mestras das melhores práticas da 
Governança Corporativa adotadas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.  
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Introdução  

 

O presente trabalho tem por objetivo mostrar que assim como o ser humano sempre almeja metas mais 
elevadas para se realizar, a empresa também procura se superar para sobreviver e enfrentar a 
concorrência.  

A empresa que adota as melhores práticas de Governança Corporativa e por isso está propensa a atrair 
maiores investimentos e ser bem sucedida em seu desempenho financeiro deve, também, estar 
preocupada com a adoção dos critérios éticos para atingir o seu fim. 

Com razão observa Lynn Paine: “But no longer are companies judged by financial results alone. To be 
considered truly outstanding, companies today must than achieve superior financial results or meet 
impressive production targets. They must receive high marks not only from shareholders concerned with 
financial returns but also from other parties with whom they interact. And to do so, as we have seen, 
they must satisfy a mix of economical and ethical criteria” (2003: 116) 

Nessa era de globalização, em que a vida das pessoas está mudando dentro e fora das empresas, tem sido 
crescente a competição instalada em todos os segmentos da sociedade e a pressão sobre os indivíduos 
tem aumentado de modo significativo. Assim, não basta que sejam adotadas práticas de alto nível no 
âmbito contábil e financeiro das organizações, se a empresa como um todo, não estiver sintonizada com 
a preocupação de permear todas as suas áreas de critérios e práticas éticas.  

Em outras palavras, a conduta ética deve ser a preocupação maior da empresa porque ela tem a ver 
diretamente com a realização do ser humano. Quando se faz referência à empresa fala-se de um ente 
abstrato, mas tem-se consciência de que ela é formada por indivíduos e são esses mesmos indivíduos 
que fomentarão na organização, as práticas dos melhores padrões de informações financeiras e contábeis 
e imprimirão ou não, um caráter ético à organização. 

A criação de uma cultura ética em uma empresa não é algo com que a maioria dos administradores tenha 
experiência. É fácil cometer erros. Infelizmente, erros éticos não podem ser desfeitos com a mesma 
facilidade que erros econômicos. Aguilar oferece um bom exemplo ao comentar que, enquanto “uma 
perda operacional de dez milhões de dólares é compensada por um ganho de dez milhões (...) o registro 
das falhas éticas tende a ser escrito com tinta indelével” (1996: 37).   

Neste trabalho serão analisadas as linhas mestras das melhores práticas da Governança Corporativa, 
adotadas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, para concluir que aliadas a outros 
princípios e valores éticos permitirão à empresa atingir o seu fim e deixar um rastro de imagem sólida no 
mercado. 
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Ética e Governança Corporativa 

A ética nas organizações e o compromisso com os valores éticos dentro das empresas é um tema 
que vem adquirindo particular relevância e destaque nos últimos anos, tanto academicamente 
quanto no mundo empresarial e na sociedade como um todo. Em função do crescente espaço e 
importância que têm sido atribuídos aos valores éticos torna-se necessário estabelecer alguns 
parâmetros iniciais para analisar o tema. 

A questão ética na empresa não passará de um modismo caso a adoção de valores éticos não 
esteja fundamentada em uma perspectiva filosófica que justifique o porquê e a importância de 
introduzir valores éticos nas empresas e na Governança Corporativa.  

Os valores éticos nas organizações não deveriam ser vistos como um conjunto de regras que 
podem contribuir para o resultado econômico da empresa, mas como algo que representa um 
valor em si, independentemente do resultado econômico da empresa. 

A questão ética surge na Grécia clássica como uma explicação filosófica da vida feliz, da vida 
boa, que vale a pena ser vivida, como ilustra, por exemplo, Platão nos seus diálogos Alcibíades, 
Fédon e Ménon. O elemento econômico é um fator fundamental para a vida, porém pode não 
contribuir para uma vida boa e feliz caso os resultados econômicos sejam obtidos à margem dos 
valores éticos. 

No momento em que a ética se torna um modismo nas organizações há o perigo de que seja 
instrumentalizada para fins econômicos. Nesse sentido torna-se necessário adotar, como ponto de 
partida, que os valores éticos são fundamentais para a plena realização das pessoas como seres 
humanos no interior das organizações. A inversão de valores, ou a subordinação dos valores 
éticos aos interesses econômicos pode produzir melhores resultados econômicos para as 
empresas, porém nunca será capaz de contribuir para a realização das pessoas como seres 
humanos.  

O desempenho econômico de uma empresa, medido em termos de lucro, participação do 
mercado, volume de negócios ou através de qualquer outro indicador econômico diz respeito a 
um resultado fundamental e necessário para a sobrevivência e continuidade da empresa. 
Entretanto, em caso de conflito, os valores éticos devem prevalecer, uma vez que a perspectiva 
ética é mais importante, na ordem dos fins da vida humana, do que o resultado econômico.  

Há muitas maneiras de traduzir os valores e princípios éticos para a vida das empresas. A 
discussão das diversas perspectivas éticas para as organizações é uma questão que foge ao 
objetivo deste trabalho sem, no entanto, poder ser deixada de lado. Uma perspectiva ética que se 
tem revelado particularmente frutífera para as organizações é a ética aristotélica. As obras de 
Tom Morris (1998) e Robert Solomon (2000) dão referências de como a ética aristotélica pode 
ser introduzida na vida das empresas. 

De acordo com Aristóteles a vida feliz consiste em viver conforme a virtude. Partindo da 
premissa de que toda atividade humana tem um fim, Aristóteles examina no Livro I da Ética a 
Nicómaco qual é o fim da vida humana, concluindo que a virtude é um modo de ser pelo qual a 
pessoa se torna boa, realiza a sua função e é feliz. 
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A virtude concretiza ainda mais Aristóteles no Livro II, é um modo de ser da reta razão que se 
adquire pela repetição de atos de virtude, isto é as virtudes são adquiridas como resultado de 
ações exteriores. Ou seja, e resumindo o pensamento aristotélico, a vida feliz é a vida virtuosa e a 
vida virtuosa é alcançada pela prática constante de atos de virtude. As virtudes, portanto, são os 
princípios e valores que devem presidir o relacionamento e a vida humana em todos os seus 
âmbitos: econômico, social, político... Retorna-se, assim, a ponto de partida de que a ética é um 
valor em si e de que os valores éticos devem ser preservados em todos os aspectos da vida 
humana, também no campo econômico.  

Embora estes comentários sobre a perspectiva aristotélica possam parecer distantes do tema 
“Ética e Governança Corporativa”, estão muito próximos ao se considerar que a Governança 
Corporativa está fundamentada em relacionamentos, entre pessoas e grupos de pessoas, que 
representam os interesses das organizações. As virtudes devem presidir esses relacionamentos. 
No caso do Código das Melhores Práticas da Governança Corporativa do IBGC – Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa, as virtudes que merecem especial destaque são: a 
equidade, a transparência e a prestação de contas, podendo esta última, ser analisada como uma 
consequência da responsabilidade.   

Para se entender como a ética, através das virtudes, está presente na Governança Corporativa, é 
preciso em primeiro lugar definir bem os termos e conceitos envolvidos. 

Governança Corporativa consiste nas práticas e nos relacionamentos entre os Acionistas ou 
Cotistas, Conselho de Administração, Diretoria, Auditoria Independente e Conselho Fiscal, com a 
finalidade de otimizar o desempenho da empresa e facilitar o acesso ao capital. Para João Bosco 
Lodi (2000: 9), é um novo nome que identifica o sistema de relacionamento entre esse público. 

A expressão Governança Corporativa é designada para abranger os assuntos relativos ao poder de 
controle e direção de uma empresa, bem como as diferentes formas e esferas de seu exercício e os 
diversos interesses que, de alguma maneira, estão ligados à vida das sociedades comerciais. 

Governança Corporativa é valor, apesar de, por si só, não criá-lo. Isto somente ocorre quando ao 
lado de uma boa governança tem-se também um negócio de qualidade, lucrativo, bem 
administrado e permeado de princípios éticos. Neste caso, a boa governança permitirá uma 
administração ainda melhor, em benefício de todos os acionistas e daqueles que lidam com a 
empresa. O movimento de governança corporativa ganhou força nos últimos dez anos, tendo 
nascido e crescido, originalmente, nos Estados Unidos e na Inglaterra e, a seguir, se espalhando 
por muitos outros países (www.ibgc.org.br , acessado em maio/2003).  

No Brasil, os conselheiros profissionais e independentes começaram a surgir basicamente em 
resposta à necessidade de atraírem capitais e fontes de financiamento para a atividade 
empresarial, o que foi acelerado pelo processo de globalização e pelas privatizações de empresas 
estatais no país.  

Hoje, o mercado de capitais, as empresas, os investidores e a mídia especializada já se utilizam 
habitualmente da expressão governança corporativa, mencionam e consideram as boas práticas de 
governança em sua estratégia de negócios. Um dos principais responsáveis por essa nova 
realidade é o IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.  
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Atualmente, diversos organismos e instituições internacionais priorizam a Governança 
Corporativa, relacionando-a com um ambiente institucional equilibrado, com a política 
macroeconômica de boa qualidade e, assim, estimulando sua adoção em nível internacional.  

Deve haver uma divisão de esforços entre diretores executivos e outros líderes, no processo de 
liderar e dirigir o trabalho e desempenho efetivo de uma corporação ou organização. (Brandão 
Filho et al., 2001: 57).   

. 
 
A Boa Governança 

A boa governança sugere que na gestão da empresa haja separação entre participação acionária e 
controle. 

Na teoria econômica tradicional, a Governança Corporativa surge para procurar superar o 
chamado “conflito de agência”, presente a partir do fenômeno da separação entre a propriedade e 
a gestão empresarial. O “principal”, titular da propriedade, delega ao “agente” o poder de decisão 
sobre essa propriedade. A partir daí surgem os chamados conflitos de agência, pois os interesses 
daquele que administram a propriedade nem sempre estão alinhados com os de seu titular. Sob a 
perspectiva da teoria da agência, a preocupação maior é criar mecanismos eficientes (sistemas de 
monitoramento e incentivos) para garantir que o comportamento dos executivos esteja alinhado 
com o interesse dos acionistas. (www.ibgc.org.br, acessado em maio/2003) 

A boa governança corporativa proporciona aos proprietários (acionistas ou cotistas) a gestão 
estratégica de sua empresa e a efetiva monitoração da direção executiva. As principais 
ferramentas que asseguram o controle da propriedade sobre a gestão são os Conselhos de 
Administração, a Auditoria Independente e o Conselho Fiscal. (www.ibgc.org.br acessado em 
maio/2003). 

Outra contribuição à aplicabilidade das práticas de Governança partiu da Bolsa de Valores de São 
Paulo, ao criar segmentos especiais de listagem destinados a empresas com padrões superiores de 
Governança Corporativa. Além do mercado tradicional, passaram a existir três segmentos 
diferenciados de Governança: Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado. O objetivo foi o de estimular o 
interesse dos investidores e a valorização das empresas listadas.  

Basicamente, o segmento de Nível 1 caracteriza-se por exigir práticas adicionais de liquidez das 
ações e disclosure. Enquanto o Nível 2 tem por obrigação práticas adicionais relativas aos 
direitos dos acionistas e conselho de administração.  O Novo Mercado, por fim, diferencia-se do 
Nível 2 pela exigência para emissão exclusiva de ações com direito a voto. Estes dois últimos 
apresentam como resultado esperado a redução das incertezas no processo de avaliação, 
investimento e de risco, o aumento de investidores interessados e, consequentemente, o 
fortalecimento do mercado acionário. Resultados que trazem benefícios para investidores, 
empresa, mercado e Brasil. (www.ibgc.org.br, acessado em 19/05/2010) 
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 O IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa é um órgão criado com a meta 
principal de contribuir para otimizar o conceito de Governança Corporativa nas empresas do país. 
Ao assumir esta missão, o Instituto visa cooperar com o aprimoramento do padrão de governo 
das empresas nacionais, para seu sucesso e perpetuação. A boa Governança Corporativa assegura 
aos sócios: equidade, transparência, prestação de contas (accountability) e responsabilidade 
corporativa 
 
Equidade  

Aristóteles (1973: 324-325), afirma que em toda espécie de ação em que há o mais e o menos 
também há o igual. Enquanto o injusto é iníquo, o justo é equitativo; e como o igual é um ponto 
intermediário, o justo será um meio termo. E de acordo com Tomás de Aquino: “A equidade está 
ordenada para fazer triunfar a razão de ser da justiça e o bem comum, objeto próprio da justiça 
legal” (1946: 233).   

Em termos de Governança Corporativa, pode-se dizer que o envolvimento entre os líderes da 
empresa, os integrantes do Conselho, os diretores, os auditores, membros do Conselho Fiscal e as 
diferentes classes de proprietários deve ser caracterizado pelo tratamento justo e equânime. Não 
se aceitam atitudes ou políticas discriminatórias. 

Transparência  

Transparente é aquilo que se deixa atravessar pela luz, é diáfano, translúcido, evidente, claro, 
dizem os dicionários1.O Código das Melhores Práticas do IBGC exige que o executivo principal 
(CEO) e a diretoria satisfaçam às diferentes necessidades de informação dos proprietários, do 
conselho de administração, da auditoria independente, do conselho fiscal, das partes interessadas 
(stakeholders) e do público em geral de modo transparente, sem ocultar nada que seja relevante 
para o bom andamento dos negócios. A 4ª edição do referido Código, editado em 2009, pretende 
basear este princípio em um clima de confiança, não somente entre o público interno das 
empresas , como também, em suas relações com terceiros.  

Prestação de contas (accountability) 
O relatório anual é a mais importante e mais abrangente informação da companhia, e por isso 
mesmo não deve se limitar às informações exigidas por lei. Envolve todos os aspectos da 
atividade empresarial em um exercício completo, comparativamente a exercícios anteriores, 
ressalvados os assuntos de justificada confidencialidade, e destina-se a um público diversificado.  
Os agentes de governança (sócios, administradores, conselheiros de administração e executivos/ 
gestores), conselheiros fiscais e auditores) devem prestar contas de sua administração. E mais, 
esse dever se complementa com a demonstração de sua responsabilidade ao assumir as 
consequências de seus atos e omissões. 
Responsabilidade Corporativa 

                                                
1 Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa do Jornal da Tarde. Ed. Globo S.A., São Paulo, S.P. 30ª ed.1993. Novo 
Dicionário da Língua Portuguesa, Cândido de Figueiredo, 13ª ed., 1947, W.M. Jackson, Inc. Rio de Janeiro,Brasil.  

 
 



 7

A responsabilidade é uma virtude que faz com que a pessoa assuma as consequências pelos seus 
atos, sejam eles intencionais, resultantes, portanto, das decisões tomadas ou aceitas; ou não 
intencionais. (Isaacs, 2000: 133). Assumir as consequências significa preocupar-se com a 
projeção desses atos em relação aos demais, isto é, se podem beneficiar ou prejudicar as pessoas.  

Em se tratando de empresas ou outras instituições, a responsabilidade pelos resultados, deve ser 
mais abrangente do que, simplesmente gerar lucros. Significa preocupar-se com a repercussão 
dos atos de cada um, em relação à própria empresa e aos stakeholders.  
A 4ª edição do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa incluiu como 
responsabilidade das empresas, a sustentabilidade, de modo que as estimula a incorporarem 
considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações. 
 

Conclusão 

As empresas devem ter a preocupação de que todas as suas atividades estejam permeadas por 
critérios e práticas éticas. A boa Governança Corporativa assegura aos sócios: equidade, 
transparência, prestação de contas (accountability) e responsabilidade corporativa. Esses valores 
devem ser assegurados não somente aos sócios, mas também a todos os stakeholders. 

A equidade, por exemplo, deve fazer prevalecer à justiça não apenas no âmbito dos acionistas e 
no relacionamento entre eles e a diretoria, auditoria e conselheiros. A Justiça deve vigorar em 
todos os setores da empresa. Nenhum privilégio deve ser concedido, nenhuma informação 
privilegiada deve ser usada, nenhum abuso de poder deve ser praticado, nenhum ato desonesto 
enfim pode ser aceito, nas empresas que pretendem se pautar pela Ética. 
A transparência e a clareza devem ser praticadas entre todos os colaboradores, clientes, 
fornecedores, concorrentes e não somente entre os acionistas, diretores e conselheiros. Nada que 
seja relevante para o bom andamento dos negócios deve ser ocultado. Ao mesmo tempo o sigilo e 
a discrição deverão ser preservados em todos os âmbitos da organização.  
O quadro em que se desenvolve a empresa (sua situação econômica, financeira, comercial e 
políticas administrativas) deve ser divulgado entre todos os interessados na sua atuação. Assim 
como a responsabilidade deve ser uma virtude assumida por cada integrante da empresa, cada 
pessoa tem um papel a cumprir e o seu desempenho terá influência sobre o desempenho do 
demais. Todos e cada um são responsáveis por seus atos.   
Com efeito, muitas pessoas passam grande parte do seu tempo nas empresas. É no convívio com 
os seus colegas de trabalho e com o público com o qual se relacionam em função deste trabalho, 
que se processa o desenvolvimento pessoal e a realização profissional de cada um. A realidade do 
dia-a-dia é de uma riqueza incomensurável, por meio da qual a pessoa cresce, corrige os erros 
tirando deles experiência, amadurece, descobre valores, exercita-se na prática desses valores. 
 
Uma virtude, em essência, é um valor incorporado e moldado como ação (Solomon, 2000:103). 
As virtudes resultam de hábitos, e estes da prática contínua dos mesmos atos. Quem adquire bons 
hábitos pelo exercício constante de boas práticas, torna-se uma pessoa íntegra, virtuosa, e a 
prática das virtudes é fundamental e se encontra na base da boa Governança Corporativa.  
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