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A Função-Objetivo das Empresas e a 

Governança Corporativa

• É necessário conhecer o objetivo fundamental da 
companhia:
–Em função de quais interesses as organizações 
empresariais devem ser geridas?

–Quais devem ser os critérios para tomada de decisão e 
avaliação de desempenho?
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avaliação de desempenho?

–Como devem ser definidos os pontos de troca (trade-
offs) entre os diversos interesses conflitantes presentes 
nas companhias?

Fonte: Silveira, 2010



As duas principais funções-objetivo na literatura

• Teoria da maximização da riqueza dos 

acionistas

• Teoria de equilíbrio dos interesses dos 

stakeholders
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• Qual a abordagem mais adequada?
–Dimensão “sociedade”

–Dimensão “empresa”

–Dimensão “profissional”

Fonte: Silveira, 2010



Jensen (2001) e a defesa da maximização do 

valor para o acionista

• Dimensão “sociedade”
– “Na ausência de externalidades ou monopólio, 200 anos de 
pesquisa em economia e finanças mostram que o bem estar social 
é maximizado quando cada empresa procura maximizar seu valor 
de mercado.”

• Dimensão “empresa”
– “um comportamento com propósito lógico requer uma única 
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– “um comportamento com propósito lógico requer uma única 
função-objetivo, e não objetivos múltiplos conforme previsto pela 
teoria dos stakeholders.”

• Dimensão “profissional”
– A teoria dos stakeholders não especifica como os executivos 
realizarão os trade-offs entre os interesses conflitantes, deixando-
os sem responsabilidade por seus atos e sem uma forma objetiva 
de avaliar seu desempenho.

Fonte: Silveira, 2010



Jensen (2001) e a defesa da maximização do 

valor para o acionista

• A discussão sobre a função objetivo deveria ser 
estruturada da seguinte forma:
–A empresa deve possuir uma única função objetivo?

–Caso positivo, o objetivo a ser atingido deve ser a 
maximização do valor da empresa ou algum outro, 
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maximização do valor da empresa ou algum outro, 
como a manutenção de empregos ou a maximização 
de sua participação de mercado?

–O que acontece com uma empresa que tenta aumentar 
o lucro e a participação de mercado ao mesmo tempo?

– “Objetivos múltiplos significa não ter objetivos”

Fonte: Silveira, 2010



A teoria da maximização da riqueza dos 

acionistas

• Direito residual dos acionistas – carregam mais risco e 
menos direitos legais em relação à companhia

• Demais participantes possuem contratos explícitos –
direito de acionar judicialmente a companhia – poderiam 
deixar de renovar seus contratos e migrar para outras 
empresas

• Jensen (2001) – “conceder o controle a qualquer outro 

Profa. Patricia Maria Bortolon

• Jensen (2001) – “conceder o controle a qualquer outro 
grupo que não aos acionistas seria o equivalente a 
permitir que esse grupo jogasse pôquer com o dinheiro 
dos outros, criando ineficiências que levaria à 
possibilidade de fracasso da corporação. A negação 
implícita dessa proposição é a falácia que se esconde por 
trás da chamada teoria dos stakeholders.”

Fonte: Silveira, 2010



A teoria do equilíbrio dos interesses dos 

stakeholders

• 1963 – memorando interno do Instituto de Pesquisa de 
Stanford – define stakeholders: “todos os grupos sem os 
quais a empresa deixaria de existir.”

• Jensen (2001) argumenta que, sob determinada 
interpretação, ela poderia contemplar o meio ambiente, 
terroristas e criminosos como stakeholders, já que estes 
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terroristas e criminosos como stakeholders, já que estes 
também poderiam afetar ou ser afetados pelo bem-estar 
da empresa.

• Possui suas raízes nos campos da sociologia, 
comportamento organizacional e na política de interesses 
de grupos específicos.

Fonte: Silveira, 2010



A teoria do equilíbrio dos interesses dos 

stakeholders

• Vem se desenvolvendo tendo como base 4 linhas 
distintas de pesquisa da administração de 
empresas nos últimos 20 anos:
–Planejamento corporativo / estratégico;

– Teoria de sistemas;
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–Teoria de sistemas;

–Responsabilidade social corporativa;

– Teoria organizacional.

Fonte: Silveira, 2010



Críticas a Teoria dos Stakeholders

• Jensen (2001): deixa os executivos livres para tomar 
decisões segundo seu livre arbítrio

• Tirole (2006): a teoria não propõe outra estrutura de 
controle efetiva em substituição aos acionistas

• Freeman e Mcvea (2000): ausência de um critério justo 
para as decisões – dificuldade de implementação

• Sternbert (1999): 
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• Sternbert (1999): 
– a abordagem é incompatível com as boas práticas de governança, 
já que colocaria nas mãos dos administradores a possibilidade de 
perseguirem seus próprios interesses à custa dos direitos dos 
demais envolvidos na organização

– A abordagem solapa a propriedade privada ao negar aos 
acionistas o direito de determinar para que fim utilizarão sua 
propriedade

– A teoria nega o dever de lealdade que os agentes devem aos 
principais

– Demais stakeholders possuem proteção contratual e legal

Fonte: Silveira, 2010



Responsabilidade Social Corporativa, 

Sustentabilidade e Governança Corporativa

• Da Silveira (2010): “os proponentes do conceito 
Responsabilidade Social Empresarial (RSE) 
geralmente partem da premissa de que não é 
suficiente para uma empresa “apenas” cumprir 
suas obrigações contratuais com suas partes 
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suas obrigações contratuais com suas partes 
interessadas, seguir as leis, fornecer bons 
produtos e serviços e gerar lucro: elas 
precisariam adicionalmente investir em ações de 
“responsabilidade social”.”

Fonte: Silveira, 2010



Responsabilidade Social Corporativa, 

Sustentabilidade e Governança Corporativa

• O que significa RSE?
–Uma forma de autorregulação. As empresas passam a 
assumir voluntariamente a responsabilidade pelos 
impactos sobre funcionários, meio ambiente, 
consumidores e comunidade em geral.
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• The Economist (2008): as iniciativas podem ser 
resumidas em três camadas:
–Tradicional filantropia corporativa;

– Forma de gerenciamento dos riscos operacionais;

–Oportunidade de criação de valor para o acionista.

Fonte: Silveira, 2010

THE ECONOMIST. “Special Report: Corporate Social Responsability – Just Good Business”. 17 jan. 2008



Responsabilidade Social Corporativa, 

Sustentabilidade e Governança Corporativa

• O artigo clássico de Milton Friedman
–Prêmio Nobel de Economia de 1976

–Em 1970 escreveu o artigo “The Social Responsability 
of Business is to Increase its Profits” – gerando uma 
controvérsia que dura até hoje
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–Responsabilidade social = frouxidão analítica e falta de 
rigor
• O que significa dizer que o “negócio” possui uma 
responsabilidade? Apenas as pessoas podem ter 

responsabilidades. Uma corporação é uma pessoa artificial e, 

portanto, pode ter responsabilidades, porém o “negócio” como 

um todo não pode tê-las, mesmo nesse sentido mais vago.

Fonte: Silveira, 2010



Responsabilidade Social Corporativa, 

Sustentabilidade e Governança Corporativa

• O artigo clássico de Milton Friedman
–O executivo é um empregado dos acionistas;
–Se ele quer destinar recursos a alguma causa deve 
fazê-lo com seu próprio dinheiro. As responsabilidades 
sociais são de indivíduos.

– Tais atos constituiriam uma espécie de imposto 
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–Tais atos constituiriam uma espécie de imposto 
aplicado às companhias, com a decisão de alocação a 
cargo dos executivos, o que deveria ser uma função 
governamental. Se o executivo o faz ele torna-se ao 
mesmo tempo, legislador, executivo e jurista.

–Para atuar como funcionário público o executivo 
deveria ser eleito por um processo político e não 
contratado por um conselho de administração 
representando os acionistas.

Fonte: Silveira, 2010



Responsabilidade Social Corporativa, 

Sustentabilidade e Governança Corporativa

• O artigo clássico de Milton Friedman
–A extensão dessa doutrina para toda a atividade 
humana seria potencialmente perigosa para o bom 
funcionamento do sistema capitalista:
• “os discursos dos homens de negócios sobre responsabilidade 
social podem lhes trazer fama no curto prazo. Mas eles ajudam 
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social podem lhes trazer fama no curto prazo. Mas eles ajudam 

a reforçar a visão já prevalecente de que a busca por lucros é 

má e imoral, e que deve ser coibida e controlada por forças 

externas.”

Fonte: Silveira, 2010



O problema fundamental da RSE

• Silveira (2010): “Na visão de boa parte dos defensores da 
SER, a busca pelo lucro seria um mal necessário a ser 
perseguido pelas empresas, sendo os lucros gerados 
pelas companhias destinados apenas aos seus acionistas. 
Em outras palavras, as empresas poderiam ter seus 
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Em outras palavras, as empresas poderiam ter seus 
“pecados” redimidos apenas por meio de ações de RSE.”

• As trocas com as empresas se fazem de forma voluntária.

• Adam Smith: “não é da benevolência do açougueiro, do 
padeiro ou do cervejeiro que podemos esperar nosso 
jantar, mas de sua busca pelo próprio interesse pessoal”.

Fonte: Silveira, 2010



O problema fundamental da RSE

• The Economist (2005 e 2008)
– Quem está pagando?

– Muitas vezes utilizam recursos públicos, uma vez que são 
dedutíveis do imposto de renda

– Doar dinheiro de terceiros é filantropia?

– A filantropia por pessoas potencialmente com conflitos de 
interesses e despreparadas para entender as prioridades sociais, 
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interesses e despreparadas para entender as prioridades sociais, 
é realmente uma coisa boa para a sociedade?

• Tirole (2006) – as ações que visam recuperar a imagem 
pública de uma companhia ou tirar o foco dos potenciais 
danos sociais de seus produtos (por exemplo, tabaco, 
armas, petróleo, etc...) não deveriam ser classificadas 
como ações de “responsabilidade social”.

Fonte: Silveira, 2010



O problema fundamental da RSE

• Algumas práticas não precisariam de qualquer rótulo de 
RSE: não pagar propinas, não enganar funcionários e 
consumidores, ser amigável com comunidades 
relacionadas, ter visão de longo prazo em suas decisões = 
boa gestão

• Três objeções principais ao conceito de RS:
– Ela invade uma área que deveria ser tratada pelos governos;

Profa. Patricia Maria Bortolon

– Ela invade uma área que deveria ser tratada pelos governos;
– Funciona como uma forma de ocultar outros problemas (questões 
ambientais ou reservas de mercado);

– Representa uma alocação arbitrária e não solicitada de recursos 
de terceiros.

• The Economist (2008) resume
– “se mal conduzidas, as práticas de SER servem apenas como uma 
forma de disfarce, sendo potencialmente negativas. Se bem 
conduzidas, são apenas boas decisões de negócio”.

Fonte: Silveira, 2010



Sustentabilidade

• Conceito: capacidade de atender às demandas do 
presente sem comprometer a capacidade de 
atendimento das demandas das gerações futuras.

• Ganhou maior espaço em função das discussões 
sobre o aquecimento global.
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Fonte: Silveira, 2010



Histórico recente da Sustentabilidade

• As armas nucleares na II Guerra Mundial levaram o 
mundo a pensar coletivamente

• A criação da ONU em 1945 foi uma das manifestações 
dessa preocupação

• Clube de Roma criado em 1968 – estudo para entender a 
interligação entre crescimento populacional, poluição, 
limitações econômicas e conflitos sociais

• 1972 foi publicado o relatório Os Limites do Crescimento –
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• 1972 foi publicado o relatório Os Limites do Crescimento –
restrições ambientais poderiam impactar o 
desenvolvimento global

• 1972 – a ONU organiza a Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente Humano – Conferência de 
Estocolmo – 100 países – Declaração de Estocolmo 
(introduz na agenda política internacional o impacto do 
uso dos recursos naturais no modelo vigente de 
crescimento econômico)

Fonte: Guia de Sustentabilidade para Empresas, IBGC, 2007



Histórico recente da Sustentabilidade

• 1983 – Convênio de Viena – o primeiro a tratar da camada 
de ozônio – apenas 20 países participaram

• 1989 – entra em vigor o Protocolo de Montreal – eliminar 
até 2010 a utilização de produtos nocivos ao ozônio – 29 
nações mais União Européia

• 1987 – fundada a World Business Academy – fórum para 
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• 1987 – fundada a World Business Academy – fórum para 
tratar do papel e da responsabilidade dos negócios frente 
aos desafios morais, ambientais e sociais

• 1993 – fundado o Clube de Budapeste – associação 
humanista que reúne cientistas, escritores, empresários, 
líderes políticos e espirituais

Fonte: Guia de Sustentabilidade para Empresas, IBGC, 2007



Histórico recente da Sustentabilidade

• 1987 – produzido o documento Nosso Futuro Comum –
resultado de trabalhos estabelecidos pela ONU, onde se 
cunhou uma das mais conhecidas definições de 
desenvolvimento sustentável: “é aquele que atende às 
necessidades do presente sem comprometer a 
possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas 
próprias necessidades”
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próprias necessidades”

• 1992 – Rio 92 – Agenda 21 – assinado por 178 países

• 1997 – Protocolo de Kyoto

• 2000 – primeira proposta da ONU tratando o tema 
sustentabilidade – Pacto Global – visando proporcionar 
uma face humana à globalização

Fonte: Guia de Sustentabilidade para Empresas, IBGC, 2007



Histórico recente da Sustentabilidade

• 2000 – cúpula do Milênio – Metas do Milênio –
189 países – 18 objetivos relacionados a 8 metas 
visando ao desenvolvimento sustentável global

• 2002 – Carta da Terra – aprovada pela ONU na 
Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 
Sustentável, busca a mesma abrangência da 
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Sustentável, busca a mesma abrangência da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, no 
que ser refere à sustentabilidade, equidade e 
justiça.

Fonte: Guia de Sustentabilidade para Empresas, IBGC, 2007



Outros Conceitos

• Capital natural: responsável pela provisão dos serviços 
ambientais

• Capital social: associado à qualidade das relações entre 
pessoas e grupos na sociedade, ao grau de estabilidade 
social e prosperidade

• Ativos intangíveis: são direitos, sem representação física, 
que dão à empresa uma posição exclusiva ou preferencial 
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que dão à empresa uma posição exclusiva ou preferencial 
no mercado, ou seja, contribuem para o seu valor 
econômico

• Externalidades: são os efeitos de uma transação que 
incidem sobre terceiros que não consentiram ou dela não 
participaram. (positivas: valorização de um terreno devido 
à melhor iluminação; negativas: desvalorização do terreno 
em função da contaminação do solo pelo vizinho)

Fonte: Guia de Sustentabilidade para Empresas, IBGC, 2007



Outros Conceitos

• Muitos dos serviços ambientais e benefícios do 
capital social são externalidades, ou seja, a 
empresa beneficia-se, mas não paga por eles, o 
que induz ao uso insustentável.

• A responsabilidade pelas externalidades coloca a 
ética de negócios numa perspectiva 
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ética de negócios numa perspectiva 
comportamental mais abrangente, ou mesmo 
global, com impacto na reputação da empresa.

Fonte: Guia de Sustentabilidade para Empresas, IBGC, 2007



Muda a Função Objetivo da Empresa?

• Não! O objetivo é ainda maximizar a geração de caixa no 
longo prazo.

• Como quanto mais longo o prazo maior o valor, tem-se o 
argumento a favor da “sustentabilidade”.

• Utilização em gestão de riscos e oportunidades.

• Como a sustentabilidade pode transformar-se em 
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• Como a sustentabilidade pode transformar-se em 
vantagem competitiva;
– Diminuindo o desperdício e, consequentemente, os custos 
operacionais

– Aproveitando um nicho de mercado disposto a comprar produtos 
com o rótulo de ambientalmente correto

– Aproveitando um nicho de investidores mais propensos a comprar 
papéis de empresas com o rótulo de sustentabilidade

Fonte: Silveira, 2010



Externalidades e o Papel do Governo

• Os custos de produção deveriam refletir corretamente os 
custos e benefícios sociais.

• Algumas questões são amplas e exigem coordenação 
inclusive entre países.

• “Deixar questões tão importantes ao critério voluntário e 
descoordenado das empresas prejudicaria as companhias 
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descoordenado das empresas prejudicaria as companhias 
bem-intencionadas, que se veriam em desvantagem 
competitiva com outras menos interessadas nos seus 
impactos ambientais.”

• Empresas interessadas deveriam apoiar o Estado e 
reguladores na definição de regras ambientais mais 
exigentes, uniformizando os custos na indústria.

Fonte: Silveira, 2010



Triple Bottom Line (TBL)

• Desempenho é avaliado em termos dos três resultados: 
econômico, social e ambiental

• Questões:
– Como devem ser medidos os progressos nas áreas ambientais e 
sociais?

– Quais devem ser os trade-offs entre os resultados financeiros, 
ambientas e sociais?
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ambientas e sociais?
– Como comparar o resultado das companhias?

• The Economist (2005): “a linha de resultados tripla não é 
apenas uma licença para operar mas também para 
ofuscar”

• A busca pelo lucro deve ocorrer em respeito ao meio 
ambiente e sem infringir direitos dos trabalhadores de 
demais stakeholders.

Fonte: Silveira, 2010



Fundos de Investimento e RSE

• BNDES
– http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/In
stitucional/BNDES_Transparente/Responsabilidade_So
cial_e_Ambiental/

• PREVI
– http://www.previ.com.br/
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– http://www.previ.com.br/



Informações de Natureza Social e Ambiental

• Normas Contábeis
– http://www.portaldecontabilidade.com.br/nbc/t15.htm
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Fonte: Guia de Sustentabilidade para Empresas, IBGC, 2007



Os estágios da sustentabilidade nas empresas

• Pré-cumprimento legal: sustentabilidade representa 
gastos adicionais

• Cumprimento legal: a empresa gerencia seus passivos 
obedecendo à legislação

• Além do cumprimento legal: reconhece que investimentos 
socioambientais podem reduzir incertezas e riscos na 
operação, melhorar a reputação e impactar positivamente 
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operação, melhorar a reputação e impactar positivamente 
o valor econômico

• Estratégia integrada: a sustentabilidade é integrada às 
estratégias-chave de negócios. No lugar de custos e 
riscos, percebe investimentos e oportunidades, 
desenvolve produtos e serviços limpos.

• Propósito & paixão: a empresa entende que não faz 
sentido contribuir para um mundo insustentável.

Fonte: Guia de Sustentabilidade para Empresas, IBGC, 2007



Sustentabilidade na Governança Corporativa

• os valores e filosofia da gestão são tratados na alta 
administração. Os princípios de sustentabilidade devem 
estar inseridos.

• É fundamental que o CA e o CEO estejam convencidos da 
importância do tema e liderem o tratamento do tema na 
organização.

• Até que esteja naturalmente integrado à organização o 
tema pode ser objeto de comitê específico.
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tema pode ser objeto de comitê específico.
• Deverá ser dada ênfase a capacitação dos conselheiros 

no tema.
• Há uma série de ferramentas disponíveis para orientação 

da adoção pelas empresas da sustentabilidade nos 
processos de gestão. O Guia do IBGC agrupa as 
ferramentas em função de suas abordagens: baseadas 
em princípios, desempenho, processos ou híbridas.

Fonte: Guia de Sustentabilidade para Empresas, IBGC, 2007



Iniciativas Baseadas em Princípios

• Agenda 21
– www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18

• Carta da Terra
– www.cartadaterra.org/ctoriginal.htm

• Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa 
– IBGC
– www.ibgc.org.br/imagens/StConteudoArquivos/Codigo_IBGC_3_v
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– www.ibgc.org.br/imagens/StConteudoArquivos/Codigo_IBGC_3_v
ersao.pdf

• Metas do Milênio
– www.pnud.org.br/odm/index.php?lay=odmi&id=odmi

• Pacto Global
– www.pactoglobal.org.br

• PRI – Princípios para o Investimento Responsável
– www.unpri.org/files/pri_por.pdf

Fonte: Guia de Sustentabilidade para Empresas, IBGC, 2007



Iniciativas Baseadas em Desempenho

• Balanço Social Ibase
– www.balancosocial.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=2

• CDP – Carbon Disclosure Project
– www.cdproject.net

• DJSI – Dow Jones Sustainability Indexes
– www.sustainability-indexes.com/

• FTSE4Good – Financial Times Stock Exchange
– www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/index.jsp
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– www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/index.jsp

• Indicadores Ethos de Responsabilidade Social 
Empresarial
– www.ethos.org.br/docs/conceitos_praticas/indicadores/default.asp

• ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial - Bovespa
– www.bovespa.com.br/Mercado/RendaVariavel/Indices/FormConsul
taApresentacaoP.asp?Indice=ISE

• Pegada Ecológica
– www.footprintnetwork.org/gfn_sub.php?content=footprint_overview

Fonte: Guia de Sustentabilidade para Empresas, IBGC, 2007



Iniciativas Baseadas em Processos

• Critérios de Excelência do PNQ (Sociedade)
–www.fpnq.org.br/site/376/default.aspx

• ISO 9000 e ISO 14000
–www.iso.org

• ISO 26000
–www.iso.org/sr
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–www.iso.org/sr

• NBR 16000
–www.abnt.org.br

• MSC – Marine Stewardship Council
–www.msc.org

Fonte: Guia de Sustentabilidade para Empresas, IBGC, 2007


