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RESUMO 

 

 

Este artigo busca compreender melhor a relação entre o desempenho financeiro e de mercado das 

empresas e a remuneração dos executivos, de modo a verificar se os interesses dos executivos estão 

alinhados com os dos acionistas. Foram realizadas regressões lineares múltiplas pelo método dos 

mínimos quadrados ordinários e pelo método TOBIT para uma amostra de 128 empresas listadas 

na bolsa de valores brasileira, com base nos dados do ano de 2014. As variáveis de desempenho 

financeiro tiveram correlação positiva com a remuneração executiva total e remuneração fixa, mas 

elas não foram estatisticamente significantes para explicar a remuneração variável e por meio de 

stock options, resultado inconsistente com a literatura e o objetivo da própria estrutura de 

remuneração. Além disso, foi observado que o tamanho da empresa tem influência positiva sobre 

a remuneração executiva, enquanto que a concentração acionária, controle acionário público e 

endividamento têm efeito negativo sobre a remuneração executiva. 

 

Palavras-chave: Remuneração Executiva; Desempenho Financeiro; Desempenho de Mercado; 

Conflito de Interesse; Estrutura Acionária; Estrutura de Capital; Tamanho; Acionista Controlador; 

Regulação. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

This paper seeks to better understand the relation between the financial and stock performance of 

companies and executive compensation, in order to analyze whether there is good alignment of 

interests between shareholders and executives. Multiple linear regressions under the ordinary least 

square and TOBIT methods were run for a sample of 128 companies listed in the Brazilian stock 

market, using data for the year of 2014. The variables of financial performance had a positive 

correlation with the total executive compensation and fixed compensation, but they were not 

statistically significant to explain the variable compensation and the compensation related to stock 

options, aftermath inconsistent with the bibliography and the objective of the executive 

compensation structure. In addition, it was observed that the size of the company has a positive 

influence over executive compensation, while shareholder structure, public controlling stake and 

debt level have a negative effect over executive compensation, with debt level having a negative 

effect mostly on the executive compensation through stock options. 

 

Keywords: Executive Compensation; Financial Performance; Stock Performance; Conflict of 

Interest; Shareholder Structure; Capital Structure; Company Size; Controlling Shareholder; 

Regulation 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Estudos sobre remuneração dos executivos ganharam tração no mundo acadêmico a partir 

do final da década de 90, considerada por alguns a década dos excessos em termos de remuneração 

executiva nos Estados Unidos. A razão para tal adjetivo foi o alto valor da remuneração dos 

executivos e a grande discrepância em relação à remuneração total dos executivos em outros países. 

Fato que ilustra o aumento de interesse por esse tema é o número de trabalhos acadêmicos que 

saltou de apenas 1-2 trabalhos por ano em 1985 para mais de 60 trabalhos por ano em 1996, além 

do número de manchetes de jornais e revistas relacionadas a esse assunto (Murphy, 1999).  

 

Estudos sobre remuneração dos executivos também têm se tornando mais populares no 

Brasil, após problemas relacionados à remuneração dos executivos nos Estados Unidos, mas 

também no Brasil.   Entre os principais casos de escândalos corporativos ligados à perda de valor 

das empresas e abusos de remuneração nos Estados Unidos, pode-se destacar os casos da Enron, 

WorldCom e General Eletric, e principalmente a crise do sub-prime. Enquanto que no caso do 

Brasil, os exemplos mais relevantes e recentes foram os relacionados as empresas de Eike Batista 

(OGX, MMX, LLX, OSX), onde os executivos obtiveram remunerações expressivas, mesmo com 

os respectivos acionistas apresentado grande perda de riqueza; e os casos das empresas do setor de 

incorporação imobiliária, que também geraram destruição de valor aos acionistas por causa de 

políticas erradas de incentivos.  

 

A maioria dos trabalhos sobre remuneração executiva tem como base a teoria de agência, 

já que tal teoria defende que os conflitos entre principal e agente podem ser minimizados ou 

evitados por meio de políticas de incentivos e de monitoramento. No entanto, o presente trabalho 

focará apenas na parte dos incentivos, mais precisamente a remuneração pecuniária dos executivos, 

que é estruturada de forma semelhante entre os diversos setores da economia, apesar de suas 

heterogeneidades. A remuneração executiva geralmente é composta por 4 partes: salário base, 

bônus anual ligado ao desempenho contábil da companhia, stock options, e um plano de incentivo 

de longo prazo (Murphy, 1999). 
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Além do maior interesse pelo assunto, outro fato que incentivou o presente trabalho é o 

maior nível de informação sobre a remuneração executiva disponibilizadas pelas empresas listadas 

na bolsa de valores no Brasil. Com o advento da Instrução nº 480/09 da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), as empresas ficaram obrigadas a incluir em seus Formulários de Referência 

dados sobre a remuneração dos executivos e conselheiros, incluindo os componentes básicos de 

remuneração. 

 

Outro ponto que estimulou o estudo sobre a remuneração executiva foi o limitado número 

de pesquisas sobre o assunto no Brasil, principalmente utilizando os detalhes disponíveis do 

formulário de referência, e o fato de alguns trabalhos terem obtido resultados distintos e mesmo 

controversos com a teoria moderna. Os trabalhos analisados pelo presente trabalho para o mercado 

brasileiro foram os de Funchal e Terra (2006), Camargo Helal e Boas (2007), Pinto (2011), Krauser 

(2012), Chien (2012), Beuren, Silva e Mazzioni (2013), Ventura (2013), e Oliveira (2014), sendo 

que apenas os últimos três trabalhos analisaram as novas informações disponibilizadas sobre a 

remuneração executiva por causa da Instrução Normativa nº 480/09 da CVM, embora o último ano 

analisado tenha sido o de 2012. 

 

Dado o extenso estudo sobre a teoria de agência, o aumento de interesse sobre remuneração 

executiva, o maior nível de informação sobre remuneração executiva, o limitado número de 

trabalhos sobre o assunto, e os problemas com abusos de remuneração no Brasil e em outros países, 

o objetivo deste trabalho é identificar se as empresas brasileiras listadas na bolsa de valores 

remuneram os seus executivos com base em desempenho, sinal de boa governança corporativa. No 

entanto, diferentemente dos outros trabalhos apresentados sobre o assunto, o presente trabalho 

também analisará as implicações dos conflitos de interesse entre os acionistas e outros stakeholders 

de uma corporação, mais precisamente os credores. Dessa forma, a maior contribuição deste 

trabalho para a literatura existente é analisar a relação entre a remuneração executiva e o 

desempenho das empresas no período recente. 

 

Além desta introdução, o trabalho será divido em mais quatro capítulos. O segundo capítulo 

apresentará a revisão da literatura sobre conflito de agência entre principal e agente, conflito de 

interesse entre principal e credores, estrutura da remuneração executiva, bem como os trabalhos 
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sobre o assunto no Brasil e em alguns outros países. No terceiro capítulo será exposta a metodologia 

da pesquisa, além da origem e descrição das variáveis utilizadas. Já o quarto capítulo analisará os 

resultados obtidos. Enquanto que o quinto capítulo apresentará as considerações finais. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

O presente capítulo apresenta os referenciais teóricos que sustentam este trabalho, e para 

facilitar a leitura, ele foi dividido em 5 partes. A primeira parte explora a teoria de agência com 

foco no conflito entre principal e agente, uma vez que essa teoria é o principal alicerce da política 

de incentivos. A segunda parte também diz respeito à teoria de agência, mas aborda 

especificamente o conflito de interesse entre acionistas e credores, e as implicações deste conflito 

para a remuneração dos executivos. A terceira parte examina os 5 componentes básicos da estrutura 

de remuneração executiva. Por fim, a quarta e quinta parte compartilham os resultados de alguns 

estudos internacionais e nacionais sobre remuneração executiva. 

 

2.1. Conflito de Agência Entre Principal e Agente 

 

A maioria dos estudos sobre remuneração e desempenho se baseiam na teoria de conflito 

de agência, uma vez que ela explica o racional da política de incentivos das corporações modernas, 

onde a figura do administrador é separada da figura dos acionistas, principalmente em empresas 

com capital difuso, ou seja, ausência de um acionista controlador.   

 

O principal estudo sobre teoria de agência é de Jensen e Meckling (1976) que analisou a 

natureza dos conflitos de agência devido a separação da propriedade e do controle nas corporações 

modernas, embora esse tema já tivesse sido abordado por outros autores anteriormente. Os próprios 

autores citam que Adam Smith (1776) já afirmava que dificilmente um executivo administraria 

uma companhia com o mesmo cuidado e afinco que um sócio, negligenciando pequenos problemas 

e desperdiçando pequenas oportunidades. Enquanto que a literatura moderna, cita que os primeiros 

autores a analisar os problemas causados pela separação da propriedade e do controle foram Barle 

e Means (1932). 

 

A Teoria da Firma desenvolvida por Jensen e Meckling (1976) define conflito de agência 

como um contrato onde uma das partes (o principal) contrata uma pessoa (o agente) para 

desempenhar algumas atividades em seu nome, envolvendo a delegação de tomada de decisão. O 

problema dessa relação é que ambas as partes procuram maximizar as suas utilidades, e elas podem 
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ter interesses divergentes e/ou diferentes níveis de aversão a risco, de tal forma que o principal tem 

que desenvolver políticas de incentivos e monitoramento para limitar/direcionar as ações dos 

agentes. No entanto, como é praticamente impossível garantir que o agente trabalhará plenamente 

em linha com os interesses do principal, além dos custos adicionais relacionados às políticas de 

incentivos e de monitoramento, o acionista sempre incorrerá em alguma perda residual. Jensen e 

Meckling (1976) classificam esses custos como custo de agência, e eles são absorvidos pelos 

acionistas através da redução no valor da firma.  

  

Para desenvolver a teoria do conflito de agência entre principal e agente, Jensen e Meckling 

(1976) compararam o comportamento teórico de dois sócios executivos, um que controla 100% 

das ações de uma empresa e outro que tem sócios minoritários. O centro da análise foi o fato de os 

sócios executivos obterem benefícios pecuniários (remuneração) e não pecuniários (poder, status, 

etc.) da companhia, e esses custos serem compartilhados com os acionistas minoritários através de 

um menor valor da firma. Por isso, a medida que os sócios executivos detêm participação menor 

na companhia, e eles têm o objetivo de maximizar as suas utilidades, eles são induzidos a consumir 

quantidade maior de tais benefícios, uma vez que eles serão compartilhados com os demais 

acionistas. Portanto, a medida que a dispersão acionária aumenta, sobretudo através de acionistas 

minoritários, o conflito de agência entre principal e agente se acentua, exigindo mais custos de 

incentivos e monitoramento, que são absorvidos pelos acionistas. 

 

Por exemplo, Hartzell e Starks (2003) observaram que concentração acionária é 

positivamente correlacionada com a sensibilidade da remuneração executiva em relação ao 

desempenho, e negativamente correlacionado com o valor absoluto da remuneração. Os resultados 

obtidos pelos autores sugerem que a remuneração executiva total em empresas com maior 

concentração acionária (5 maiores acionistas) é em média 19% menor. De acordo com os autores, 

a política de monitoramento dos acionistas serve como substituto eficaz para a política de 

incentivos, minimizando o conflito de interesse entre acionistas e executivos. 

 

Dado o conflito de agência entre acionistas e executivos, espera-se observar que a estrutura 

acionaria das empresas analisadas influencie a remuneração dos executivos, mais precisamente, 

que a concentração da base acionária resulte em uma menor remuneração dos executivos.  
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2.2. Conflito de Agência Entre Principal e Credores 

 

Além da transferência de riqueza entre principal e agente, as empresas também sofrem com 

os conflitos entre principal e credores, Jensen e Meckling (1976). Dado a assimetria de informação 

entre sócios executivos e credores, o primeiro pode utilizar recursos de terceiros para financiar 

projetos mais arriscados e recursos próprios para financiar projetos menos arriscados. No entanto, 

de acordo com a teoria das expectativas racionais, os credores antecipam esse comportamento e 

cobram taxas de juros mais altas, de tal forma que os acionistas são penalizados pelo conflito de 

interesse, e não os credores. Ademais, os acionistas de empresas com alto nível de endividamento 

são geralmente menos avessos a risco, engajando em projetos mais arriscados (alto retorno e baixa 

probabilidade de sucesso), dado a estrutura assimétrica de recompensa, na qual os acionistas ficam 

com o retorno positivo, enquanto que os credores ficam com grande parte das perdas. 

 

Exigência de cláusulas restritivas de dívida (covenants) também são medidas que os 

credores lançam mão para se defenderem do conflito de interesse com os acionistas, e essas 

cláusulas podem incluir a limitação de pagamento de dividendos, aumento de endividamento, 

investimentos, etc., (Jensen Meckling, 1976). E quanto maior o número de cláusulas restritivas, 

maior o custo para os acionistas. Os credores terão custos mais elevados de monitoramento que 

serão repassados aos acionistas por meio de taxas de juros mais altas. Além disso, as cláusulas 

restritivas tolhem a liberdade de tomada de decisão das empresas, gerando outros custos indiretos. 

 

Jensen e Meckling (1976) também mostraram que a estrutura de capital pode ser um bom 

substituto para as políticas de monitoramento e incentivo que têm como objetivos minimizar o 

conflito de interesse entre principal e agente. De acordo com os autores, o aumento do 

endividamento faz com que os credores aumentem o monitoramento dos executivos, diminuindo a 

necessidade de políticas incentivo e monitoramento por parte dos acionistas. Além disso, empresas 

endividadas têm maiores despesas financeira, e, consequentemente menor geração de caixa livre 

para ser gasto em projetos discricionários e nocivos para o valor da firma (pet projects).  

 

Empresas mais endividadas também têm maior risco de entrarem em recuperação judicial, 

o que implicaria perda do controle das companhias pelos executivos e prejuízo para a reputação 
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desses profissionais, Jensen e Meckling (1976). Além disso, processos de recuperação judicial são 

caros e consomem parte relevante dos ativos das companhias com problemas financeiros, enquanto 

a alta probabilidade de falência gera outros custos indiretos paras as empresas. Por isso, executivos 

evitam ao máximo que empresas entrem em recuperação judicial, o que significa maior 

alinhamento de interesse entre acionistas e credores em empresas mais alavancadas (Grossman e 

Hart, 1982). 

 

Molina (2003) defende que a política de remuneração dos executivos seja determinada pelo 

relacionamento da empresa com todos os stakeholders, e não somente pelo relacionamento da 

organização com os seus acionistas. Ela identificou uma relação inversamente proporcional entre 

o grau de endividamento e a remuneração executiva com base em desempenho, principalmente 

através de menor remuneração via stock options. A autora também demonstrou que o uso de 

instrumentos de dívida conversíveis em ações aumenta o alinhamento entre credores e acionista, e 

com isso a política de remuneração com base em desempenho passa a ser diretamente proporcional 

ao nível de endividamento, diferentemente de instrumentos de dívida não conversíveis.  

 

Molina (2003) estimou que a sensibilidade da remuneração dos CEOs em relação ao valor 

gerado aos acionistas é de US$12.60 para cada US$1.000 de retorno em empresas com baixo nível 

de endividamento. No entanto, a autora observou que a sensibilidade da remuneração cai para 

US$10,0; US$6,80; e US$2,00 em empresas com nível de endividamento próximo a mediana, no 

75º percentil e 90º percentil, respectivamente. Enquanto que CEOs de empresas com dívidas 

conversíveis em ações recebem em média US$5,20 a mais que CEOs de empresas que não emitiram 

dívidas conversíveis para cada US$1.000 de valor gerado para os acionistas. A autora também 

observou que os principais componentes da remuneração dos CEOs (salário, remuneração variável, 

stock options e stock holdings) têm relação negativa com endividamento, sendo que stock options 

apresenta a relação negativa mais acentuada. Os resultados obtidos também mostraram que a 

remuneração executiva passa a ser indiferente ao desempenho da companhia quando o nível de 

endividamento é muito alto. 

 

John e John (1993) também mostraram que o conflito de interesse entre acionistas e 

credores pode ser diminuído através de mudanças na forma de remuneração dos executivos, 
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sobretudo por meio de menor remuneração via stock options. De acordo com os autores, stock 

options encorajam os executivos a tomarem mais riscos dado a sua estrutura convexa de 

recompensa, o que aumenta a transferência de riqueza do credor para o devedor. Dado as 

constatações antes descritas, eles defendem que os planos de remuneração devem endereçar não 

somente os conflitos entre acionistas e executivos, mas também os conflitos entre acionistas e 

credores para que o custo total de agência seja minimizado. Além disso, o trabalho dos autores 

identificou que a remuneração executiva é decrescente em relação ao nível de endividamento 

 

Por causa do conflito de interesse entre acionistas e credores, e a suas implicações para a 

remuneração dos executivos, o presente trabalho espera identificar efeito negativo do 

endividamento sobre a remuneração executiva no Brasil. 

 

2.3. Estrutura de Remuneração Executiva  

 

A remuneração executiva é estrutura por 5 componentes básicos, apesar de haver bastante 

heterogeneidade na política de remuneração: salário, bônus anual, plano de incentivo de longo 

prazo (PILP), stock options e outorga de ações restritas, de acordo com Frydman e Jenter (2010). 

Segundo pesquisa dos autores, o componente da remuneração através de salários e bônus anual 

representou 40% da remuneração total entre 2000 e 2005, enquanto que essa forma de remuneração 

representava mais de 80% do total até a década de 70. Por outro lado, PILP, outorga de ações e 

stock options ganharam bastante relevância para a remuneração executiva, sendo que os dois 

primeiros corresponderam por 23% da remuneração total e stock options por 37% entre 2000 e 

2005.  

 

Para Mehran (1995), há evidências que mostram que a forma como a remuneração é 

estruturada é mais importante para incentivar os executivos do que o valor da remuneração em si. 

Por exemplo, o autor observou que o desempenho das companhias é positivamente correlacionado 

com o percentual do capital social detido pelos executivos, e pelo percentual da remuneração dos 

executivos baseado em ações. 

 



19 
 

O salário fixo depende do tamanho da empresa e do setor onde ela atua, embora ele também 

seja determinado pelo ambiente competitivo do mercado de trabalho, Murphy (1999). De acordo 

com o autor, os executivos dão muita atenção ao salário fixo, apesar dele representar uma pequena 

parcela da remuneração total. Primeiro, porque ele é um componente fixo, e os executivos são 

avessos a risco. Segundo, porque as outras formas de remuneração são geralmente baseadas em 

multiplicadores ou um percentual do salário fixo. No entanto, de acordo com Eisdorfer, Giaccotto 

e White (2013), executivos com grande parte da remuneração através de salários fixo tendem a sub 

investir dado a falta de incentivos. 

 

Remuneração variável para a alta administração é comum para a maioria das empresas. A 

bonificação é paga anualmente e baseada no desempenho de algumas métricas contábeis e 

financeiras como receita, lucro operacional, lucro líquido ou valor gerado aos acionistas. Segundo 

Murphy (1999), o desempenho obtido pelos administradores é comparado com o orçamento do 

ano, e a estrutura mais comum de remuneração é a 80/120, na qual os executivos somente recebem 

a bonificação após alcançarem 80% da meta, enquanto a bonificação é limitada a 120% da meta. 

 

Se por um lado a utilização de números contábeis e financeiros para determinar a 

bonificação dos executivos tem a vantagem por ser um método claro e objetivo, por outro lado, ela 

pode gerar alguns problemas (Murphy, 1999). Para o autor, os executivos podem manipular os 

números contábeis, e deixar de realizar projetos que geram valor no longo prazo, mas que 

prejudicam o desempenho da companhia no curto prazo (e.g. investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento). Outra desvantagem é que metas de curto prazo podem desmotivar os executivos 

quando elas já foram batidas ou quando elas forem dificilmente alcançáveis, por causa da estrutura 

de bonificação (e.g. 80/120). Por isso, outras formas de incentivo também são importantes e 

complementares ao modelo de bonificação. 

 

Stock options é outra forma de remuneração que tem se tornado cada vez mais popular e 

representativa na remuneração dos executivos. Stock options são contratos que dão direito ao seu 

detentor a opção de comprar ações de determinado ativo a determinado preço. Segundo Frydman 

e Jenter, stock options se tornou o maior componente de remuneração executiva entre as maiores 
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empresas dos Estados Unidos, chegando a representar aproximadamente 50% da remuneração total 

no boom da internet. 

 

Remuneração através de stock options diminui a aversão a risco dos executivos, os 

estimulando a tomar risco dado a sua estrutura convexa de remuneração. De acordo com Eisdorfer, 

Giaccotto e White (2013), executivos são mais avessos a risco por serem “investidores” sub 

diversificados com grande parte da riqueza exposta à uma única companhia. No entanto, segundo 

os autores, o pagamento de stock options pode gerar incentivos perversos, pois essa forma de 

remuneração pode levar os executivos a executarem projetos mais arriscados para aumentar o valor 

de suas opções. Por exemplo, out-of-the-money stock options podem levar os executivos a tomarem 

riscos excessivos para que elas voltem a ficar in-the-money.  

 

John e John (1993) mostraram que executivos tendem a adotar comportamento mais avesso 

a risco em empresas que remuneram seus executivos majoritariamente através de salário fixo. Nos 

exemplos analisados, os executivos investiram em apenas projetos sem risco, deixando de capturar 

oportunidades que gerariam retorno positivo aos acionistas. Por outro lado, os autores também 

sugerem que os executivos tendem a sobre investir em projetos arriscados quando há uma política 

de remuneração agressiva, sobretudo em casos em que a elasticidade da remuneração executiva em 

relação ao retorno entregue é muito alta.  

 

2.4. Estudos Internacionais Sobre Remuneração Executiva 

 

Para Murphy (1999) grande parte da sensibilidade da remuneração executiva em relação a 

riqueza dos acionistas advém da participação deles no capital social das companhias e das stock 

options. Além disso, o autor identificou que a sensibilidade da remuneração em relação ao 

desempenho depende do setor em que a companhia está inserida, sendo que em setores regulados, 

a sensibilidade da remuneração dos executivos é substancialmente menor. O autor também 

observou que a sensibilidade da remuneração dos executivos é inversamente proporcional ao 

tamanho das empresas, uma vez que executivos têm percentual menor do capital social em 

empresas maiores. Enquanto que a sensibilidade da remuneração em relação ao desempenho é 
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maior nos Estados Unidos do que em outros países, uma vez que os executivos recebem um 

percentual maior da remuneração através de stock options. 

 

Em Jensen e Murphy (1990), os resultados foram inconsistentes com a teoria de agência, 

pois a relação empírica entre remuneração e desempenho foi economicamente pouco significante, 

embora estatisticamente significante. Eles observaram que a sensibilidade da remuneração dos 

CEOs em relação ao desempenho de mercado da empresa foi de apenas US$3,25 para cada 

US$1.000 de valor gerado aos acionistas, sendo que US$0,75 através de salários, bonificações, 

stock options e incentivos negativos, e US$2,50 por meio da participação acionária que os 

executivos tinham nas empresas. Sendo que dos US$0,75, US$0,30 era através de pagamento de 

salários fixos e bonificação, US$0,15 stock options e US$0,30 risco de demissão. Contudo, é 

importante ressaltar que neste estudo, os autores utilizaram o valor presente das variações dos 

salários e bonificações, assim como o valor presente de toda a renda futura perdida pelo executivo 

caso ele fosse demitido, o que superestima o efeito do desempenho na remuneração dos executivos. 

 

Jensen e Murphy (1990) também identificaram que a remuneração com base em 

desempenho é mais relevante para pequenas empresas do que para grandes empresas. Em empresas 

pequenas a sensibilidade da remuneração dos executivos em relação ao desempenho de mercado 

foi de US$8,05 para cada US$1.000 de valor gerado, e apenas US$1,85 em empresas grandes. Os 

autores também observaram que a remuneração com base em desempenho perdeu significado 

econômico nos últimos anos, e eles acreditam que isso pode ter sido causado pelo aumento das 

forças políticas que regem os contratos entre empresas e executivos, embora eles reconheçam que 

essa hipótese seja difícil de ser comprovada. Outra hipótese para a menor sensibilidade da 

remuneração em relação ao desempenho é o maior endividamento das empresas nos últimos 50 

anos, de acordo com (Brealey e Myers, 1991). 

 

Para Molina (2003) a sensibilidade da remuneração dos executivos em relação ao 

desempenho das companhias é menor em empresas mais endividadas, sobretudo por causa do 

menor pagamento de stock options aos executivos. A autora também identificou que há diferença 

na política de remuneração quando as empresas emitem dívidas simples ou conversíveis em ações. 

No caso das dívidas não conversíveis, a sensibilidade da remuneração em relação ao desempenho 
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é decrescente, mas no caso das dívidas conversíveis, a sensibilidade é crescente. Para a autora, a 

conclusão de seu trabalho reforça a teoria que as políticas de remuneração devem alinhar não 

somente o principal com o agente, mas também mitigar o conflito de interesse entre acionistas e 

credores. 

 

O trabalho de John e John (1993) mostrou que a política de remuneração dos executivos 

tem papel fundamental para reduzir o conflito de interesse entre acionistas e credores, além de 

reduzir o conflito de interesse entre acionistas e executivos. Os autores mostraram que a quantidade 

de dívida no balanço das empresas reduz a sensibilidade da remuneração com base em 

desempenho. Outra conclusão do trabalho de John e John (1993) é que o prêmio de risco dos títulos 

de dívidas emitidos pelas empresas é diretamente proporcional a sensibilidade da remuneração dos 

executivos com base em desempenho. Enquanto que a emissão de stock options impacta 

negativamente o valor dos títulos de dívida na data do anúncio da outorga. 

 

Até então, todos os estudos internacionais citados no presente trabalho analisaram a 

remuneração dos executivos nos Estados Unidos. No entanto, há diversos outros estudos que 

analisaram a remuneração dos executivos em outros países, e que obtiveram resultados consistentes 

com a teoria de agência, onde a remuneração dos executivos estava positivamente correlacionada 

com o desempenho das companhias.  

 

Conyon e Schwalbach (2000) observaram uma relação positiva entre remuneração e 

desempenho na Inglaterra e na Alemanha, mas também constataram que a forma de remuneração 

entre os dois países era muito distinta.  

 

Brunello, Graziano e Parigi (2001) notaram que a remuneração dos executivos era 

positivamente correlacionada com o desempenho das empresas na Itália, mas que a sensibilidade 

da remuneração em relação ao desempenho era menor que nos Estados Unidos, o que eles atribuem 

as características do mercado de capitais, governança corporativa e regime bancário da Itália. De 

acordo com os autores, para cada aumento de um bilhão de liras no lucro líquido das empresas, a 

remuneração dos executivos aumentava apenas trinta e uma mil liras.  
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Conyon e He (2011) identificaram relação positiva entre remuneração e desempenho nas 

empresas Chinesas. Mas eles também constaram que empresas estatais e empresas com estrutura 

acionária concentrada apresentam menor sensibilidade de remuneração em relação ao desempenho. 

 

2.5. Estudos Nacionais Sobre Remuneração Executiva 

 

Também foram considerados trabalhos que analisaram a remuneração executiva no 

mercado brasileiro, embora a quantidade de estudos ainda seja limitada comparado aos Estados 

Unidos, principalmente por causa da menor quantidade de informações a respeito da remuneração 

executiva no Brasil. É importante destacar que antes da Instrução Normativa 480/2009 da CVM, 

as empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo não eram obrigadas a divulgar 

informações sobre a remuneração executiva. Além disso, é importante destacar que embora a 

Instrução Normativa da CVM obrigue as empresas a divulgarem a remuneração máxima, mínima 

e média dos diretores, as empresas não divulgam essas informações, uma vez que elas se baseiam 

decisões judiciais, alegando que a divulgação de tais informações poderiam colocar a segurança 

dos executivos em risco. Dessa forma, a quantidade de informação sobre remuneração executiva 

no Brasil continua inferior ao dos Estados Unidos que possuiu maior granularidade. Por isso, 

enquanto que a maioria dos estudos sobre remuneração executiva nos Estados Unidos considera a 

remuneração individual dos CEOs, os estudos para o mercado brasileiro consideram o grupo de 

diretores estatutários. 

 

Os estudos brasileiros também buscam identificar se a remuneração executiva é baseada 

em desempenho, ou se o desempenho financeiro das empresas é superior dependendo da estrutura 

da remuneração executiva. Alguns estudos, com base na teoria de conflito de interesse entre 

principal e agente, também buscam analisar a relação entre remuneração executiva e dispersão 

acionária. No entanto, nenhum dos estudos analisados buscou identificar o efeito do maior 

endividamento sobre a remuneração executiva, análise feita com grande profundidade por John e 

John (1993) e Molina (2003) nos Estados Unidos. Alguns autores também procuraram identificar 

a relação entre governança corporativa e remuneração executiva, análise que não será explorada 

pelo presente trabalho.  
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Para Funchal e Terra (2006), os estudos mostraram que a remuneração executiva não está 

diretamente relacionada à riqueza dos acionistas nas empresas da América Latina, uma vez que 

eles não observaram relação entre o desempenho das empresas e a governança corporativa com a 

remuneração executiva. No entanto, os autores identificaram que o tamanho da companhia exerce 

influência positiva sobre a remuneração executiva. 

 

Em Camargos, Helal e Boas (2007), os autores identificaram relação positiva e significante 

entre a remuneração dos executivos e o desempenho financeiro das empresas analisadas. Os autores 

analisaram uma amostra de 29 empresas brasileiras que tinham ADRs negociadas na bolsa de 

valores dos Estados Unidos no ano de 2005. 

 

Em Pinto (2011), o autor buscou identificar relação entre remuneração executiva e 

dispersão da estrutura acionária das empresas, e concluiu que há uma forte correlação positiva entre 

essas duas variáveis. Ou seja, executivos de empresas com estrutura acionária difusa têm maior 

remuneração. De acordo com o resultado obtido pelo autor, membros da diretoria de uma empresa 

com estrutura acionária dispersa recebem em média 89% a mais que as demais empresas. 

 

Em Beuren, Silva e Mazzioni (2013), a remuneração dos executivos é negativamente 

correlacionada com o tamanho das empresas, positivamente correlacionada aos indicadores de 

mercado (retorno da ação, indicador de valor da companhia e Q de Tobin), mas não identificaram 

relação com os indicadores de desempenho financeiro. Os autores analisaram 219 empresas 

brasileiras entre os anos de 2009 e 2011, totalizando 657 observações. 

 

Para Krauter (2013), os estudos apontaram a existência de relação significante entre 

remuneração financeira e desempenho financeiro. No entanto, diferentemente dos outros autores, 

o objetivo do trabalho da autora foi investigar se a política de remuneração das empresas afetava o 

desempenho financeiro. Ela identificou que o pagamento de remuneração variável impacta 

positivamente o resultado obtido pelas empresas, contanto que o pagamento da remuneração 

variável atrele o pagamento da bonificação ao alcance das metas. Dessa forma, os resultados 

apontaram que a política de remuneração estimula os executivos a alcançarem os objetivos 
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estratégicos, e consequentemente, melhora o desempenho financeiro das empresas. A autora 

analisou 82 empresas não financeira entre os anos de 2008 e 2009. 

 

Silva e Chien (2013), também procuraram identificar se a política de remuneração das 

empresas afetava o desempenho financeiro e de mercado das empresas. E eles concluíram que 

existe relação positiva e significativa entre remuneração executiva e valor da empresa. No entanto, 

eles observaram que não existem evidências significativas que empresas que mais remuneram seus 

executivos apresentam melhor desempenho operacional. 

 

Ventura (2013) concluiu que o tamanho da empresa, representado pela quantidade de ativos 

da companhia, tem relação positiva com a remuneração executiva, assim como o retorno sobre 

capital próprio (ROE) e outras métricas de desempenho, como valor por ação. A autora também 

analisou a relação da remuneração executiva e o nível de governança corporativa, e concluiu que a 

remuneração executiva independe do nível de governança corporativa.  

 

Em Oliveira (2014), o autor identificou que existe relação positiva entre remuneração 

executiva e o valor de mercado das empresas analisadas. Além disso, Oliveira observou que a 

remuneração executiva é negativamente relacionada à concentração acionária, a presença de uma 

entidade pública como acionista controlador e maiores padrões de governança corporativa. 

Ademais, o autor constatou que a remuneração executiva depende do setor em que a empresa atua. 

Outra constatação, é que o maior valor de mercado das empresas favorece o pagamento de stock 

options e remuneração variável, sendo que a remuneração variável e positivamente correlacionada 

com desempenho contábil. No entanto, o autor não identificou relação da remuneração executiva 

com o desempenho operacional das empresas, o que de acordo com ele, sugere falhas no sistema 

de remuneração. 
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Tabela 1 – Síntese Bibliográfica 

 

Fonte: Elaboração Própria  

Estudo Principais  Resultados

(Murphy, 1999)
Grande parte da sensibilidade da remuneração executiva está relacionada a participação acionária dos 

executivos na companhia; setor de atuação, regulação e tamanho da companhia também são 
relevantes para a remuneração executiva.

Jensen e Meckling (1976)
Desenvolvimento da Teoria da Firma e a Teoria de Conflito de Agência entre executivos, acionista, e 

demais stakeholders.

Funchal e Terra (2006)
Remuneração executiva não está diretamente relacionada à riqueza dos acionistas das empresas da 
América Latina. Desempenho da empresa e governança corporativa não são variáveis influentes na 

remuneração executiva. Tamanho da empresa exerce influência positiva.
Camargo Helal e Boas 

(2007)
Existência de relação positiva entre a remuneração e o desempenho financeiro.

Pinto (2011) Forte correlação positiva entre dispersão acionária e remuneração executiva.
Krauser (2012) Existência de correlação positiva entre remuneração financeira e desempenho financeiro.

Chien (2012)
Não há evidências de que empresas que pagam mais os seus executivos apresentam melhores 

resultados financeiros (ROA e crescimento de vendas). Mas existe relação positiva entre remuneração 
executiva e valor da empresa.

Beuren, Silva e Mazzioni 
(2013)

Não há evidências de correlação entre remuneração executiva e os indicadores de desempenho 
financeiro, mas há evidências de correlação com o desempenho de mercado das empresas. Relação 

negativa entre remuneração executiva e tamanho da empresa.

Ventura (2013)
Tamanho da empresa tem relação positiva com a remuneração executiva, assim como o retorno sobre 

capital próprio (ROE) e outras métricas de desempenho como valor por ação.

Oliveira (2014)
Relação positiva entre remuneração executiva e valor de mercado; setor de atuação é uma variável 
importante; relação inversa entre remuneração executiva e concentração acionária; não há relação 

positiva entre desempenho operacional e remuneração executiva.

(Grossman e Hart, 1982)
Processos de recuperação judicial são caros e consomem parte relevante dos ativos das companhias. 

Executivos evitam ao máximo que empresas entrem em recuperação judicial

Molina (2003)
Há uma relação negativa entre o nível de endividamento e a remuneração executiva por causa do 

conflito de agência entre acionistas e credores.

John e John (1993)
Estrutura ótima de remuneração não depende somente do conflito entre acionistas e executivos, mas 

também dos conflitos que surgem do relacionamento com outros stakeholders.
Eisdorfer, Giaccotto e 

White (2013)
Executivos cuja remuneração é majoritariamente através de salário fixo tendem a sub-investir, 
enquanto que executivos cuja remuneração variável é muito relevante tendem a sobre-investir

Jensen e Murphy (1990)
Sensibilidade da remuneração executiva em relação ao desempenho é inconsistente com a teoria de 

agência, pois ela é economicamente muito pequena. Empresas pequenas apresentam maior 
sensibilidade, por causa da maior participação acionárias dos executivos.

Conyon e Schwalbach 
(2000)

Existência de relação positiva entre remenuração e desempenho na Inglaterra e na Alemanhã, mas 
também constataram que a forma de remuneração entre os dois países era muito distinta. 

Brunello, Graziano e Parigi 
(2001)

Remuneração executiva positivamente correlacionada com desempenho na Itália, mas sensibilidade 
da remuneração em relação ao desempenho era menor que nos Estados Unidos.

Conyon e He (2011)
Relação positiva entre remuneração e desempenho na China; controle estatal e concentração 

acionária diminuem a sensibilidade da remuneração em relação ao desempenho.

Frydman e Dirk (2010)
A remuneração executiva é estrutura por 5 componentes básicos: salário, bônus anual, plano de 

incentivo de longo prazo (PILP), stock options e outorga de ações restritas

Hartzell e Starks (2003)
Concentração acionária é positivamente correlacionada com a sensibilidade da remuneração executiva 

em relação ao desempenho, e negativamente correlacionado com o valor absoluto da remuneração.

Mehran (1995)
A forma como a remuneração é estruturada é mais importante para incentivar os executivos do que o 

valor da remuneração em si.
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3. METODOLOGIA 

 

O presente capítulo apresenta a metodologia utilizada para a coleta de dados e na estimação 

do modelo que busca relacionar a remuneração dos executivos com o desempenho financeiro e de 

mercado apresentado pelas companhias.  

 

3.1. Seleção da amostra 

 

O universo da amostra inclui as maiores empresas de capital aberto listadas na Bolsa de 

Valores de São Paulo para o ano de 2014. A razão para essa seleção é o fato dessas empresas 

possuírem maior nível de informação quanto à remuneração de seus executivos, enquanto que as 

últimas informações disponíveis são referentes a 2014. É importante destacar que com o advento 

da instrução normativa CVM 480/2009, as empresas foram obrigadas a divulgar em seus 

formulários de referência mais detalhes sobre a remuneração dos executivos. 

 

Foram selecionadas as 150 maiores empresas com base no valor de mercado para o mês de 

maio de 2015 de acordo os dados da Economática. No entanto, foram excluídas da seleção as 

empresas do setor financeiro pelo fato delas apresentarem critérios contábeis diferentes, incluindo 

a ausência de métricas de receita, EBITDA e endividamento. Também foram excluídas da amostra 

as empresas que não apresentaram todas as informações financeiras ou sobre a remuneração dos 

executivas, que são necessárias para a construção do presente modelo. Dessa forma, a amostra 

inicial for reduzida para 128 empresas. 

 

O processo de construção da base de dados incidiu na análise individual do Formulário de 

Referência de cada uma das 150 maiores empresas, de onde foram extraídos os detalhes sobre a 

remuneração do grupo de diretores executivos (remuneração fixa, variável, stock options e outras), 

a quantidade de membros, e a quantidade de ações detidas pelos membros do conselho de 

administração, diretoria executiva e acionistas controladores. Como resultado, além da coleta de 

informações da base de dados da Economática, a construção da base de dados do presente trabalho 

consistiu na coleta individual de mais de 1500 pontos de informação.  
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3.2. Variáveis 

 

As informações financeiras e de mercado das empresas foram extraídas da base de dados 

da Economática. Foram coletadas as informações financeiras das empresas referentes ao ano fiscal 

de 2014 e 2013, incluindo dados sobre patrimônio líquido, dívida líquida, receita líquida, lucro 

líquido, ativos totais e EBITDA (métrica para lucro antes de juros, impostos, depreciação e 

amortização). A escolha de tais variáveis foi baseada em outros trabalhos nacionais e 

internacionais, conforme resumido na tabela 3. Além disso, foram extraídas da base de dados da 

Economática as informações de mercado como preço das ações e valor de mercado das 

companhias. As datas de corte para as informações de mercado foram os últimos dias úteis da bolsa 

de valores de São Paulo, ou quando ocorreram as últimas negociações das ações de empresas com 

menor liquidez.  

 

Os dados sobre a remuneração dos executivos foram individualmente coletados do 

formulário de referência das empresas, mais especificamente da seção 13.2 que apresenta a 

remuneração da diretoria estatutária bem como dos conselhos de administração e fiscal, detalhando 

a remuneração paga a título de remuneração fixa, remuneração variável, stock options e outras 

formas de remuneração (benefícios pós-emprego e cessação de cargo). Da mesma seção, também 

foi extraída a quantidade de membros que compunham a diretoria estatutária das empresas. 

 

Os dados sobre a estrutura acionária foram individualmente extraídos da seção 15.1 do 

formulário de referência, onde as companhias reportam quem são seus principais acionistas e 

acionistas controladores. Desta mesma seção, também foram obtidas as informações necessárias 

para definir se o controle da empresa é público (sociedade de economia mista) ou privado. A 

definição de controle público foi baseada no art. 5º do decreto lei nº 200/67, que define sociedade 

de economia mista como entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, criadas 

por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações 

com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a entidade da administração indireta 

(empresas públicas, autarquias, sociedades de economia mista e fundações públicas). 
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Também foi feita a classificação das empresas entre reguladas e não reguladas, já que de 

acordo com Krauser (2012), Oliveira (2014) e Ventura (2013), regulação tem efeito negativo para 

remuneração executiva. O presente trabalho considerou reguladas, empresas que operam através 

do regime de concessão (energia elétrica, saneamento, telefonia, exploração de petróleo) e sofrem 

intensa interferência de agências reguladoras.   

 

3.2.1. Variáveis dependentes 

 

A remuneração média da diretoria estatutária foi definida como a variável dependente do 

modelo, já que de acordo com a teoria da agência (abordada no capítulo 2) a remuneração dos 

executivos deveria estar relacionada ao desempenho financeiro ou de mercado apresentado pelas 

companhias. Além da remuneração média da diretoria estatutária, também será analisada a relação 

da remuneração fixa, variável e por meio de stock options dos executivos com as variáveis 

independentes. 

 

a. Remuneração total: soma de remuneração fixa, variável, stock options e outras. 

b. Remuneração fixa: soma de salário ou pró-labore, benefícios diretos e indiretos e 

outros. 

c. Remuneração variável: soma de bônus, participação de resultados, comissões e 

outros. 

d. Remuneração por stock options: basedado em ações  

 

3.2.2. Variáveis independentes 

 

As variáveis independentes foram baseadas nas referências bibliográficas, conforme 

detalhado na tabela 2, sendo elas: (i) desempenho financeiro; (ii) desempenho de mercado; (iii) 

regulação; (iv) tipo de acionista controlador; (v) estrutura acionária; e (vi) estrutura de capital.  

 

(i) Desempenho financeiro 
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a. Crescimento percentual real da receita líquida operacional (rolp): variação 

percentual da receita líquida subtraído pela inflação do período. 

b. Crescimento percentual real do EBITDA (ebitdap): variação percentual do 

EBITDA subtraído pela inflação do período 

c. Retorno (roep): Lucro líquido do ano dividido pelo patrimônio líquido. 

 

(ii) Desempenho de mercado 

 

a. Variação percentual real do valor de mercado (mktcap): variação percentual do 

valor das ações subtraído pela inflação do período, e ajustado por proventos 

(pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio no período). 

 

(iii) Estrutura acionária 

 

a. Percentual das ações detidas pelo acionista controlador (particip) 

b. Tipo de acionista controlador, entidade pública ou privada (tipocontrol) 

 

(iv) Estrutura de capital 

 

a. Alavancagem (divida): divisão da dívida líquida pelo patrimônio líquido 

 

(v) Tamanho  

 

a. Ativos (lativos): logaritmo natural do valor contábil total dos ativos 

 

(vi) Setor 

 

a. Regulação (regulacao): variável dummy para caracterizar se um setor é regulado 

ou não-regulado. Foram consideras reguladas, empresas que operam no regime 

de concessão e sofre intensa interferência de agências reguladoras.   
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Tabela 2 – Bibliografia das Principais Variáveis  

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

  

Principais Referências Bibliográficas Relação Esperada
Crescimento de Receita Chien (2012), Krauser (2012) e Ventura (2013) +
Crescimento de EBITDA Funchal (2005) +

ROE

Camargo Helal e Boas (2007), Conyon e He 
(2011), Funchal e Terra (2006), Krauser 
(2012), Oliveira (2014), Pinto (2011) e 

Ventura (2013)

+

Desempenho 
de Mercado

Variação de valor de mercado

Beuren, Silva e Mazzioni (2013), Camargo 
Helal e Boas (2007), Conyon e He (2011), 

Conyon e Schwalbach (2000), Funchal e Terra 
(2006) e Oliveira (2014)

+

Participação do acionista 
controlador

Chien (2012), Conyon e He (2011), Funchal e 
Terra (2006), Oliveira (2014) e Pinto (2011)

-

Tipo de controlador Funchal e Terra (2006), Oliveira (2014) caso público (-)
Estrutura de 

Capital
Alavancagem: Dívida Líquida 

Sobre Patrimônio Liquido
Chien (2012) e Ventura (2013) -

Setor Regulação
Krauser (2012), Oliveira (2014) e Ventura 

(2013)
caso regulado (-)

Tamanho Ativos
Chien (2012), Conyon e He (2011), Funchal e 
Terra (2006), Krauser (2012), Oliveira (2014), 

Pinto (2011) e Ventura (2013)
+

Variáveis Independentes

Desempenho 
Financeiro

Estrutura 
Acionária
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4. RESULTADOS 

 

Neste capítulo, são apresentadas as estatísticas descritivas, a abordagem estatística, bem 

como os seus resultados e a suas interpretações, utilizando-se a bibliografia existente para suportar 

as conclusões.  

 

4.1. Estatística Descritiva 

 

A remuneração média anual dos executivos da amostra de 128 empresas tem grande 

variação, uma vez que as empresas atuam em setores diferentes, com estruturas de capital e 

acionária distintas, e apresentaram desempenho financeiro e de mercado divergentes. A 

remuneração média anual dos executivos foi de R$2.792.000, com mediana de R$2.089.000, valor 

máximo de R$11.695.000, valor mínimo de R$53.000 e desvio padrão de R$2.204.000, 

apresentando uma distribuição assimétrica para a direita, conforme apresentado na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Análise Descritiva dos Dados 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Notas: Definição das variáveis: RMT: Remuneração média total; RMF: Remuneração média fixa; RMV: Remuneração 

média variável; RMSO: Remuneração média por stock options; RMOU: Remuneração média outras; MKTCAP: 

Variação percentual real do valor de mercado; EBITDAP: Variação percentual real do EBITDA; ROEP: Retorno sobre 

patrimônio líquido; ROLP: Variação percentual real da receita líquida; PARTCIP: Percentual de participação acionária 

do acionista controlador; DIVIDA: Dívida líquida sobre patrimônio líquido; Ativos: Ativos totais 

Média Mediana Máximo Mínimo Desvio Padrão
RMT 2.791,50 2.089,13 11.695,02 52,88 2.204,10
RMF 1.212,91 1.099,22 7.915,45 36,57 873,28
RMV 1.011,43 652,15 4.785,71 0,00 1.052,62
RMSO 502,78 129,82 5.167,79 0,00 874,03
RMOU 64,38 0,00 3.190,85 0,00 295,94
MKTCAP -9,92 -13,51 72,29 -82,42 31,51
EBITDAP -10,06 0,23 165,88 -1.076,62 106,94
ROEP 13,83 10,62 240,39 -125,67 31,83
ROLP 5,95 3,85 151,60 -59,00 22,65
PARTICP 45,07 51,16 99,68 0,00 24,96
DIVIDA 59,92 49,90 594,34 -768,02 135,17
ATIVOS 22.441,36 6.682,54 793.375,00 719,27 76.291,39



33 
 

 

As empresas da amostra foram classificadas por setores econômicos conforme critério 

adotado pela BM&FBOVESPA, uma vez que a divisão setorial é um importante determinante da 

remuneração executiva (Murphy, 1999). Os setores com o maior número de empresas na amostra 

foram construção, exploração de imóveis e transporte, utilidade pública e consumo cíclico 

conforme apresentado na tabela 4.  

 

Tabela 4 – Tamanho da Amostra por Setor Econômico  

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O setor financeiro tem a maior remuneração média entre os setores, enquanto o setor de 

utilidade pública, que inclui as empresas de energia elétrica e de saneamento, apresentou a menor 

remuneração média, o que está em linha com o estudo de Murphy (1999). A remuneração média 

dos executivos das empresas de utilidade pública foi de R$1.344.000, consideravelmente menor 

que a média da amostra de R$2.792.000, e que a média das empresas do setor financeiro de 

R$5.739.000. Tal observação reforça a importância de controlar a remuneração executiva pela 

variável setor, que no presente trabalho será feito analisando se o setor é regulado ou não.  

 

Analisando os componentes da remuneração por setor, também se observa grandes 

diferenças na forma como os executivos são remunerados, conforme ilustrado no gráfico 1. Da 

remuneração média da amostra de R$2.792.000, 43.4% do total foi através de remuneração fixa 

(salário base), 36.2% através de remuneração variável (bônus anual e participação nos lucros), 

17.0% por meio de stock options, e 2.3% por meio de outras alternativas de remuneração 

Setor Econômico Empresas
Consumo não Cíclico 20
Petróleo, Gás e Biocombustíveis 2
Materiais Básicos 11
Financeiro e Outros 4
Tecnologia da Informação e Telecomunicações 6
Construção, Exploração de Imóveis e Transporte 27
Bens Industriais 8
Utilidade Pública 26
Consumo Cíclico 24
Total 128



34 
 

(benefícios pós-emprego e cessação de cargo). No entanto, observou-se que a remuneração fixa é 

mais relevante para as empresas do setor de utilidade pública, já que os executivos dessas empresas 

têm menor remuneração variável e via stock options. Por outro lado, executivos atuando no setor 

financeiro recebem maior parte de suas remunerações através de remuneração variável e stock 

options.  

 

 

Figura 1 – Gráfico da remuneração média dos executivos por setor (reais em milhares) 

Fonte: Elaboração própria 

Notas: Definição das variáveis: RMF: Remuneração média fixa; RMV: Remuneração média 

variável; RMSO: Remuneração média por stock options; RMOU: Remuneração média outras 

 

Também foi feita uma análise de correlação entre as variáveis independentes para 

identificar se há correlação entre elas, conforme ilustrado na tabela 5, o que poderia comprometer 

o resultado modelo. Entre as variáveis independentes houve apenas um caso de alta correlação: 

entre ROE e a métrica de endividamento, o que pode ser explicado pelo fato do endividamento ser 

um dos componentes da construção do ROE na análise duPont.  

 

 

 

 

 

 

 

792 1.093 1.035 1.180 1.060 1.312 1.695 1.465 1.751466 267 750
1.084 1.124 962

1.089 1.840
2.213

61
189

428 601 875
563 373

1.526

1.344 1.413
2.031

2.717 2.812
3.163

3.557 3.733

5.739

Utilidade Pública Petróleo, Gás e
Biocombustíveis

Bens Industriais Tecnologia da
Informação e

Telecomunicações

Construção,
Exploração de

Imóveis e
Transporte

Consumo Cíclico Consumo não
Cíclico

Materiais Básicos Financeiro e
Outros

Rmf Rmv Rmou Rmso
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Tabela 5 – Tabela de Correlação Entre as Variáveis 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

4.2. Abordagem Estatística 

 

Foram realizadas quatro análises para identificar a importância do desempenho operacional 

e de mercado para a remuneração executiva. Uma utilizando a variável independente remuneração 

média total, e três outras regressões para capturar a relevância do desempenho operacional e de 

mercado para cada componente da remuneração total (fixa, variável e stock options). As outras 

formas de remuneração não foram analisadas por serem pouco representativas para a remuneração 

total.  

 

As análises para remuneração média total e remuneração média fixa foram feitas através do 

modelo de regressão múltipla com estimação pelo método dos mínimos quadrados ordinários. O 

modelo de regressão múltipla faz uma análise ceteris paribus das variáveis independentes, e o 

método dos mínimos quadrados ordinários minimiza a soma dos resíduos quadrados, sendo que no 

modelo linear clássico os estimadores são não-viesados (Wooldridge, 2002). 

 

As análises para remuneração média variável e remuneração média por stock options foram 

feitas utilizando o modelo TOBIT por causa da quantidade significativa de observações que 

tiveram esse tipo de remuneração igual a 0, o que pode ser explicado pela ausência desse tipo de 

remuneração em algumas empresas ou o não cumprimento de metas financeiras e operacionais. O 

modelo TOBIT é comumente utilizado em modelos econométricos onde a variável dependente não 

pode ter valores negativos ou sofre alguma restrição (solução de canto), e consequentemente uma 

ROLP ROEP EBITDAP MKTCAP DIVIDA LATIVOS PARTICP
ROLP 1,00 0,06 0,12 0,30 0,01 -0,07 0,04
ROEP 0,06 1,00 0,10 0,26 -0,75 -0,16 0,07

EBITDAP 0,12 0,10 1,00 -0,05 -0,03 -0,03 -0,13
MKTCAP 0,30 0,26 -0,05 1,00 -0,21 -0,13 -0,11
DIVIDA 0,01 -0,75 -0,03 -0,21 1,00 0,21 0,02

LATIVOS -0,07 -0,16 -0,03 -0,13 0,21 1,00 -0,03
PARTICP 0,04 0,07 -0,13 -0,11 0,02 -0,03 1,00
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fração não desprezível das observações é igual a determinado valor, enquanto que o restante das 

observações tem distribuição de forma contínua (Wooldridge, 2002). 

 

A remuneração dos executivos foi a variável dependente, enquanto que as métricas de 

desempenho financeiro e de mercado, e as variáveis de controle já explicadas anteriormente foram 

as variáveis independentes. Para as regressões estimadas pelo método dos mínimos quadrados 

ordinários, a variável independente remuneração foi analisada por meio de seu logaritmo neperiano 

devido a grande diferença de escala entre os valores das variáveis dependentes e independentes. 

Por outro lado, não foi aplicado o logaritmo neperiano nas regressões estimadas pelo modelo 

TOBIT, devido à grande quantidade de número de observações igual a zero. Por fim, foram feitas 

duas análises para cada uma das quatro regressões, uma vez que foi observada o efeito de 

multicolinearidade entre as variáveis explicativas tipo de controlador e regulação.  

 

O estudo foi feito através de uma análise cross-section, e as regressões foram feiras através 

do software eviews, utilizando o método de covariância Newey-West para dar robustez contra 

problemas de heterocedasticidade e autocorrelação. 

 

LRMT = β0 + β1*MKTCAP + β2*EBITDAP + β3*ROEP + β4*ROLP + β5*PARTICP + 
β6*DIVIDA + β7*LATIVOS + β8*(REGULACAO) + ε 
 
LRMT = β0 + β1*MKTCAP + β2*EBITDAP + β3*ROEP + β4*ROLP + β5*PARTICP + 
β6*DIVIDA + β7*LATIVOS + β8*(TIPOCONTROL) + ε 
 
LRMF = β0 + β1*MKTCAP + β2*EBITDAP + β3*ROEP + β4*ROLP + β5*PARTICP + 
β6*DIVIDA + β7*LATIVOS + β8*(REGULACAO) + ε 
 
LRMF = β0 + β1*MKTCAP + β2*EBITDAP + β3*ROEP + β4*ROLP + β5*PARTICP + 
β6*DIVIDA + β7*LATIVOS + β8*(TIPOCONTROL) + ε 
 
RMV = β0 + β1*MKTCAP + β2*EBITDAP + β3*ROEP + β4*ROLP + β5*PARTICP + 
β6*DIVIDA + β7*LATIVOS + β8*(REGULACAO) + ε 
 
RMV = β0 + β1*MKTCAP + β2*EBITDAP + β3*ROEP + β4*ROLP + β5*PARTICP + 
β6*DIVIDA + β7*LATIVOS + β8*(TIPOCONTROL) + ε 
 
RMSO = β0 + β1*MKTCAP + β2*EBITDAP + β3*ROEP + β4*ROLP + β5*PARTICP + 
β6*DIVIDA + β7*LATIVOS + β8*(REGULACAO) + ε 
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RMSO = β0 + β1*MKTCAP + β2*EBITDAP + β3*ROEP + β4*ROLP + β5*PARTICP + 
β6*DIVIDA + β7*LATIVOS + β8*(TIPOCONTROL) + ε 
 
 

Onde:  

LRMT: logaritmo da remuneração média total; LRMF: logaritmo da remuneração média 

fixa; RMV: remuneração média variável; RMSO: remuneração média por stock options 

 

4.3. Remuneração Média Total 

 

As variáveis relacionadas ao desempenho financeiro (ebitadap e roep) foram 

estatisticamente e economicamente significantes a um grau de significância de 1%, embora a 

variável rolp não tenha sido estatisticamente significante, conforme apresentado na tabela 6. O 

resultado obtido sugere que a remuneração executiva é positivamente correlacionado com o 

desempenho financeiro das empresas, resultado em linha com o esperado e similar ao dos outros 

trabalhos realizados no Brasil e em outros países. Dessa forma, pode-se afirmar que a remuneração 

executiva nas empresas analisadas apresenta certo alinhamento de interesses entre acionistas e 

executivos, uma vez que empresas com melhor desempenho financeiro premiam seus executivos. 

 

Por outro lado, a variável de desempenho de mercado (mktcap) não foi estatisticamente 

significante para a determinação da remuneração executiva total, enquanto esperava-se que a 

remuneração executiva tivesse positivamente correlacionada com tal variável.  

 

Os resultados também mostram que o tamanho das empresas tem influência positiva sobre 

a remuneração executiva, o que de acordo com a literatura, pode ser explicado pela maior 

complexidade dessas empresas, demandando a contratação de profissionais mais qualificados, e 

consequentemente melhor remunerados. Em contra partida, foi observado que a concentração 

acionária tem influência negativa sobre a remuneração executiva, o que está em linha com a teoria 

de conflito de agência que defende maior política de incentivos e monitoramento quanto maior for 

a dispersão acionária. 
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Além disso, foi observado que o controle acionário público tem influência negativa sobre a 

remuneração executiva, o que está em linha com linha com os trabalhos de Funchal e Terra (2006) 

e Oliveira (2014), e o resultado esperado.  

 

No entanto, não foi observado significância estatística para a variável de estrutura de capital 

(divida) e regulação. Esperava-se que o nível de endividamento influenciasse negativamente a 

remuneração executiva, conforme resultado obtido pela Molina (2003) nos Estados Unidos, e os 

resultados de pesquisas nacionais, Chien (2012) e Ventura (2013). 

 

Os resultados obtidos pelas duas regressões, uma utilizando regulação como variável de 

controle e a outra o tipo de controle, foram parecidos em termos de significância estatística e 

econômica. E as duas regressões tiveram bom poder de explicação, apresentando coeficiente de 

determinação ajustado (r² ajustado) de 0.2911 no caso da regressão com a variável regulação e 

0.3724 para a regressão com a variável de tipo de controle.  

 

Tabela 6 – Resultado das Regressões para Remuneração Total 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Também foram realizados o teste de heterecedasticidade de White, e o teste de 

autocorrelação de Breusch-Godfrey. A partir dessas análises, foi possível observar que não há 

evidências de heterocedasticidade e de autocorrelação nas duas regressões. Para a regressão que 

tem regulação como variável de controle, o p-valor de 0,5389 do teste de White não rejeita a 

Variável Coeficiente p-valor
C 6,055270 <0,000001

MKTCAP -0,000880 0,707500
EBITDAP 0,002460 <0,000001

ROEP 0,007242 0,009400
ROLP -0,002507 0,571100

PARTICP -0,007157 0,004800
DIVIDA 0,000994 0,100500

LATIVOS 0,208652 <0,000001
REGULACAO=1 -0,257548 0,064600

R² 0,335755
R² adjustado 0,2911

Variável Coeficiente p-valor
C 5,757913 <0,000001

MKTCAP -0,001338 0,567800
EBITDAP 0,002653 <0,000001

ROEP 0,006230 0,014700
ROLP -0,003472 0,368900

PARTICP -0,007154 0,002500
DIVIDA 0,000734 0,187400

LATIVOS 0,245000 <0,000001
TIPOCONTROL=1 -0,846683 <0,000001

R² 0,411995
R² adjustado 0,372465
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hipótese de homocedasticidade, enquanto que o p-valor de 0,0914 do teste de Breusch-Godfrey 

não rejeita a hipótese de inexistência de autocorrelação a um grau de significância de 5%. Para a 

regressão que tem o tipo do controlador com variável de controle, as hipóteses de 

homocedasticidade e de inexistência de autocorrelação também não foram rejeitadas, dado o p-

valor de 0,8864 e 0,1306 para o teste de White e de Breusch-Godfrey, respectivamente. Além disso, 

para dar mais robustez em relação a hipótese de normalidade, a variável dependente remuneração 

total foi transformada em logaritmo natural. De acordo com Wooldridge (2002), evidências 

empíricas sugerem que normalidade não é uma boa hipótese para salários, mas a transformação da 

variável em logaritmo natural produz uma distribuição mais próxima da normal. 

 

4.4. Remuneração Média Fixa 

 

Os resultados obtidos pelas regressões foram parecidos com os da remuneração média total, 

mas com algumas pequenas diferenças, conforme ilustrado na tabela 7. Para a regressão que tem a 

regulação como variável de controle, a principal diferença foi que a variável estrutura acionária 

deixou de ser estatisticamente significante a um grau de significância de 5%.  

 

Tabela 7 – Resultado das Regressões para Remuneração Fixa 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Também foram realizados os mesmos testes estatísticos feitos para a remuneração total para 

identificar se há problemas de heterocedasticidade, autocorrelação. Da mesma forma, não foi 

Variável Coeficiente p-valor
C 5,693606 <0,000001

MKTCAP -0,001467 0,428700
EBITDAP 0,002220 <0,000001

ROEP 0,005247 0,007600
ROLP -0,002413 0,433100

PARTICP -0,002711 0,124100
DIVIDA 0,000811 0,060400

LATIVOS 0,146962 0,002600
REGULACAO=1 -0,196627 0,068900

R² 0,309489
R² adjustado 0,263068

Variável Coeficiente p-valor
C 5,596047 <0,000001

MKTCAP -0,001691 0,359600
EBITDAP 0,002352 <0,000001

ROEP 0,004824 0,016300
ROLP -0,003460 0,255800

PARTICP -0,003011 0,065200
DIVIDA 0,000700 0,117900

LATIVOS 0,157614 0,002000
TIPOCONTROL=1 -0,368468 0,006700

R² 0,321036
R² adjustado 0,275391
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observado problemas de heterocedasticidade (p-valor de 0,7049 e 0,6659) e autocorrelação (p-valor 

de 0,1225 e 0,0864). A variável dependente remuneração fixa também foi transformada em 

logaritmo natural. 

 

4.5. Remuneração Média Variável 

 

A análise da remuneração variável foi feita através do modelo TOBIT devido a grande 

quantidade de observações de empresas que não remuneraram os seus executivos por meio de 

remuneração variável. 

 

Como apresentado na tabela 8, os resultados mostram que apenas a variável de retorno 

(roep) foi estatisticamente significante para explicar a remuneração variável entre as variáveis de 

desempenho financeiro. No entanto, esperava-se que as variáveis de desempenho financeiro fossem 

mais relevantes para a determinação da remuneração variável, uma vez que o pagamento desta 

forma de remuneração geralmente é condicionado ao atingimento de metas de resultados. O 

resultado obtido foi parecido com os estudos de Funchal e Terra (2006) e Beuren, Silva e Mazzioni 

(2013), que também não conseguiram identificar relação entre desempenho financeiro e 

remuneração executiva. 

 

Todas as variáveis de controle foram estatisticamente relevantes, exceto a variável de 

regulação, a um grau de significância de 5%. E o significado econômico das variáveis também foi 

em linha com o esperado e em linha com os trabalhos pesquisados, exceto para a variável de 

estrutura de capital. Foi observado que o tamanho da empresa influencia positivamente o 

pagamento de remuneração variável aos executivos, enquanto que a concentração acionária e o fato 

da empresa ser de controle público têm relação inversamente proporcional ao pagamento de 

remuneração variável. No entanto, diferentemente do esperado, foi observado que o nível de 

endividamento impacta positivamente a remuneração variável, enquanto que a bibliografia 

observou o contrário.       
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Tabela 8 – Resultado das Regressões para Remuneração Variável 

Fonte: Elaboração Própria 

 

4.6. Remuneração Média por Stock Options 

 
A análise da remuneração por meio de stock options também utilizou o modelo TOBIT por 

causa do alto número de empresas que não remuneram os seus executivos através de stock options. 

Os resultados obtidos, conforme ilustrado na tabela 9, foram parecidos com os da remuneração 

variável, ou seja, os indicadores de desempenho financeiro (inclusive roep) e de mercado não 

tiveram significância estatística. Todavia, esperava-se que o desempenho financeiro e de mercado 

fossem relevantes para a determinação da remuneração via stock options. Primeiro, porque o 

pagamento de stock options também depende do atingimento de metas financeiras. E segundo, 

devido ao fato do valor das opções se valorizarem com o aumento do valor de mercado das 

empresas.   

 

Entretanto, os resultados observados para estrutura acionária, estrutura de capital, tamanho 

e tipo de controle acionário foram em linha com o esperado. Foi observado que a concentração 

acionária e o maior endividamento têm efeito negativo sobre a remuneração por meio de stock 

options, o que está em linha com a teoria de conflito de agência entre principal e agente, e entre 

principal e credor, respectivamente. Além disso, foi observado que o tamanho da empresa tem 

influência positiva sobre o pagamento de stock options, enquanto que o controle público é um fator 

negativo.  

 

 

 

Variável Coeficiente p-valor
MKTCAP -0,08968 0,977300
EBITDAP 0,51052 0,556500

ROEP 10,74945 0,014800
ROLP -3,55782 0,423800

PARTICP -12,47350 0,000700
DIVIDA 2,30019 0,025900

LATIVOS 148,03350 <0,000001
REGULACAO=1 -100,05030 0,622800

Variável Coeficiente p-valor
MKTCAP -0,785577 0,794700
EBITDAP 0,609368 0,458900

ROEP 9,428278 0,026000
ROLP -3,490683 0,385900

PARTICP -12,340490 0,000400
DIVIDA 2,030647 0,040300

LATIVOS 158,532600 <0,000001
TIPOCONTROL=1 -937,142 0,000900
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Tabela 9 – Resultado das Regressões Para Remuneração Por Meio de Stock Options 

Fonte: Elaboração Própria 

 

  

Variável Coeficiente p-valor
MKTCAP 2,573475 0,548100
EBITDAP 2,254529 0,357300

ROEP -3,468293 0,549100
ROLP 5,448463 0,326200

PARTICP -15,084250 0,001400
DIVIDA -2,580478 0,057700

LATIVOS 119,287100 <0,000001
REGULACAO=1 -372,658900 0,167800

Variável Coeficiente p-valor
MKTCAP 2,080179 0,609600
EBITDAP 2,281302 0,294100

ROEP -4,978162 0,372900
ROLP 3,948532 0,432900

PARTICP -15,068790 0,000900
DIVIDA -2,837232 0,030300

LATIVOS 125,776900 <0,000001
TIPOCONTROL=1 -1.524,769 0,001800
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5. CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar a importância do desempenho financeiro e de mercado 

das empresas para a determinação da remuneração executiva, e observar através dos resultados 

obtidos se a remuneração executiva está alinhada com o interesse dos acionistas. Estudos sobre 

remuneração executiva ganharam relevância no Brasil e no mundo após políticas erradas de 

remuneração executiva terem gerado grande destruição de valor para os acionistas e para a 

economia.  

 

Os resultados obtidos mostram que variáveis de desempenho financeiro, crescimento de 

EBITDA e ROE, são importantes para a definição da remuneração executiva total, sugerindo boas 

práticas de governança corporativa e alinhamento de interesses entre principal e agente. Entretanto, 

o crescimento da receita líquida e o desempenho de mercado das ações não foram variáveis 

importantes para a determinação da remuneração executiva, enquanto esperava-se que elas 

tivessem positivamente correlacionadas com a remuneração executiva. 

 

Ainda mais, quando se analisa detalhadamente a influência do desempenho financeiro para 

cada tipo de remuneração (fixa, variável e por stock options), observam-se algumas inconsistências. 

No caso da remuneração variável, apenas a variável de retorno (roep) foi estatisticamente 

significante, enquanto que nenhuma variável de desempenho financeiro foi estatisticamente 

significante para a determinação da remuneração por stock options. Ao passo que esperava-se que 

as variáveis de desempenho fossem relevantes para explicar esses dois tipos de remuneração que 

são teoricamente baseados em meritocracia e atingimento de metas. Em contrapartida, o 

desempenho financeiro foi estatisticamente significante apenas para a remuneração fixa, que na 

teoria, deveria ser a menos influenciada pelo desempenho financeiro. Outro ponto que chama 

atenção é o fato do desempenho de mercado não ser estatisticamente relevante para nenhuma forma 

de remuneração. 

 

Os resultados obtidos para as variáveis de tamanho, estrutura de capital, estrutura acionária, 

regulação e tipo de acionista controlador foram similares ao dos outros estudos sobre assunto e em 

linha com o esperado, conforme colocado na tabela 2. O tamanho da empresa influência 
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positivamente a remuneração executiva, em todas as suas formas, o que pode ser explicado pela 

maior complexidade dessas empresas, que necessitam contratar profissionais mais bem 

capacitados, e consequentemente mais bem remunerados. A concentração acionária impacta 

negativamente a remuneração executiva, exceto para a remuneração fixa, o que é consistente com 

a teoria de conflito de agência entre principal e agente. Ademais, ainda que, a variável de estrutura 

de capital não tenha sido estatisticamente relevante para a maioria das análises, essa variável foi 

estatisticamente relevante e apresentou impacto negativo para a determinação da remuneração por 

meio de stock options, o que está de acordo com a teoria de conflito de interesse entre acionistas e 

credores. Por fim, foi constatado que o tipo de acionista controlador, entidade pública ou privada, 

é relevante para a remuneração executiva, onde empresas de controle público remuneram menos 

os seus executivos.   

 

De modo geral, o presente trabalho contribui para a literatura existente, uma vez que ele 

expõe variáveis importantes para a remuneração executiva, e possíveis problemas de conflito de 

interesse entre acionistas e executivos, o que pode gerar problemas futuros para empresas e para a 

economia, conforme casos vistos nos últimos anos. No entanto, o presente trabalho teve a limitação 

de trabalhar com apenas as maiores empresas com ações listadas na bolsa de valores, o que impede 

que as conclusões obtidas sejam extrapoladas para empresas de menor porte ou diferentes formas 

de estrutura societária. Portanto, para trabalhos futuros, sugere-se o aprofundamento do estudo 

sobre a influência do desempenho financeiro e de mercado para a remuneração executiva para 

empresas além da amostra atual, principalmente para empresas de capital fechado. 
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