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É crescente o debate sobre limites éticos, tanto no âmbito pessoal quanto nos negócios e na 
gestão pública. Esse tema, permanente nas relações humanas, ganhou peso entre nós nos 
últimos anos com a descoberta de fraudes contábeis em corporações internacionais e no 
afloramento de escândalos políticos no Brasil. De alguns desses fatos decorreu a ampliação do 
esforço na melhoria da governança corporativa em diversos setores. No mundo corporativo, 
surgem perguntas incômodas, como "É possível uma empresa obter resultados acima da 
média tendo ética em todas as suas relações?". 

Quando alguém comete atos ilícitos na área financeira pode ser desmascarado e chamado a 
responder por eles. Entretanto, inúmeros atos prejudiciais à ética nos relacionamentos estão 
num âmbito surdo, mas que criam um ambiente desrespeitoso às pessoas.  

Praticar boa governança corporativa é atestar que o board age com transparência e 
confiabilidade com todos, que investe em relacionamentos interpessoais éticos. Para ter acesso 
a capital, a empresa tem de transmitir confiança - o que significa ser comprável, ter produtos 
e serviços de alta aceitação pelo mercado. Na hora de investir, os grandes players não se 
fixam apenas nos balanços, mas na qualidade da atitude de seus dirigentes e na 
sustentabilidade do negócio.  

Por outro lado, não existem instituições sem as pessoas. E o incrível é que as pessoas se 
comportam como... pessoas! Têm sentimentos, confiam e desconfiam e montam seus 
relacionamentos a partir do que sentem. Nessa nebulosa gama de sentimentos forma-se o que 
chamo de agenda oculta - a que existe atrás da agenda explícita e representa os reais motivos 
por trás das escolhas. As agendas ocultas, por vezes, criam verdadeiros poderes paralelos. 
Nem sempre são fáceis de detectar, pois vêm acopladas ao body language, ao tom de voz, ao 
olhar. Uma agenda oculta não é obrigatoriamente "do mal". Pode ser gerada em meio às 
melhores intenções. O que importa é se interfere negativa ou positivamente nos atos da 
empresa e se contempla ou não as suas necessidades de transparência, controle, 
sustentabilidade. 

A agenda aberta é consciente, explícita e comunicada. Já a oculta pode ser tanto inconsciente 
quanto consciente. Quanto maior a nossa integridade, mais clareza teremos desses papéis. Os 
mais atentos percebem em quê exatamente as relações são pautadas em uma empresa. 
Justamente porque somos seres humanos, e porque cresce o debate sobre ética, surgem de 
todos os lados os estímulos às boas práticas de governança corporativa. Elas clarificam e 
neutralizam os efeitos deletérios das agendas ocultas. Boa governança implica convivência 
interpessoal carregada de ética, pois promove um sistema de confiança em que todas as 
agendas, mesmo as ocultas, podem ser contempladas e mutuamente equilibradas. Afinal, boa 
governança não é algo que se tem, é algo que se vive. 
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