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1. O P���	
�� 
 

A circunstância de uns tomarem decisões ou 
praticarem atos em nome e no interesse de ou-

tros é uma realidade frequente e permanente da 
vida quotidiana. Aos primeiros, aqueles que 
tomam as decisões ou praticam os atos, dá-se a 
designação de agentes, e aos segundos, os que 
beneficiam ou sofrem as consequências desses 
atos ou decisões, atribui-se a designação de 
principais. A relação que se estabelece entre 
eles é dita de relação de agência, e materializa-
se num contrato (expresso ou implícito) sob o 
qual uma (ou mais) pessoa(s) - o(s) principal(is) 
- emprega(m) uma outra pessoa (agente) para 
executar em seu nome um serviço que implique 
a delegação de algum poder de decisão ao agen-
te (Jensen & Meckling, 1976). 
 
As relações de agência são, como referido, uma 
constante da vida. Assim, por exemplo, todos 
os funcionários são agentes das suas entidades 
empregadoras. Da mesma forma, quando os 

gestores não são os titulares da totalidade do 
capital das empresas, há uma relação de agência 
entre eles (agentes) e os (demais) acionistas 
(principais). Essa relação de agência é particu-
larmente evidente quando o capital se encontra 
disperso e os gestores ou não são detentores de 
quaisquer ações ou são titulares de uma fatia 
pouco expressiva do capital da empresa. A este 
tipo de relação de agência dá-se a designação 
de relação de agência do tipo I. Todavia se, 
como é mais frequente em Portugal, a parte do 
capital disperso é reduzida, e existem acionistas 
(maioritários ou não) com uma influência signi-
ficativa na vida da empresa, esses acionistas 
têm a possibilidade de tomar decisões ou de 
praticar atos (diretamente ou através de gestores 
da sua confiança) que afetam os demais acionis-
tas. Neste caso, estamos na presença de uma 
relação de agência do tipo II, sendo os acionis-
tas de controlo aqueles que exercem o papel de 
agentes, e os acionistas sem capacidade de in-
fluência os principais.  

* - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
Faculdade de Economia da Universidade do Porto 
As opiniões expressas neste texto são as do autor e não vinculam a CMVM.  

“Contudo, não se pode esperar que os membros do conselho  
dessas empresas (de sociedade anónima por ações), por serem os  
administradores do dinheiro alheio e não do próprio dinheiro, o  
protejam com a mesma vigilância atenta que os sócios de uma  
empresa privada costumam dedicar ao próprio dinheiro. Como os capata-
zes de um homem rico, eles tendem a se envolver em  
detalhes não necessariamente visando a honra de seus senhores, e muito 
facilmente concedem a si mesmos permissão para tanto.  
A negligência e a profusão, portanto, devem sempre prevalecer, em maior 
ou menor grau, na administração dos negócios de uma  
empresa como essa”. 

 
Adam Smith, A Riqueza das Nações, 1776. 
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O problema das relações de agência é que exis-
te assimetria de informação entre os agentes e 
os principais, dispondo sempre os primeiros de 
(muito) mais informação que os segundos. Esta 
vantagem informativa confere aos primeiros a 
possibilidade de esconder ações, as suas conse-
quências, bem como as intenções com que essas 
ações são tomadas. É, assim, por exemplo, pos-
sível lutar contra uma oferta pública hostil invo-
cando o interesse dos acionistas, quando na rea-
lidade a verdadeira preocupação dos gestores 
pode ser manter o emprego e as corresponden-
tes regalias. Da mesma forma, ainda como 
exemplo, é possível anunciar a aquisição de 
uma outra empresa invocando as sinergias que 
daí resultam, quando o verdadeiro interesse é 
tornar o oferente menos “opável” ou aumentar 
no imediato um qualquer indicador a que esteja 
ligada a remuneração variável do decisor. Quer 
isto dizer que é possível aos agentes atuar (por 
ação ou por omissão) de modo consentâneo 
com outros interesses que não o dos principais. 
Sempre que tal acontece estamos na presença 
de custos de agência. 
 
Acresce que, se ambas as partes da relação fo-
rem maximizadoras da respetiva função utilida-
de, há boas razões para acreditar que o agente 
nem sempre agirá de acordo com os interesses 
do principal (Jensen & Meckling, 1976). Quer 
isto dizer que os custos de agência não só são 
possíveis, como são prováveis. Assim acontece 
porque, por natureza, os interesses de uns e de 
outros são divergentes: o interesse dos agentes, 
assumidos como pessoas normais, é maximizar 
a sua própria função utilidade, ao passo que o 
interesse dos acionistas é a maximização  
do valor de mercado do capital próprio da  
empresa.1  
 
Não há na atualidade muitas ilusões de que o 
problema não é meramente teórico. São múlti-

plas as páginas escritas, seja no espaço acadé-
mico, seja na comunicação social, que evidenci-
am comportamentos não maximizadores e que 
se materializam em custos de agência. Essas 
decisões podem revestir diversas formas, tais 
como: (i) Os gestores atribuírem a si mesmos 
compensações injustificadas ou gastarem ver-
bas em conforto e luxo; (ii) Os gestores negoci-
arem em proveito próprio, designadamente: 
obtendo vantagens financeiras pessoais; concre-
tizando negócios que visem a sua perpetuação 
no poder (investimentos excessivos); assumin-
do riscos excessivos para os acionistas (que 
suportarão na totalidade as perdas, enquanto os 
gestores beneficiarão com os ganhos); maximi-
zando os resultados de curto prazo (e os corres-
pondentes bónus e honrarias) em prejuízo dos 
de longo prazo; evitando decisões que tenham 
custos pessoais (p.e., despedir colegas); (iii) Os 
gestores atuarem incompetentemente (mesmo 
que honestamente); (iv) Os gestores fazerem 
menos esforço que o contratado. 
 
De igual modo, ao contrário do que se acredita-
va por volta dos anos 50 do século passado, não 
há hoje a ilusão de que a concorrência que a 
empresa enfrente nos mercados de bens e servi-
ços é suficiente para obrigar os gestores a ado-
tarem comportamentos maximizadores. Pelo 
contrário, tem-se consciência de que a concor-
rência não elimina todas as possibilidades de 
extração de benefícios privados por parte dos 
agentes decisores (Nickell, 1996; Shleifer & 
Vishny, 1997).  
 
Por fim, também desde há muito se tem a cons-
ciência de que a conduta dos acionistas, no 
exercício dos poderes que lhe estão reservados, 
não é suficiente para disciplinar o comporta-
mento dos gestores. A este propósito já Fernan-
do Pessoa e Francisco Caetano Dias, em 1926, 
escreviam: «Os accionistas aprovam tudo – 

1- É muito discutida na literatura a função objetivo que deve ser objeto de maximização (vide, entre outros, Jensen, 2001, e Alves, 2007). A 
teoria económica tradicional assume que essa função objetivo é o lucro económico da empresa ou, numa formulação equivalente, o seu 
valor. A teoria dos stakeholders, porém, coloca em causa essa ideia, defendendo que há outros interesses legítimos além dos interesses dos 
acionistas que devem ser prosseguidos pelos gestores. Não obstante o interesse deste debate, este artigo, por mera simplicidade de exposi-
ção e por ser em grande medida irrelevante para as questões que aqui hoje se discutem, assumirá a perspetiva tradicional de que a função a 
maximizar corresponde, no interesse dos acionistas, ao valor da empresa. Isso não prejudica que, no momento próprio, e sempre que rele-
vante, igualmente se venham a chamar à discussão os interesses de outros stakeholders da empresa.  
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umas vezes porque o dividendo é magnífico, 

outras porque simplesmente confiam na apre-

sentação que lhes é dada. E a Direcção e o 

Conselho Fiscal recebem os respectivos louvo-

res. (…) Tudo está, pois, necessariamente cer-

to.  

 

Acontece, porém, que muitas vezes está erra-

do.» (Pessoa & Dias, 1926, p. 264). 
 
A recente crise financeira igualmente veio mos-
trar que, apesar de passados 90 anos, muito 
pouco de relevante se terá alterado na conduta 
dos acionistas. Atente-se, por exemplo, nas pa-
lavras de um acionista com participação qualifi-
cada no BPP, proferidas imediatamente após 
este banco ter sido intervencionado: “Não sei se 

estou de acordo com a estratégia que tem sido 

seguida no BPP, porque ela só é do conheci-

mento do presidente do banco.” (Diário Econó-
mico, 25 de novembro de 2008).  
 
Há, pois, um problema sério que tem de ser re-
solvido, sob pena de não se estabelecer a confi-
ança dos agentes económicos necessária ao fun-
cionamento do mercado de capitais e à separa-
ção da propriedade e do controlo das empresas. 
Esse problema é dar resposta cabal à questão 
colocada por Shleifer & Vishny (1997, p. 748): 
“Why do investors part with their money, and 

give it to managers, when both the theory and 

the evidence suggest that managers have enor-

mous discretion about what is done with that 

money, often to the point of being able to expro-

priate much of it?”.  
 
2. A� P��
������ S�	���
� 

 
Em face do referido, afiguram-se evidentes a 
necessidade e a importância da existência de 
mecanismos que assegurem que os gestores 
prosseguem os objectivos para que as empresas 
foram criadas e são mantidas. Os chamados 

Mecanismos de Corporate Governance. 
 
Igualmente em face do explanado no ponto 
anterior, também se afigura evidente que há três 
elementos cruciais na origem do problema: o 
alheamento ou incapacidade de disciplinar dos 
acionistas, a assimetria de informação e o 
conflito de interesses. Terá de ser, por isso, em 
torno desses três elementos que os mecanismos 
de corporate governance terão de ser 
configurados e desenhados. 
 
Começando pelo último destes elementos, tudo 
quanto contribua para minimizar o espaço de 
divergência de interesses contribui para 
eliminar, ou pelo menos para atenuar, os custos 
de agência.  
 
Esse espaço de divergência de interesses depen-
de, crucialmente (mas não exclusivamente), de 
dois fatores: das caraterísticas pessoais dos 
agentes e dos mecanismos de incentivos que 
sejam estabelecidos. A importância das carate-
rísticas das pessoas manifesta-se ao nível dos 
padrões morais e éticos que determinam o bem-
estar do agente.2 Ceteris paribus, o espaço de 
divergência tende a ser tanto menor quanto 
mais o agente valorize sentimentos como a hon-
radez, a consciência tranquila ou o sentido de 
missão e de dever cumprido. Pelo contrário, 
quanto maior forem as ambições de enriqueci-
mento e a celeridade com que esse enriqueci-
mento pretende ser atingido, mais provável é 
que as empresas sejam subordinadas aos inte-
resses dos agentes em detrimento dos interesses 
dos principais.  
 
Acontece que, moldar as qualidades pessoais 
dos agentes requer intervenções a diversos ní-
veis (que extravasam em muito a problemática 
do governo das empresas), e apenas produz re-
sultados a longo prazo. Acresce que a recente 
crise financeira veio mostrar que, porventura, 

2- Note-se que há outros aspetos das caraterísticas dos agentes que são relevantes na determinação do potencial de custos de agência.  
Desde logo, por exemplo, a sua competência. Agentes incompetentes, mesmo que bem intencionados, dificilmente deixarão de originar 
custos de agência não despiciendos.  

   C�	��	��� G���	
�
��, A�����	�� � 	��������: H� C�
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desse ponto de vista estamos hoje pior do que 
no passado, tudo indicando que valores éticos e 
morais tradicionais têm hoje menos preponde-
rância na função utilidade de muitos agentes do 
que já tiveram (na de outros agentes) no passa-
do. 
 
Ainda neste âmbito importa ter presente que a 
escolha dos agentes que mais garantias dão de 
comportamentos consentâneos com os interes-
ses dos principais também não é tarefa fácil, 
nem para a qual existam hoje em dia mecanis-
mos que garantam acerto na escolha. Pelo con-
trário, o mercado de gestores de topo das em-
presas evidencia problemas de seleção adversa 
e de risco moral, ou pelo menos assim aconte-
ceu de forma muito evidente no passado recente 
com muitas empresas do nosso país. 
 
No que respeita aos contratos de incentivos, a 
sua importância é óbvia, na medida em que o 
principal pode limitar as divergências referentes 
aos seus interesses por meio da aplicação de 
incentivos adequados para o agente. Todavia, 
quanto mais a sua importância se torna patente 
(dado que talvez sejam a única via para encon-
trar «cura» definitiva para o problema), mais 
temos consciência de que não se conhecem ain-
da formas ótimas ou perfeitas de estabelecer o 
desejado alinhamento. Nos anos 90, os esque-
mas de remuneração variável, e em particular as 
stock options, foram vistos por muitos como a 
solução milagrosa para proceder ao alinhamen-
to de interesses de acionistas e gestores. Não 
restam hoje dúvidas de tal assim não aconteceu, 
e a forma como foram desenhados esses incen-
tivos acabou por dar origem a custos de agência 
significativos, designadamente por força do 
estímulo que criou à assunção excessiva de ris-
cos (Jensen, 2004, Kirkpatrick, 2009).    
 
Há, por fim, múltiplos outros fatores que podem 
contribuir para a minimização do espaço de 
conflitos de interesse. É o caso, por exemplo, 
do funcionamento da justiça. Quanto mais fácil 

for a responsabilização dos agentes pelos seus 
atos e omissões, mais estes sentirão os riscos 
inerentes a condutas desviantes, e mais incenti-
vados se sentirão a ter comportamentos maxi-
mizadores dos interesses dos principais.  
 
No que diz respeito ao alheamento dos acionis-
tas, a par dos apelos e dos estímulos ao seu ati-
vismo, particularmente dirigidos aos investido-
res institucionais (Alves, 2005), a separação 
entre o governo e a gestão que é vista como boa 
prática, visa minimizar o efeito da distância que 
separa os acionistas (ou, pelo menos dos peque-
nos) da realidade da empresa. Assim, o papel 
que hoje em dia é requerido ou recomendado 
aos administradores não executivos, como seja 
o de que “assumam um papel de fiscalizadores, 

desafiadores e avaliadores dos administradores 

executivos” (Silva et al., 2006, p. 147), pretende 
fazer com que esses administradores não execu-
tivos possam ser o “rosto” do principal perante 
os gestores, em detrimento da figura do princi-
pal como acionista anónimo, e sem face visível.  
Evidentemente que a simples existência de ad-
ministradores não executivos e, entre estes, de 
administradores independentes que assumam o 
papel de defensores de todos os acionistas, de-
signadamente procurando evitar que os interes-
ses dos pequenos acionistas sejam prejudicados 
em benefício dos interesses dos demais acionis-
tas, não é por si só garantia de minimização dos 
custos de agência. Múltipla literatura evidencia 
sérias limitações ao desempenho do seu papel, 
as quais têm diversas origens, tais como a for-
ma como são escolhidos (que coloca em causa a 
sua independência), a falta de tempo para 
acompanhar verdadeiramente a vida da empre-
sa, a falta de preparação e de conhecimento de 
muitos desses administradores, o facto de mui-
tas vezes se cruzarem os papéis de executivos e 
não executivos em muitas empresas e, para no-
mear apenas alguns, a circunstância de perten-
cerem aos mesmos círculos sociais, de que de-
corre igualmente limitação de independência 
(para uma síntese desta literatura ver, entre  
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outros, Shleifer & Vishny, 1997, e Alves, 
2005).  
 
O terceiro elemento essencial gerador de poten-
ciais conflitos de interesses é, como referido, a 
assimetria de informação. É elemento essencial 
neste contexto o reporte financeiro. De modo a 
minimizar a assimetria de informação, os gesto-
res das empresas são, desde tempos imemoriais, 
chamados a prestar contas aos acionistas. A 
presença em bolsa obriga à divulgação de abun-
dante informação financeira.3 Além disso, exige 
que essa informação cumpra exigentes requisi-
tos de qualidade. O artigo 7º do Código dos 
Valores Mobiliários estipula, com efeito, que a 
informação relativa a emitentes seja “completa, 

verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita”.  
 
A lei impõe o ónus de assegurar estes requisitos 
de qualidade a quem divulga essa informação. 
Donde, compete aos produtores da informação 
financeira (isto é, aos órgãos societários do 
emitente) assegurar o cumprimento de tais re-
quisitos. Acontece, porém, que, dada a assime-
tria de informação existente entre os produtores 
dessa informação e os seus destinatários (desde 
logo os acionistas, mas igualmente os credores, 
os fornecedores, os clientes e muitos outros sta-

keholders da empresa), a confiança nessa infor-
mação exige que, não só os órgãos próprios da 
empresa procedam à sua fiscalização, mas 
igualmente requer que terceiros independentes e 
competentes procedam ao exame dessa infor-
mação e assegurem que a mesma é fiável. Esse 
é o papel dos auditores. Fernando Pessoa e 
Francisco Caetano Dias, na obra já aqui citada, 
manifestavam aliás especial expectativa e confi-
ança no papel destes últimos, quando afirma-
vam: «Há mister, pois, que deleguem em al-

guém a fiscalização que nem podem, nem em 

geral sabem, exercer. Delegá-la em Conselhos 

Fiscais equivale a delegá-la em ninguém, ou 

delegá-la na própria gerência a fiscalizar. Não, 

não há outra solução senão os auditors, os pe-

ritos contabilistas – competentes porque são 

técnicos, independentes porque não pertencem 

à Sociedade, e responsáveis criminalmente por 

abuso, ou mesmo desleixo, no exercício do seu 

cargo.» (Pessoa & Dias, 1926, p. 267). 
 
Os auditores são, pois, também eles, agentes 
dos principais, e são uma peça de um mosaico 
mais amplo que é o governo da empresa4. A sua 
função é auditar a informação reportada por 
outros agentes, os produtores da informação 
financeira, de modo a que esta possa merecer 
credibilidade. Os principais dos auditores são 
todos os destinatários da informação financeira, 
em particular os acionistas e os demais potenci-
ais investidores na empresa.  
 

3. P��
	 ��� R
��	����
� 

 
Os reguladores e supervisores como a CMVM 
não são detentores de um interesse direto pró-
prio na informação financeira reportada. Estes 
não investem em ações da sociedade a que a 
informação se reporta, não lhe concedem crédi-
to, não são seus fornecedores ou clientes - para 
mencionar apenas alguns dos múltiplos stake-

holders que detêm, de facto, um interesse real e 
próprio na vida da empresa.  
 
Os reguladores são stakekeepers e não stakehol-

ders. De facto, além dos stakeholders (estes 
detentores de interesses próprios nas empresas), 
há stakewatchers e stakekeepers cuja atividade 
visa proteger os interesses últimos e legítimos 
dos stakeholders ou, pelo menos, de alguns de-
les, e consequentemente contribuir para a mini-
mização dos custos de agência de que podem 
ser vítimas. 
 
Na realidade, visando defender os interesses 
dos stakeholders podemos encontrar muitas 
organizações que atuam como vigilantes dos 

3- Múltipla literatura evidencia a relevância da divulgação de informação periódica nos mercados de ações, bem como para o diferente 
impacto que essa informação tem consoante é ou não sujeita a auditoria completa (vide, entre outros, Alves & Santos, 2008).  
 
4-  Para um aprofundamento da interação entre o processo de auditoria e o governo da empresa ver Cohen et al. (2002).  
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interesses dos seus associados ou de grupos de 
pessoas em geral. São os chamados stakewat-

chers, de que as associações de defesa dos con-
sumidores e os sindicatos são exemplos tradici-
onais. A par destes, porém, «there is another 

group containing those who are even further 

removed from the active, real stakeholders: the 

independent regulators, who have no stake in 

the firm but have influence and control. They 

impose regulations and constraints, while the 

firm has little reciprocal direct impact on them. 

I call these the stakekeepers […]. A stakekeeper 

controls and signals […]. He keeps a stake for 

the stakeholders. Governments tend to be the 

major generic stakekeeper. Specific stakekeep-

ers include courts, regulatory agencies, certifi-

cation organisations, independent evaluation 

bodies and laboratories» (Fassin 2009, p.121). 
 
O papel dos reguladores e supervisores do mer-
cado de capitais é, pois, o de (dentro dos limites 
dos poderes que lhes são conferidos) criar re-
gras e proceder à vigilância dessas regras, de 
modo a procurar criar condições para que os 
interesses dos investidores nas sociedades cota-
das sejam protegidos. Assim, não lhes compete 
produzir nem auditar a informação financeira, 
mas compete-lhes criar regras (e supervisionar 
o seu cumprimento) que, na medida do possí-
vel, induzam a que essa informação preencha os 
requisitos de qualidade indispensáveis para que 
mereça credibilidade. Entre estas, encontram-se 
regras que visam induzir que as empresas repor-
tem atempadamente toda a informação de que 
os investidores necessitam para tomar as suas 
decisões, mas também regras que induzam a 
que a auditoria seja produzida atempadamente, 
com independência e com competência.    
 
4. S���
�
 C���	��� � 

 
As empresas são em geral administradas por 
pessoas distintas dos seus acionistas, ou pelo 
menos de alguns dos seus acionistas. Estes, a 
par de outros investidores, e de outros stakehol-

ders, correm o risco de essas pessoas se com-

portarem de forma contrária aos seus interesses. 
Tal é possível pelo facto de a separação entre 
quem toma a decisão (agente) e quem dela sofre 
as consequências (principal) originar assimetria 
de informação, da qual resulta a possibilidade 
de o decisor esconder ações ou a verdadeira 
intenção com que as ações são tomadas, bem 
como as suas consequências. Se os interesses 
entre os agentes e os principais fossem perfeita-
mente alinhados, os custos de agência seriam 
eliminados. O problema, porém, é que não fo-
ram ainda encontradas formas que permitam 
alinhar de modo ótimo os interesses dos princi-
pais e os dos seus agentes. 
 
Por essa razão, o reporte de informação finan-
ceira periódica por órgãos societários das em-
presas é indispensável, enquanto elemento de 
minimização da assimetria de informação. Os 
mecanismos de governo das empresas têm de 
assegurar que a informação produzida merece 
credibilidade. Daí que esta seja sujeita a fiscali-
zação por órgãos ou pessoas distintas das que 
procederam à sua produção. Porém, isso não é 
por si só suficiente para que a informação fi-
nanceira mereça credibilidade. Por isso, desde 
há muito que essa informação é sujeita a exame 
por um outro grupo de agentes: os auditores 
externos da empresa. Ora, temos agentes a audi-
tar agentes, sendo necessário que estes últimos 
atuem com independência face aos primeiros. 
Para isso é necessário que sejam impostas re-
gras e vigiado o seu cumprimento. 
 
Isso implica uma intervenção dos poderes pú-
blicos. Tal acontece, não só por questões de 
legitimidade na imposição dessas regras, mas 
também pela circunstância de que tais poderes 
não são agentes de nenhum interesse particular, 
mas prossecutores do interesse público geral. 
 
Estes poderes públicos impõem regras (e proce-
dem à supervisão do seu comportamento), quer 
aos produtores da informação, quer aos seus 
fiscalizadores (órgãos societários da empresa 
em ambos os casos), quer aos seus auditores. 
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Todas estas regras visam um último fim: asse-
gurar a qualidade da informação financeira re-
portada aos investidores, e minimizar a assime-
tria de informação existente entre os produtores 
da informação financeira (insiders) e os seus 
utilizadores (outsiders). 
 
Não se antevê, pois, como possam existir con-
flitos de interesses entre as funções de supervi-
são das empresas cotadas, e as funções de su-
pervisão dos seus auditores. Se, porventura, 
existir uma falha das empresas na produção e 
fiscalização da informação reportada, isso não é 
uma falha do supervisor, mas é antes uma falha 

dos órgãos sociais da empresa que têm a res-
ponsabilidade de produzir e reportar informação 
em conformidade com o exigido pelo artigo 7º 
do Código dos Valores Mobiliários. Essa falha 
na produção e fiscalização da informação pode 
ou não ser acompanhada de uma falha dos audi-
tores. Todavia, se esta (também) existir, uma 
vez mais não será responsabilidade do supervi-
sor. Não compete a este auditar a informação 
financeira. O que compete ao supervisor  
público – enquanto guardião dos interesses 
(stakekeeper) dos utilizadores da informação 
financeira - é velar pelo cumprimento das re-
gras a que emitentes e auditores estão sujeitos, 
as quais, reitere-se, visam um mesmo fim.  
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