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RESUMO 

 

Objetivo – Este estudo pretende investigar o efeito da qualidade das práticas de 

governança sobre as estruturas de remuneração executiva.  

Metodologia – Para atingir os objetivos propostos foi realizado um estudo 

quantitativo, fundamentado em procedimentos estatísticos como testes das hipóteses, 

por meio de modelo de regressão linear múltipla. A abrangência da amostra, 174 

empresas, e a utilização de variáveis de controle e a transformação logarítmica de 

algumas variáveis, possibilitaram modelos estatisticamente significantes e com bons 

níveis de capacidade preditiva. 

Resultados – Foi demonstrado que a qualidade das boas práticas de governança 

corporativa não gera influência sobre a remuneração executiva, bem como sobre o 

CEO pay slice. No entanto, há evidências de que o efeito das boas práticas de 

governança corporativa reduz o conformity gap e, portanto, possibilita maior aderência 

às boas práticas de remuneração executiva. 

Limitações – A principal limitação da pesquisa deve-se à análise de apenas um ano, 

podendo trazer efeitos sazonais como o desligamento de executivos. Outro ponto 

importante é que inúmeras empresas não forneceram as informações de remuneração 

de seus executivos, estando amparadas, naquele ano, pelo mandado de segurança 

obtida pelo IBEF, abrangendo cerca de 19% das empresas da amostra, podendo gerar 

algum tipo de viés nos resultados.  

Contribuições práticas – A partir dos resultados, conclui-se que no Brasil as 

estruturas de governança não geram influência sobre as práticas de remuneração, no 

entanto, o incentivo à aderência às boas práticas deve estar sempre presente como 

forma de reduzir o conflito de agência. 

Contribuições acadêmicas – Este estudo contribui para a pesquisa de um conceito 

pouco conhecido no Brasil, conformity gap, demonstrando estatisticamente que as 

empresas mais maduras em governança corporativa possuem maior conformidade às 

boas práticas de remuneração executiva. 

Originalidade – Conforme observou-se em uma pesquisa prévia acerca do tema, este 

é o primeiro estudo sobre remuneração executiva que apresenta o efeito da qualidade 

das práticas de governança sobre a remuneração executiva, com a utilização de 



 

 

expressões pouco conhecidas no Brasil como variável dependente, conformity gap e 

com o CEO pay slice. 

 

Palavras-chave: Governança corporativa; Remuneração executiva; Teoria da 

agência. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado. 



 

 

ABSTRACT 

 

Purpose – This study intends to investigate the effect of quality of governance 

practices on structure of executive compensation. 

Design/Methodology – In order to reach the proposed objectives, a quantitative study 

was carried out, based on statistical procedures as hypothesis tests, using a multiple 

linear regression model. The sample coverage, 174 companies, and the use of control 

variables and the logarithmic transformation of some variables, allowed for statistically 

significant models with good levels of predictive capacity. 

Findings – It has been demonstrated that the quality of good corporate governance 

practices does not generate influence on executive compensation, as well as CEO pay 

slice. However, there is evidence that the effect of good corporate governance 

practices reduces the conformity gap, thus, it allows greater adherence to good 

executive remuneration practices. 

Research limitations – The main limitation of the research is due to the analysis of 

only one year and can have seasonal effects such as the dismissal of executives. 

Another important point is that numerous companies didn’t provide the compensation 

information of their executives, being supported in that year by the security order 

obtained by the IBEF, covering about 19% of the companies in the sample and may 

generate some type of bias in the results. 

Practical Implications – Based on the results, it can be concluded that in Brazil, 

governance structures do not influence remuneration practices, however, encouraging 

adherence to good practices should always be present as a way to reduce agency 

conflict. 

Academic Implications – This study contributes to the research of the little known 

concept in Brazil, conformity gap, statistically demonstrating that more mature in 

corporate governance have greater compliance with good executive remuneration 

practices. 

Originality – As noted in a previous research, this is the first study on executive 

compensation that presents the effect of the quality of governance practices on 

executive compensation, using the expression little known in Brazil as a dependent 

variable, conformity gap and with CEO pay slice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A história moderna sobre a remuneração executiva teve início em 1980 

(MURPHY, 1999), em paralelo à teoria da agência de Jensen e Meckling (1976) e o 

surgimento da governança corporativa como mecanismo para mitigar o conflito de 

agência (CARVALHO, 2002). Até o ano de 1985 eram publicados apenas um ou dois 

artigos por ano sobre a temática, sendo que, a partir de 1995, o tema ganhou maior 

relevância para as pesquisas científicas, havendo publicação de mais de 60 artigos 

anuais (FERNANDES; SILVA, 2013). 

Para Conyon (2006), a remuneração executiva é um assunto complexo e 

controverso. Há muitos anos o tema chama a atenção dos acadêmicos e formuladores 

de políticas, questionando se os níveis de remuneração praticados são consistentes 

com os interesses dos acionistas. 

Segundo Banghoj et al. (2010), o tema é de grande interesse nos âmbitos 

profissional e acadêmico, justificado por muitos trabalhos, ao longo dos anos, que 

buscam explicar a remuneração dos executivos.  

No Brasil, após a crise norte-americana do subprime, a Comissão de Valores 

Mobiliários, agência reguladora do mercado de capitais brasileiro, incluiu na Instrução 

CVM nº 480, de 7 dezembro de 2009, a seção 13 do anexo 24 (Formulário de 

Referência). A referida seção deve ser preenchida com informações sobre a 

remuneração dos executivos, apresentando transparência nas divulgações de 

informações relativas aos participantes do mercado (BEUREN; SILVA, 2012). 

Ainda no Brasil, adicionalmente à importância acadêmica observada por 

inúmeras pesquisas (CAMARGOS; HELAL, 2007; CARVALHAL DA SILVA; YI CHIEN, 

2013; FERNANDES; MAZZIONI, 2015; FERNANDES; SILVA, 2013; FONTES FILHO 

et al., 2016; MALVESSI; PEREIRA FILHO, 2016; NARDI CIAMPAGLIA et al., 2007; 

SILVA, 2010; SILVEIRA, 2004), a remuneração executiva, mais especificamente os 

aspectos relacionados a valores, forma e proporção, também tem sido objeto de maior 

atenção da mídia (COHEN; VITURINO; VIEIRA, 2013; EXAME, 2014; VALOR 

ECONÔMICO, 2018), fato explicado pelo esforço que o país tem feito para encontrar 

o caminho de retomada de crescimento e pela função da remuneração executiva no 
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alinhamento de interesses – e consequentemente impulsionando o crescimento das 

empresas (IBGC, 2018). 

Apesar do aumento no número de pesquisas brasileiras envolvendo o tema, a 

quantidade de trabalhos sobre remuneração executiva no Brasil ainda é pequena 

quando comparada à literatura internacional, justificada pela menor disponibilidade de 

informações (CARVALHAL DA SILVA; YI CHIEN, 2013). 

Para Banghoj et al. (2010), a remuneração executiva é considerada um 

instrumento de alinhamento dos interesses entre gerentes e acionistas, ou seja, entre 

agentes e principais. 

Nesse sentido, a teoria da agência identifica a ocorrência de dissociação de 

interesses entre acionistas e gestores (JENSEN; MECKLING, 1976) decorrentes da 

separação da propriedade e controle (BERLE; MEANS, 1987), e destaca a 

importância de mecanismos para mitigá-los. As práticas de governança corporativa, 

como, por exemplo, estruturas de remuneração executiva, são considerados 

mecanismos que buscam minimizar o conflito existente e alinhar os interesses (LA 

PORTA et al., 2000; SILVEIRA, 2006). 

De acordo com estudo de Jensen, Murphy e Wruck (2004), na história da 

remuneração executiva praticada nos EUA concluiu-se que a governança corporativa 

e a política salarial das empresas apresentam relação muito próxima. Portanto, 

estruturas ruins de governança podem influenciar práticas de remuneração que 

destruam o valor das empresas. 

Conyon (1997) destaca que a remuneração de executivos tem sido uma 

preocupação das empresas e o aumento dos valores praticados tem gerado debate 

sobre quais mecanismos de governança corporativa são utilizados. Para Conyon e He 

(2011), os atributos de governança são importantes porque auxiliam no alinhamento 

dos interesses entre o principal e o agente. Na mesma linha, Funchal (2005) destaca 

que a elaboração de esquemas de incentivos e premiação também são relevantes 

para equilibrar a relação entre acionistas e executivos. 

Ratificando a relevância de se compreender a correlação existente entre 

práticas de governança corporativa e a remuneração dos diretores, Cunha, Vogte e 

Degenhart (2016) buscaram identificar quais atributos de governança corporativa 

afetariam os valores da remuneração (fixa e variável) dos diretores executivos das 

empresas brasileiras de capital aberto. Os mesmos autores concluíram que itens 
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como participação acionária, tamanho do conselho de administração e da empresa 

apresentaram relação significativa com a remuneração. 

Nesse contexto, Cunha, Vogte e Degenhart (2016) afirmam que a governança 

corporativa tem se destacado no Brasil porque as empresas brasileiras, conscientes 

da necessidade de atrair novos recursos financeiros, têm adotado boas práticas de 

governança, disponibilizando maior volume de informações para os investidores.  

Considerando o contexto do mercado de capitais brasileiro, economia 

emergente com predominância de concentração de capital e de propriedade das 

empresas, e na tentativa de se buscar identificar alto padrão de práticas de 

governança corporativa, cabe considerar como referência o segmento de listagem da 

B3 S.A – Novo Mercado (NM) – o qual firmou-se como um nível diferenciado destinado 

à negociação de ações de empresas que adotam, voluntariamente, práticas de 

governança corporativa adicionais às exigidas pela legislação brasileira.  

Por meio da adoção de um conjunto de regras societárias, de divulgação de 

políticas e da existência de estruturas de fiscalização e controle, o Novo Mercado 

conduz as empresas ao mais elevado padrão de governança corporativa. Com isso, 

ao exigir maior transparência, a saber, disponibilização de grande volume de 

informações, o NM possibilita que as empresas atraiam investidores, aumentando a 

possibilidade de financiar o crescimento por meio de capital de terceiros. 

Segundo Dittman e Maug (2007), a perspectiva teórica dominante na maioria 

dos estudos sobre remuneração executiva é a teoria da agência (JENSEN; 

MECKLING, 1976). Os autores destacam ainda que, de forma a minimizar os efeitos 

causados pela dissociação de interesses entre o agente e o principal e em busca de 

melhor desempenho da empresa, os acionistas passaram a conceder aos executivos 

pacotes de remuneração (fixa e variável). 

Sob a perspectiva teórica dominante (DITTMAN; MAUG, 2007), os autores 

Core, Holthausen e Larcker (1999), ao analisarem 205 empresas norte-americanas 

de capital aberto, sugeriram que empresas com estruturas mais fracas de governança 

corporativa têm maiores problemas de agência e tendem a pagar mais para os 

diretores executivos. 

Adicionalmente, a remuneração executiva pode ser examinada sob outras duas 

perspectivas teóricas que buscam explicar os valores praticados. A teoria managerial 

power theory (BEBCHUK; FRIED, 2006) explica que o CEO possui influência sobre o 

conselho e consequentemente sobre a sua própria remuneração, justificando os altos 
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salários. Já a teoria baseada no mercado (MURPHY; ZÁBOJNÍK, 2004) defende que 

o pagamento de altas cifras é explicado pelos mecanismos de mercado que buscam 

recompensar os executivos por suas raras habilidades.  

Desse modo, é possível observar que dentre as teorias existentes, duas delas 

buscam explicar principalmente os valores de remuneração. Logo, considerando o 

contexto do mercado de capitais brasileiro e a importância da compreensão da 

remuneração executiva e do seu papel no alinhamento de interesses entre acionistas 

e executivos, em outras palavras, na minimização do conflito agente-principal, torna-

se relevante identificar, na perspectiva da teoria da agência, o efeito da qualidade das 

práticas de governança corporativa sobre as estruturas de remuneração. Ressalta-se 

que a escolha dessa perspectiva teórica se justifica por tratar mais diretamente da 

relação governança versus valor da remuneração executiva, alinhada ao problema de 

pesquisa ora em estudo. 

Frente ao exposto, destaca-se a seguinte questão que norteia o 

desenvolvimento desta pesquisa: qual o efeito da qualidade das práticas de 

governança corporativa sobre as estruturas de remuneração executiva? Visando 

encontrar uma resposta, o objetivo deste estudo é analisar, na perspectiva da teoria 

da agência (JENSEN; MECKLING, 1976), se há relação significativa entre a adoção 

do mais elevado padrão de práticas de governança corporativa e a remuneração 

executiva das empresas brasileiras de capital aberto. 

Esta pesquisa justifica-se pelo fato de a remuneração executiva causar muitas 

discussões no mercado brasileiro (SILVA, 2010) e internacional (CONYON, 2006) e 

de que a governança corporativa pode reduzir os problemas de agência, que 

decorrem da separação da propriedade e controle (BERLE; MEANS, 1987), 

influenciando as estruturas de remuneração (salário fixo, bônus em dinheiro e/ou 

ações e stock options) definidas pela empresa (MURPHY, 2009). Ainda, agregando à 

justificativa da pesquisa, segundo Core, Holthausen e Larcker (1999), as empresas 

norte-americanas de capital aberto, com estruturas mais fracas de governança 

corporativa, têm maiores problemas de agência e tendem a pagar mais para os 

diretores executivos 

Nesse sentido, a teoria de agência (JENSEN; MECKLING, 1976) estabelece 

que uma das formas de alinhar interesses dos administradores e acionistas é o 

estabelecimento de incentivos apropriados, reduzindo o problema de agência. Silveira 
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(2004) também afirma que a remuneração executiva é um dos principais mecanismos 

internos da governança corporativa. 

A pesquisa está organizada, além desta introdução, em outras cinco seções, 

sendo que na segunda seção – na revisão de literatura e hipóteses – busca-se suporte 

teórico para a proposição de um modelo estatisticamente significativo que auxilie na 

confirmação ou refutação das hipóteses. A terceira seção é dedicada aos dados e 

metodologia, em que são discutidas questões referentes ao instrumento de coleta, 

amostra e procedimentos dos testes. Na quarta seção apresentam-se os resultados 

dos testes realizados e, na quinta seção, esses resultados são discutidos frente à 

literatura. Por conseguinte, a última seção traz as considerações finais. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA E HIPÓTESES DE PESQUISA 

 

Esta seção busca apresentar o referencial teórico que dará suporte para o 

estudo das hipóteses descritas em seção específica. A subseção inicial apresenta o 

tema governança corporativa, sua origem, conceitos e evolução histórica para abordar 

a relação das questões de remuneração executiva como um mitigador dos conflitos 

entre principal-agente que surgem nas configurações de governança.  

A governança corporativa refere-se à maneira que a empresa é dirigida e 

controlada (CADBURY COMMITTE,1992; IBGC, 2015), e se insere no contexto dos 

estudos da remuneração executiva, uma vez que visa harmonizar as relações entre 

acionistas e gestores (FUNCHAL, 2005) e minimizar o problema de agência, ou seja, 

por meio dos mecanismos de governança busca-se o alinhamento de interesses entre 

o agente e o principal (JENSEN; MECKLING, 1976). 

Compreender a governança corporativa é importante para as empresas porque 

uma estrutura de governança corporativa inadequada pode prejudicar os acionistas 

(CUNHA; VOGTE; DEGENHART, 2016). Ainda, de acordo com Murphy (2009), a 

governança corporativa pode reduzir os problemas de agência entre os acionistas e 

os gestores decorrentes da separação entre a propriedade e o controle (BERLE; 

MEANS, 1987), influenciando a forma como as empresas estabelecem a remuneração 

dos executivos. 

Segundo Funchal (2005), na estruturação da remuneração dos executivos 

existem outros componentes da literatura de governança corporativa que impactam a 

sua elaboração. Jensen, Murphy e Wruck (2004), no contexto americano, destacam 

em sua pesquisa que governança corporativa e remuneração estão altamente inter-

relacionadas. 

Em seguida, será apresentada a segunda subseção, que abordará a teoria de 

agência justificada pelo fato desta estabelecer que uma das formas de alinhar 

interesses dos administradores e acionistas é o estabelecimento de incentivos 

apropriados, reduzindo, assim, os problemas de agência (JENSEN; MECKLING, 

1976). Corroborando os autores, para Dittmann e Maug (2007), a perspectiva teórica 

dominante na maioria dos estudos sobre remuneração executiva é a teoria da agência 

e a concessão de pacotes de remuneração (fixa e variável) seria uma forma de 
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minimizar os efeitos causados pelo desalinhamento de interesses entre o principal e 

o agente. 

Ainda, o conflito de agência passa a ser o problema central da governança 

corporativa desde que Berle e Means (1987) chamaram a atenção para a dispersão 

do capital das empresas, onde os papéis de proprietário e de gestor deixam de ser 

exercidos pelo mesmo agente (ROSSETTI; ANDRADE, 2012). 

Dando sequência ao referencial teórico, a terceira e última seção apresentará 

a literatura sobre a remuneração executiva, destacando as teorias que buscam 

explicar a estrutura da remuneração, bem como os valores praticados. Cabe destacar 

que a ordem das subseções tem como objetivo a abordagem da literatura numa 

sequência lógica, o que permitirá a melhor contextualização do problema de pesquisa. 

Logo, é importante ressaltar que sendo a remuneração executiva um dos 

mecanismos internos da governança corporativa (SILVEIRA, 2004) que visa minimizar 

os custos de agência para alinhamento de interesses (SILVEIRA, 2006), é 

imprescindível o entendimento da governança corporativa e do seu problema central 

identificado como conflito da agência abordado na teoria de agência de Jensen e 

Meckling (1976). 

2.1 A Governança Corporativa 

Considerando que o estabelecimento de incentivos apropriados reduz o 

problema de agência (JENSEN; MECKLING, 1976) e sendo a remuneração executiva 

um dos principais mecanismos da governança corporativa (SILVEIRA, 2004), torna-

se importante para esta pesquisa a compreensão da origem e dos conceitos, bem 

como a evolução histórica da temática. Segundo Funchal (2005), inúmeros estudos, 

concentrados nos EUA, têm tentado identificar os fatores mais importantes que 

impactam a remuneração executiva, basicamente indicadores de desempenho e 

estruturas de governança corporativa. 

Ratificando a importância da governança corporativa nos estudos da 

remuneração executiva, Jensen, Murphy e Wruck (2004) concluíram, no contexto 

americano, que a governança corporativa e a política salarial das empresas 

apresentam uma relação muito próxima, e que estruturas ruins de governança podem 

influenciar as práticas de remuneração e destruir valor das empresas. 
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No século XIX, as empresas pertenciam a indivíduos e pequenos grupos, eram 

administradas por eles e o tamanho se limitava à riqueza pessoal dos proprietários. A 

necessidade de capital externo para expansão e a influência do representante do 

provedor de capital nas decisões financeiras fazem com que as empresas privadas 

deem lugar a grandes aglomerados da empresa moderna semipública (BERLE; 

MEANS, 1987). 

O surgimento da empresa semipública apresentada nos estudos de Berle e 

Means (1987) é considerado, por muitos, o marco inicial da governança corporativa. 

De acordo com os autores, a empresa é considerada semipública quando há uma 

multiplicação de proprietários, havendo uma profunda distinção entre propriedade e 

controle.  

Com o advento da separação da propriedade-controle (BERLE; MEANS, 1987), 

torna-se importante implementar mecanismos que busquem o equilíbrio desta relação, 

reduzindo a assimetria de informações e garantindo que o agente vá agir em prol dos 

interesses do acionista, e não do seu próprio interesse. O fortalecimento da 

governança corporativa visa mitigar o conflito de agência, ou seja, os mecanismos 

instituídos têm como objetivo garantir que o agente atue em benefício das partes com 

direitos legais pela empresa, minimizando o oportunismo (CARVALHO, 2002). 

Ao longo das últimas três décadas, a governança corporativa ganhou destaque 

nos âmbitos acadêmicos e empresariais (SILVEIRA, 2010). Durante esse período, 

seis fenômenos contribuíram para que o tema se tornasse foco de discussão mundial 

(BECHT; BOLTON; RÖELL, 2003): i) onda de privatizações nos países europeus e 

em desevolvimento; ii) maior ativismo dos investidores institucionais, os quais 

concentram grande parte da poupança coletiva de milhares de pessoas (SILVEIRA, 

2010); iii) onda de aquisições hostis nos EUA nos anos 1980 e na Europa nos anos 

1990; iv) desregulamentação e integração global dos mercados de capitais; v) crises 

no final do século XX na Ásia, Rússia e Brasil e; vi) série de escandâlos e fracassos 

nas principais corporações dos EUA. A estes, Silveira (2010) acrescenta a crise 

financeira global de 2008, causando desequilíbrios financeiros entre países, e defende 

que a eclosão da crise foi ocasionada também pelas práticas deficientes de 

governança corporativa. 

A fim de demonstrar quão amplo é o conceito de governança corporativa, é 

importante citar que o tema possui várias definições (SILVEIRA, 2010). Estas são 

variadas e tendem a ser divididas em duas categorias, sendo a primeira como um 
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conjunto de definições que se preocupa com comportamento das empresas em 

termos de medidas de desempenho, eficiência, crescimento e tratamento dos 

acionistas e outras partes interessadas. Na segunda, a governança corporativa está 

ligada ao respeito às normas e regras (CLAESSENS, 2003). 

A OCDE (2015, p. 7), organismo internacional que possui a missão de 

promover políticas que melhorem o bem-estar econômico e social das pessoas em 

todo o mundo, destaca que o objetivo da governança corporativa é  

ajudar a construir um ambiente de confiança, transparência e a 
responsabilização necessária para fomentar o investimento a longo prazo, a 
estabilidade financeira e a integridade comercial, apoiando assim um 
crescimento forte e uma sociedade mais inclusiva.  

Para Licht (2011), a governança corporativa funciona como uma regulação 

institucional de poder para proteger benefícios socialmente aprovados das 

corporações, o que sugere a inclusão de muito mais que apenas a relação entre 

propriedade e controle. Já Becht, Bolton e Röell (2002) citam em seu artigo que o 

termo governança corporativa deriva de uma analogia entre governo de nações, 

estados ou cidades e a governança das corporações.  

Em linha com a primeira categoria de Claessens (2003), Shleifer e Vishny 

(1997) definem governança corporativa como a maneira pela qual os fornecedores de 

recursos para as corporações se asseguram de obter retorno sobre o investimento 

feito. 

 O Cadbury Committe (1992) apresenta no Cadbury Report um importante 

relatório que marcou o avanço dos padrões de governança corporativa, a seguinte 

definição: “Governança Corporativa é o sistema pelo qual as empresas são dirigidas 

e controladas”. O IBGC (2015) adota a definição derivada da citada anteriormente e 

acrescenta que é o sistema pelo qual as empresas são também incentivadas, e 

destaca o relacionamento entre os sócios, órgãos de governança e demais partes 

interessadas. Já a OCDE (2015) cita que a governança corporativa envolve um 

conjunto de relacionamentos entre o management da empresa, seu board, seus 

shareholders e seus stakeholders, e também fornece estrutura para a definição dos 

seus objetivos, dos meios para atingi-los e para o monitoramento do desempenho. 

Para La Porta et al. (2000), a governança corporativa é um conjunto de 

mecanismos para proteger os investidores contra a expropriação de sua riqueza. Por 
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fim, cabe destacar que Silveira (2004, p. IV) define governança como “um conjunto de 

mecanismos de incentivo e controle, internos e externos, que visam a minimizar os 

custos decorrentes do problema de agência”. 

Apresentando uma visão comparativa dos diversos sistemas, como uma 

possível consequência dos diferentes conceitos (SILVEIRA, 2010), características e 

culturas dos países, Weimer e Pape (1999) discutem sobre governança corporativa 

no contexto internacional e definem uma taxionomia dos sistemas de governança que 

permite comparações usando um conjunto comum de oito características, sendo que 

uma das variáveis busca identificar o nível de dependência da remuneração executiva 

e do desempenho corporativo. Por meio deste estudo é possível verificar as diferenças 

dos sistemas de governança classificados pelos autores em: anglo-saxão, latino, 

japonês e alemão. 

Silveira e Saito (2008) citam que na relação entre acionistas e gestores, as 

divergências poderiam ser limitadas por meio do monitoramento das atividades dos 

executivos e estabelecendo incentivos contratuais apropriados a eles. 

2.2 A Teoria da Agência 

Desde que Berle e Means (1987) chamaram a atenção para a dispersão do 

capital das empresas e para o divórcio entre a propriedade e a gestão, o problema 

central da governança corporativa passou a ser o conflito de agência, o qual ocorre 

quando os papéis de proprietário e gestor não são exercidos pelo mesmo agente 

(ROSSETTI; ANDRADE, 2012). 

Nesse sentido, dentre as teorias existentes, a mais aceita para se discutir o 

tema governança corporativa é a do agente-principal, que explica como ocorrem os 

desalinhamentos de interesses e quais mecanismos podem ser utilizados para reduzir 

seus custos (SILVEIRA, 2010). A premissa principal dessa teoria considera que se 

ambas as partes, no relacionamento agente-principal, buscarem a maximização do 

seu bem-estar pessoal, ou no jargão econômico, sua utilidade pessoal (SILVEIRA, 

2010), nem sempre o agente agirá no melhor interesse do principal (FONTES FILHO, 

2008).  

Jensen e Meckling (1976) apresentaram um estudo seminal na linha de 

pesquisa em governança corporativa, a teoria de agência, destacando que com a 
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separação da propriedade e controle (BERLE; MEANS, 1987) surgem os conflitos de 

interesse e a importância dos mecanismos para mitigá-los. Os autores apresentam o 

conceito do relacionamento agente-principal como um contrato onde o principal 

delega a autoridade ao agente para a tomada de decisão e este, de posse de mais 

informações tende a agir buscando a maximização de suas utilidades pessoais e não 

o interesse do principal. 

Segundo Eisenhardt (1989), a teoria da agência preocupa-se em resolver duas 

questões que podem ocorrer no relacionamento agente-principal, em outras palavras, 

no problema de agência. A primeira surge quando há conflito entre os desejos ou 

objetivos do principal e do agente e o custo para verificar se o agente se comportou 

adequadamente, portanto, o monitoramento de suas atividades é alto. A segunda 

envolve o apetite à tomada de riscos. Nesse caso, poderá haver diferentes 

preferências de riscos entre o agente e o principal. 

Importante destacar que Fontes Filho (2008, p. 3), numa visão ampliada, cita 

que: 

Esses problemas não se limitam àqueles da relação proprietário gestor, mas 
se estendem a um conjunto maior de relações, permeando o cotidiano das a- 
tividades organizacionais. Sempre que um indivíduo depende da ação de 
outro, ocorre um relacionamento de agência. 

Partindo do conceito de Jensen e Meckling (1976) de que o principal delega ao 

agente o poder para tomada de decisão, os problemas de agência surgem porque os 

contratos não consideram os custos de agência que incluem a estruturação e o 

monitoramento (FAMA; JENSEN, 1983). Uma das formas de limitar a interesse do 

agente na maximização de sua utilidade pessoal é estabelecendo incentivos 

apropriados, fazendo com que os acionistas incorram em custos para alinhar o 

interesse entre agente e principal, chamados de custos de agência (JENSEN; 

MECKLING, 1976; FONTES FILHO, 2008). 

Ainda segundo Jensen e Meckling (1976), os custos de agência podem ser 

entendidos como a soma dos: i) custos de criação e estruturação de contratos entre 

agente e principal; ii) gastos para monitoramento das atividades do agente pelo 

principal e iii) gastos para garantir que o agente não tomará decisões que não visem 

à maximização da riqueza dos acionistas. 
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No contexto da teoria da agência (JENSEN; MECKLING, 1976), a governança 

corporativa pode ser compreendida com um conjunto de mecanismos (LA PORTA 

et.al., 2000; SILVEIRA, 2006) que objetiva garantir e aumentar o retorno sobre os 

investimentos dos investidores (SILVEIRA, 2004). Assim, há mecanismos de proteção 

aos acionistas para que não tenham seus direitos expropriados (SHEIFER; VISHNY, 

1997), de forma a alinhar os interesses entre os acionistas e entre acionistas e 

gestores (NARDI CIAMPAGLIA et. al., 2007). Como exemplo de mecanismos internos 

tem-se o conselho de administração, os sistemas de remuneração, os sistemas de 

controles internos e auditoria e estruturas de propriedade, e como mecanismos 

externos a proteção legal aos investidores, a fiscalização pelos agentes de mercado, 

bem como a publicação periódica de relatórios, permitindo maior transparência 

(SILVEIRA, 2010).  

Jensen e Murphy (1990) citam que o conflito entre o acionista e o diretor-

executivo (CEO) é um exemplo clássico do problema de agente-principal, e que as 

ações gerenciais não são perfeitamente observáveis pelos acionistas, portanto, nem 

sempre os acionistas sabem quais ações o CEO pode tomar ou quais buscam 

aumentar a riqueza dos acionistas. 

Para Nascimento et al. (2013), os pressupostos da teoria de agência indicam a 

divergência de interesses entre os acionistas e os administradores da empresa, cada 

um desejando a maximização da própria riqueza e o estabelecimento de remuneração 

atrelada ao desempenho da empresa consiste na tentativa dos proprietários de 

sincronizar seus interesses com o dos gestores.  

2.3 Remuneração Executiva 

Na visão descrita por Berle e Means (1987), com a separação da propriedade 

e do controle surgem os conflitos de interesse e a importância da existência de 

mecanismos para mitigá-los (JENSEN; MECKLING, 1976). Neste sentido, partindo do 

pressuposto de que a governança corporativa é um conjunto de mecanismos para 

proteger os acionistas contra a expropriação de sua riqueza (LA PORTA et. al., 2000), 

e para minimizar os custos decorrentes do problema de agência (SILVEIRA, 2006), a 

remuneração executiva é compreendida com um dos principais mecanismos internos 

da governança corporativa (SILVEIRA, 2004). 
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Adicionalmente, cabe destacar que uma das questões cruciais da governança 

corporativa é evitar o comportamento oportunista dos administradores, conhecido 

como moral hazard (ROSSETTI; ANDRADE, 2012), em outras palavras, evitar que os 

gestores tomem decisões em vista à maximização do seu bem-estar pessoal, ou 

ainda, sua utilidade pessoal no jargão econômico (SILVEIRA, 2010). 

Para Bebchuk e Fried (2006), a remuneração executiva há muito tempo tem 

sido objeto de críticas públicas, as quais se intensificaram após a onda de escândalos 

corporativos de 2001 que abalou a confiança no desempenho das empresas de capital 

aberto e chamou atenção às possíveis falhas nas práticas de remuneração executiva, 

reconhecendo que os conselhos não desempenharam adequadamente seus papéis 

de estabelecer a remuneração que motivasse os executivos a atuarem no interesse 

dos acionistas.  

O montante da remuneração executiva é o resultado da soma das partes fixa, 

variável e demais benefícios. Para Conyon (2006), a remuneração executiva possui 

quatro componentes básicos, sendo que cada um deles tem sido objeto de pesquisa: 

salário-base fixo; bônus anual geralmente baseado em medidas de desempenho 

financeiro; opções de ações que representam um direito para comprar ações no futuro 

a um preço pré-especificado, e, por último, remuneração adicional como planos de 

incentivo de longo prazo e planos de aposentadoria. 

Diante desse contexto, segundo Camargos e Helal (2007), os estudos sobre 

remuneração executiva no mercado brasileiro não são recentes e, em sua essência, 

são vinculados à área de recursos humanos. Silva (1961) discutiu no início dos anos 

1960 os impactos da reformulação do artigo 134 da Lei das Sociedades por Ações, o 

que poderia evitar que os diretores sejam privados da remuneração merecida.  

O IBGC (2018) destaca que, no Brasil e no mundo, o debate sobre a 

remuneração dos administradores tem sido objeto de atenção de todos os agentes de 

governança e demais stakeholders, reflexo de um cenário em que as empresas 

possuem responsabilidade sobre a melhoria do ambiente de negócios e, 

consequentemente, impactam a sociedade e o meio ambiente. 

A remuneração é um elemento-chave do sistema de incentivos e de 

alinhamento de interesses (IBGC, 2018) entre o acionista e o gestor, conforme a teoria 

da agência de Jensen e Meckling (1976). Nesse sentido, Jensen e Murphy (1990) 

destacam que uma das preocupações da teoria da agência é a remuneração 
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executiva, e que esta deverá ser elaborada para dar aos executivos incentivos para 

adotar ações que culminem na maximização da riqueza dos acionistas. 

De acordo com Jensen, Murphy e Wruck (2004), um pacote de remuneração 

bem estruturado, para executivos ou para funcionários de todos os níveis possibilitará 

o atingimento de três objetivos: i) atrair os executivos certos pelo menor custo; ii) reter 

os executivos de menor custo e, por conseguinte, iii) tomar medidas que gerem valor 

de longo prazo aos acionistas. 

Silveira (2010) define que a remuneração executiva, como um custo de agência 

que visa mitigar o problema de agência, é um mecanismo interno de governança 

corporativa que visa à preservação e ao crescimento sustentável do patrimônio dos 

acionistas, além de ser um mecanismo para mitigar o problema de agência e um 

instrumento para atrair, motivar e reter talentos.  

O IBGC (2015) recomenda as seguintes principais boas práticas no que se 

refere à remuneração executiva: i) deve estar vinculada a resultados, com metas de 

curto e longo prazo objetivando claramente a geração de valor econômico para a 

empresa, devendo ser justa e compatível com as funções e riscos inerentes ao cargo; 

ii) o processo de remuneração deve seguir um rito formal, contendo política de 

remuneração clara e objetiva, apreciada pelo Comitê de Remuneração, pelo Conselho 

de Administração e submetida à Assembleia Geral; iii) a remuneração anual dos 

administradores deve ser divulgada preferencialmente de forma individual e deve 

incluir qualquer tipo de remuneração: fixa, variável ou benefícios; e iv) deve haver 

mecanismos para mitigar conflitos de interesse de modo que nenhum executivo deva 

estar envolvido na deliberação de sua própria remuneração. 

Brito (2015) cita que o tema remuneração executiva vem ganhando relevância 

e atraindo atenção do público e da mídia, principalmente após os escândalos nas 

empresas americanas como o da Enron e a crise do subprime, revelando fragilidades 

e falhas no sistema de remuneração executiva.  

Segundo Carvalhal da Silva e Yi Chien (2013), a remuneração executiva é um 

tema de grande interesse para os acionistas, já que estes vislumbram maximizar o 

retorno sobre o investimento feito nas empresas e buscam o alinhamento de 

interesses. O estudo desses autores envolveu a análise longitudinal de dados de 420 

companhias brasileiras abertas no período de 2002 a 2009, e indicou que não existe 

relação significativa entre remuneração executiva e valor da empresa, ou seja, as 

empresas que pagam mais não possuem maior valor de mercado. Eles afirmam que 
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os resultados da literatura são controversos, mas a maioria sugere que as companhias 

que melhor remuneram os executivos apresentam valor e desempenho superiores. 

Para Malvessi e Pereira Filho (2015) os modelos de remuneração executiva 

evoluíram nos últimos anos, apresentando maior aderência às práticas internacionais, 

porém, na maioria das empresas analisadas ainda há um desalinhamento entre a 

evolução da remuneração executiva e os resultados econômicos da empresa. 

Os mesmos autores constataram que na maioria das empresas a remuneração 

não está orientada para a geração de valor, ou seja, embora apresentem lucro, o valor 

não é suficiente para cobrir os gastos com a remuneração variável crescente. O 

estudo envolveu uma amostra de 62 empresas não financeiras, de 11 setores da 

economia, na maioria de grande porte, listadas no Novo Mercado, e foi baseado na 

análise de formulários de referência e demonstrações financeiras depositados na 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

Fernandes e Mazzioni (2015) desenvolveram um estudo que teve como 

objetivo principal investigar a existência de correlação entre as medidas de 

desempenho de empresas financeiras brasileiras de capital aberto e a remuneração 

dos seus executivos, incluindo os administradores e membros do Conselho Fiscal. 

Considerando a amostra de 41 empresas listadas na BMF&Bovespa e os dados 

referentes aos anos de 2009 a 2011, os autores concluíram que as empresas 

analisadas utilizam a remuneração como instrumento de alinhamento de interesses 

entre os acionistas e os administradores, maximizando a riqueza dos agentes e dos 

principais. 

Segundo Fontes Filho et al. (2016), há diversos fatores que influenciam a 

remuneração da diretoria das empresas brasileiras, dentre eles, o porte da empresa 

merece destaque. O estudo apontou para a relação diretamente proporcional entre o 

tamanho da empresa e o valor da remuneração fixa, ou seja, quanto maior a empresa, 

maior a remuneração fixa de seus executivos. Ademais, a pesquisa apresentou 

caráter negativo na associação entre tipo de controle e remuneração de empresas 

estatais. As conclusões foram baseadas na análise de 272 empresas listadas na 

BM&FBovespa (atual B3). 

Funchal (2005) aponta em seu estudo que empresas maiores necessitam de 

estruturas organizacionais mais complexas, assim como o nível de responsabilidade 

e de tomada de decisão. Dessa forma, o autor destacou que o tamanho da empresa 
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apresenta uma relação positiva e significativa com a remuneração executiva nas 

empresas da América Latina, e concluiu que o setor também seria um determinante. 

Ainda sobre a influência do porte das empresas na remuneração executiva, 

Ozkan (2007) explica em seu estudo que as grandes empresas do Reino Unido, 

pagam uma maior remuneração ao CEO, evidenciando que o tamanho da empresa é 

positivamente relacionado com a remuneração. Cunha, Vogte e Degenhart (2016) 

concluem que o tamanho das empresas é um dos atributos da governança corporativa 

que afetam a remuneração executiva. 

Conforme identificado por Brito (2015), o tema continua sendo objeto de vários 

estudos, debates e levantamentos, sendo que os resultados dos estudos citados 

apresentam diferentes conclusões no que tange à correlação da remuneração 

executiva e indicadores financeiros, incluindo os que medem a geração de valor.  

Dando continuidade à compreensão do tema, é de suma importância o 

entendimento das teorias que buscaram, ao longo dos últimos anos, explicar as 

estruturas de remuneração dos executivos. 

A remuneração executiva pode ser examinada sob algumas perspectivas 

teóricas. A teoria da agência (JENSEN; MECKLING, 1976) é a perspectiva teórica 

dominante para se explicar a remuneração executiva, do ponto de vista da estrutura 

da remuneração, considerado o meio mais eficaz para alinhamento de interesses 

entre agente e principal (DITTMANN; MAUG, 2007). 

Para Conyon (2006), o objetivo da remuneração executiva é atrair, reter e 

motivar e a abordagem econômica padrão para entender a remuneração dos 

executivos é o modelo principal-agente, conhecida como teoria da agência (JENSEN; 

MECKLING, 1976). 

No contexto dessa teoria, o principal (acionista) estabelece um contrato com o 

agente, possibilitando a redução do problema de oportunismo gerencial (moral 

hazard). Considerando, no pacote de remuneração, a adoção de opções de ações e 

contratos de longo prazo, os acionistas buscam incentivar e motivar os 

administradores, alinhando os interesses e minimizando os custos de agência 

(CONYON, 2006). 

Os mecanismos e regras implícitos nas estruturas de remuneração executiva 

representam maneiras de mitigar o problema de agência e o risco de ocorrência de 

oportunismo gerencial (CONYON, 2006) que surgem da separação da propriedade e 

controle (BERLE; MEANS, 1987). 
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De acordo com Bebchuck e Fried (2003), há visões diferentes sobre como o 

problema de agência e a remuneração executiva estão vinculados. Os autores 

argumentam que a remuneração executiva pode ser analisada como um instrumento 

para abordar o problema de agência decorrente da separação da propriedade e 

controle (BERLE; MEANS, 1987), mas também como parte do próprio problema de 

agência. Neste último, Carvalhal da Silva e Yi Chien (2013) destacam que na medida 

em que a propriedade acionária se torna mais dispersa, os administradores passam a 

possuir grande influência sobre a definição de sua remuneração; portanto, na visão 

de Bebchuk e Fried (2003), a remuneração deixa de uma opção de solução para o 

problema de agência e passa a fazer parte do próprio problema. 

Ainda segundo os autores, a abordagem dominante para os economistas, 

rotulada como contratação ótima, é que a remuneração executiva seria um remédio 

para o problema de agência (JENSEN; MECKLING, 1976), e nesse caso presume-se 

que os conselhos definam as estruturas de remuneração para fornecer aos agentes, 

incentivos eficientes para maximizar o valor do acionistas.  

Em continuidade à discussão das perspectivas teóricas, outras duas teorias 

abordam o tema remuneração executiva, examinando e buscando explicações sobre 

os valores praticados: i) managerial power theory (BEBCHUK; FRIED, 2006) e ii) teoria 

baseada no mercado (MURPHY; ZÁBOJNÍK, 2004; HOSKISSON; CASTLETON; 

WITHERS, 2009).  

A primeira teoria é a managerial power theory (MPT) de Bebchuk e Fried (2006), 

considerada por Conyon (2006) uma teoria alternativa para se explicar a remuneração 

executiva. Ela considera que os CEOs possuem influência sobre o conselho e, 

consequentemente, sobre a definição de sua própria remuneração, e que o conselho 

e o comitê de remuneração cooperam com o CEO, aceitando a remuneração 

excessiva e o estabelecimento de contratos que não são de interesse dos acionistas. 

Para os autores, no caso americano, as novas exigências de práticas de 

governança corporativa dos segmentos de listagem (New York Stock Exchange, 

NASDAQ e American Stock Exchange) enfraquecem o poder de influência dos 

executivos sobre o conselho, mas não o eliminam. 

De acordo com a pesquisa de Van Essen et al. (2015), após uma análise da 

remuneração dos CEOs no contexto americano, constatou-se que na maioria das 

situações onde os CEOs possuem poder sobre o processo de definição de 
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remuneração, o montante total é mais elevado do que nas situações onde o conselho 

tem mais poder. 

Ainda segundo a teoria MPT, o poder gerencial desempenhou um papel 

fundamental na formação dos acordos de remuneração, explicando grande parte do 

panorama contemporâneo da remuneração dos executivos, num contexto americano 

de mercado com propriedade pulverizada (BEBCHUK; FRIED, 2006). Os autores 

destacam que o poder do CEO é influenciado também pelas conexões sociais e 

amizades, gerando um dever de reciprocidade nos contextos profissionais. Ainda 

destacam que não é surpreendente que os estudos concluam que os comitês de 

remuneração instituídos e nomeados após a posse do CEO tendam a conceder 

maiores montantes de remuneração aos CEOs. 

Murphy e Zábojník (2004), na segunda teoria que busca explicar a 

remuneração executiva, contrapõem a teoria MPT de Bebchuk e Fried, (2006), 

argumentando que a explicação de que o aumento do poder de CEO possibilita a 

extração de maiores valores de remuneração às custas dos trabalhadores e acionistas 

não seria totalmente convincente, oferecendo uma explicação baseada apenas em 

tendências recentes.  

A teoria baseada no mercado, de Murphy e Zábojník (2004), ou, no jargão de 

economia, teoria de escassez (demanda e oferta), considera que o nível de 

remuneração dos CEOs é determinado pela competição entre as empresas pelos 

melhores executivos e depende das habilidades dos CEOs, transferíveis entre 

empresas e setores.  

Numa visão diferente, Murphy e Zábojník (2004) desenvolveram um modelo 

teórico baseado na importância do capital intelectual, classificando-o em habilidades 

gerenciais gerais e específicas. Para os autores, as habilidades gerais, a saber, 

aquelas transferíveis entre empresas ou indústrias tornaram-se mais importantes para 

o cargo de CEO, uma vez que conhecimentos em economia, administração, 

contabilidade, finanças e outras disciplinas, se devidamente dominados, podem 

melhorar a capacidade do executivo de administrar qualquer empresa. Ao mesmo 

tempo, conhecimentos específicos sobre uma determinada empresa, seu mercado, 

produtos, fornecedores e clientes, não seriam considerados um diferencial, uma vez 

que esse tipo de informação está disponível em relatórios, apresentações e demais 

documentos produzidos internamente. 
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Nesse sentido, a competição no mercado de trabalho por talentos, 

especialmente CEOs com habilidades específicas, determina o nível de remuneração 

do CEO (CONYON, 2006). Essas habilidades tonaram-se importantes na empresa 

moderna, ao contrário dos conhecimentos específicos, elevando os salários 

(MURPHY; ZÁBOJNÍK, 2004). 

Por fim, a segunda teoria defende que o rápido crescimento da remuneração 

dos executivos nos últimos anos é resultado de mecanismos de mercado que buscam 

recompensar os executivos por suas raras habilidades. Adicionalmente, Murphy e 

Zábojník (2004) interpretaram que as evidências sugerem que as forças de mercado 

e as habilidades gerenciais dos CEOs são de importância primordial na determinação 

dos níveis de remuneração executiva, bem como na rotatividade dos executivos. 

Para Conyon (2006), a alta remuneração paga aos CEOs não é evidência de 

contratos ineficientes, podendo simplesmente refletir o mercado de CEOs e o 

pagamento para atrair, reter e motivar indivíduos talentosos em linha com a teoria de 

Murphy e Zábojník (2004). No entanto, argumenta que os conselhos precisam 

elaborar os contratos de remuneração buscando o alinhamento entre os interesses 

dos acionistas e dos gestores, ou seja, ao contrário da teoria MPT de Bebchuk e Fried 

(2006), os conselhos precisam exercer os poderes que são investidos, não permitindo 

a influência dos CEOs. Ainda de acordo com Conyon (2006), CEOs com remuneração 

e incentivos adequados são desejáveis para uma economia saudável, e a governança 

corporativa é importante para garantir que o processo de contratação não seja 

corrompido. 

Por fim, em contraponto ao problema de pesquisa – boas práticas de 

governança corporativa implicam menor remuneração executiva – os pesquisadores 

Hoskisson, Castleton e Withers (2009) argumentam que a intensidade do 

monitoramento (interno e externo) influencia o montante de remuneração total 

percebido pelos executivos. Assim, um monitoramento mais intenso dos executivos 

transfere responsabilidades para os administradores, exigindo que assumam mais 

riscos e, portanto, que recebam mais remuneração.  



33 

 

2.4 As Práticas de Governança Corporativa 

Na abordagem da teoria da agência de Jensen e Meckling (1976), a 

governança corporativa é considerada um conjunto de mecanismos que busca mitigar 

o conflito existente, buscando o alinhamento de interesses (LA PORTA et al., 2000; 

SILVEIRA, 2006). 

Para Silveira (2010), um sistema de governança corporativa será considerado 

eficiente se combinar diferentes mecanismos, internos e externos, a fim de assegurar 

que as decisões sejam tomadas no melhor interesse de longo prazo dos acionistas. 

O autor cita ainda que a instalação de conselho de administração, sistemas de 

remuneração, de controles internos e auditoria, maior transparência por meio da 

publicação periódica de relatórios, são algumas das práticas de governança 

corporativa que garantem a maximização da riqueza dos acionistas. Bebchuck e Fried 

(2006) destacam que aumentar a transparência na prestação de contas aos acionistas 

possibilitaria sistemas de remuneração mais bem planejados e melhoraria o 

desempenho dos conselhos de administração. 

Nesse sentido e no contexto do mercado de capitais brasileiro, tendo em vista 

a economia emergente com predominância de concentração de capital, será 

considerado como referência de alto padrão de práticas de governança corporativa o 

segmento de listagem da B3 S.A - Novo Mercado (NM). 

Em linha com o tema desta pesquisa, de acordo com a B3 S.A, o novo 

Regulamento do Novo Mercado, vigente desde janeiro de 2018, passou a exigir a 

divulgação da política de remuneração, além da política de indicação dos membros 

do Conselho de Administração, seus comitês de assessoramento e a diretoria 

estatutária. 

Por meio do alto nível de exigência na adoção de um conjunto de práticas de 

governança corporativa e em linha com os princípios básicos como transparência, 

equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa (IBGC, 2015), o Novo 

Mercado conduz as empresas ao mais elevado padrão de governança corporativa. 

Por fim, Carvalhal da Silva e Yi Chien (2013) destacam em sua pesquisa que é 

possível notar que ainda existe bastante espaço para melhorar a qualidade das 

práticas de governança corporativa das empresas. Segundos os autores, na amostra 

estudada, apenas 16% das empresas estavam listadas nos mais altos níveis de 

listagem da atual B3: Nível 2 ou Novo Mercado. Além disso, os autores confirmaram 
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uma das características do mercado de capitais brasileiro, onde a propriedade é 

bastante concentrada, sendo que na média o maior acionista possui 61% do capital 

votante da empresa. 

2.5 Hipóteses de Pesquisa 

Segundo Correa e Lel (2013), a remuneração dos executivos é um dos 

aspectos mais debatidos da governança corporativa. Historicamente, as mudanças 

regulatórias tiveram grande influência nos padrões de remuneração dos executivos. 

Cunha, Vogte e Degenhart (2016) destacam que, na teoria da agência de 

Jensen e Meckling (1976), os atributos de governança corporativa contribuem para a 

definição dos contratos de remuneração que visem alinhar os interesses dos 

administradores e acionistas, reduzindo os problemas de agência. 

Conforme citado, há poucos estudos envolvendo a relação entre as variáveis 

remuneração total e qualidade das práticas de governança corporativa. A literatura 

existente busca, em sua maioria, correlacionar a remuneração executiva ao 

desempenho das empresas (CAMARGOS, 2007; CARVALHAL, 2013; FERNANDES; 

MAZZIONI, 2015; MALVESSI; PEREIRA FILHO, 2016; NARDI CIAMPAGLIA et al., 

2007; SILVEIRA, 2004).  

Contudo, Core, Holthausen e Larcker (1999), ao estudarem as relações entre 

composição do conselho, estrutura de propriedade e remuneração do diretor 

executivo, sugeriram que empresas com estruturas mais fracas de governança 

corporativa têm maiores problemas de agência e tendem a pagar mais para os 

diretores executivos. A amostra do estudo contou com 205 empresas norte-

americanas de capital aberto, observadas durante três anos. 

Para Conyon e Murphy (2000), de acordo com estudos empíricos sobre 

remuneração executiva, o tamanho das empresas e a indústria na qual estão inseridas 

são os dois fatores determinantes da remuneração de executivos. Em linha com esses 

estudos, Baker e Hall (2004) e Schaefer (1998) propõem um efeito do tamanho nas 

empresas na remuneração dos executivos, o que é corroborado por Smith e Watts 

(1982), que defendem que firmas maiores precisam de executivos mais talentosos e 

que, portanto, serão mais bem remunerados (BAKER; HALL, 2004).  
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 Assim, de acordo com a revisão da literatura, este estudo se propõe 

principalmente a estudar a seguinte hipótese, que busca verificar a influência das boas 

práticas de governança corporativa sobre a remuneração total, adotando o tamanho 

das empresas e o respectivo setor de atuação como variáveis de controle: 

 

H1 – Boas práticas de governança corporativa estão associadas a menor 

remuneração total, controlada por tamanho e setor de atuação. 

 

De forma complementar, duas outras hipóteses são trabalhadas buscando 

avaliar o que a literatura revelou como influenciadores da relação entre governança e 

remuneração executiva. A segunda hipótese (H2) está relacionada ao efeito das boas 

práticas de governança corporativa sobre o conformity gap, expressão pouco 

conhecida no Brasil, e a terceira hipótese (H3) refere-se ao efeito das boas práticas 

de governança corporativa sobre o CEO pay slice. 

Barontini, Bozzi e Ferrarini (2017) buscam analisar a relação entre a 

conformidade com os padrões de remuneração dos executivos, a propriedade 

corporativa e estrutura da remuneração dos CEOs. Os autores destacam que o 

impacto econômico das melhores práticas de governança corporativa levanta duas 

questões que ainda não foram respondidas: i) por que algumas empresas estão mais 

em conformidade com as melhores práticas do que as outras?; ii) a conformidade com 

as melhores práticas afeta substancialmente o comportamento econômico de uma 

empresa?  

Ainda neste estudo, os autores se concentram em como as empresas 

europeias estão em conformidade com os padrões de remuneração dos executivos, 

dispostos em leis ou códigos privados de governança corporativa. Os autores buscam 

medir a conformidade às boas práticas de remuneração executiva por meio de um 

conjunto de critérios que se referem a: i) governança do processo de fixação da 

remuneração executiva e ii) divulgação dos detalhes da política de remuneração e dos 

valores individuais de remuneração dos executivos. 

Os resultados demonstram que as empresas controladas, seja pelo estado ou 

com controle familiar, tendem estar menos alinhadas às boas práticas de 

remuneração executiva do que as empresas de capital aberto. Uma das possíveis 

explicações seria que no caso de uma empresa controlada pelo estado, a nomeação 

de executivos é resultado de patrocínio político (SHLEIFER; VISHNY, 1994). Outra 
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explicação é que um número baixo de conselheiros independentes ou a ausência de 

comitê de remuneração facilitaria a fixação de níveis de remuneração não alinhados 

com o mercado, e a divulgação incompleta das informações sobre a remuneração dos 

executivos ajudaria a ocultar a existência de incentivos ou privilégios (BECHT; 

BOLTON; RÖELL, 2003). 

Para Barontini, Bozzi e Ferrarini (2017), conformity gap é um construto que 

mede a diferença da conformidade às boas práticas de remuneração executiva entre 

as empresas controladas e as de capital aberto. O resultado da análise dos referidos 

autores sugere que o conformity gap pode ser interpretado sob a ótica da teoria da 

agência (JENSEN; MECKLING, 1976), e que as empresas com controle definido 

pagam menores montantes de remuneração. Isso justifica-se, em geral, porque os 

acionistas controladores monitoram os executivos com mais eficiência do que as 

empresas de capital pulverizado (FAMA; JENSEN, 1983) e, portanto, o pagamento de 

incentivos passa a ser menos necessário. Os autores ainda destacam que em 

empresas de controle estatal, o nível de remuneração e o uso mais limitado de 

incentivos baseados em ações podem ser determinados por regulamentações 

específicas a essas empresas. 

Ainda com base nos estudos de Barontini, Bozzi e Ferrarini (2017), a fraca 

fiscalização poderia explicar de forma limitada a baixa conformidade aos padrões de 

remuneração executiva. No entanto, em função da rigorosa fiscalização, as empresas 

de capital aberto podem dispor de maiores incentivos para estarem em conformidade 

com as boas práticas de remuneração executiva. Interpretam ainda que a diferença 

de conformidade às boas práticas de remuneração, identificada nas empresas 

controladas, deve-se principalmente ao monitoramento mais rígido exercido pelos 

acionistas controladores, o que reduz a necessidade de fornecer incentivos 

financeiros e, portanto, a pressão para cumprir as melhores práticas de remuneração. 

Diante do exposto, apoiado nos estudos de Barontini, Bozzi e Ferrarini (2017) 

sobre conformity gap, e adaptado à realidade do mercado de capitais brasileiro, o 

estudo busca avaliar os efeitos das boas práticas de governança corporativa sobre o 

conformity gap, conforme a seguir. O conformity gap mede a conformidade da 

empresa às boas práticas de remuneração agrupadas em quatro critérios: i) existência 

de comitê de remuneração; ii) existência de política de remuneração com utilização 

de indicador de desempenho financeiro; iii) divulgação dos valores de remuneração; 

iv) existência de remuneração baseada em ações. 
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H2 – Boas práticas de governança corporativa implicam menor conformity gap. 

 

Dando sequência ao objetivo de explicar e justificar as hipóteses desta 

pesquisa, a seguir será apresentado o embasamento teórico envolvido no estudo da 

terceira hipótese (H3). 

Não obstante serem incomuns estudos que buscam analisar a relação entre 

boas práticas de governança corporativa e CEO pay slice (CPS), para esta hipótese 

consideram-se as constatações do estudo de Bebchuk, Cremers e Peyee (2011), que 

investigaram a relação entre o CEO pay slice e o valor, desempenho e o 

comportamento das empresas públicas.  

De acordo com esses autores, CPS é uma variável desenvolvida para refletir a 

fração da remuneração total da equipe de cinco executivos capturada pelo CEO e 

pode refletir a importância relativa do CEO, bem como a extensão em que o CEO é 

capaz de extrair renda. Bebchuk, Cremers e Peyee (2011) concluem que o CPS está 

negativamente associado ao valor da empresa e, por fim, constatam que um alto CPS 

está associado a problemas de agência e indicam que o CPS pode fornecer uma 

ferramenta útil para estudar o desempenho e o comportamento das empresas. 

Al-Najjara, Dingb e Hussaineyc  (2016), em uma pesquisa realizada com as 

empresas listadas no Reino Unido durante o período de 2003 a 2009, descobriram, 

ao investigarem ligações entre o CPS e as medidas de desempenho, que as empresas 

com níveis mais altos de ratings de governança corporativa e aquelas com conselhos 

mais independentes tendem a ter CPSs mais altos. Ainda, os autores constataram 

que o CPS mais alto está positivamente associado ao desempenho após o controle 

das características específicas da empresa e das variáveis de governança 

corporativa. 

O CPS pode ser explicado com base na perspectiva da managerial power 

theory (MPT) de Bebchuk e Fried (2006), a qual considera que os CEOs possuem 

influência sobre a definição de sua própria remuneração, sendo que o conselho e o 

comitê de remuneração cooperam com o CEO, aceitando remuneração excessiva e o 

estabelecimento de contratos que não são do interesse dos acionistas. Desse modo, 

a teoria MPT contribui para explicar os altos valores de remuneração dos CEOs 

quando comparados com os demais diretores (CEO pay slice). 
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Segundo Schneider (2013), os proponentes da teoria MPT demonstram que a 

influência gerencial sobre a remuneração produziu distorções significativas nos 

acordos de remuneração, resultando em custos para os acionistas. O mesmo autor 

destaca que essa influência enfraquece os incentivos dos executivos para aumentar 

o valor para os acionistas e até criam incentivos para tomar ações que reduzam o 

valor da empresa em longo prazo. 

Bebchuk e Fried (2003), ao proporem a abordagem do poder gerencial (MPT), 

argumentam que uma estrutura de governança corporativa fraca leva a um projeto 

ineficiente de contratos de remuneração. 

Correa e Lel (2013), ao analisarem uma grande amostra de empresas de 38 

países no período de 2001 a 2012, concluíram em seu estudo que o nível crescimento 

salarial dos CEOs é menor após a adoção do comando legal do say on pay (SoP). De 

acordo com os autores, SoP é um termo jurídico utilizado para o direito dos acionistas 

em votar a remuneração dos executivos. Ainda neste estudo, os autores constataram 

uma tendência ascendente nos valores de remuneração dos CEOs, sendo que no 

período pré-SoP essa tendência é mais forte em empresas com práticas de 

remuneração problemáticas e em ambientes fracos de governança corporativa. 

Diante do exposto e da constatação dos autores Al-Najjara, Dingb e Hussaineyc 

(2016), ao analisarem as empresas listadas no Reino Unido de que empresas com 

altos ratings de governança corporativa apresentaram maiores valores de CEO pay 

slice, a terceira hipótese relaciona a qualidade das práticas de GC a um equilíbrio 

entre a remuneração dos executivos, como refletida no CEO pay slice, nas empresas 

brasileiras: 

 

H3 – Boas práticas de governança corporativa implicam menor CEO pay slice. 

 

Na próxima seção será abordada a parte inicial da análise estatística desta 

pesquisa. Primeiramente será apresentado o método de pesquisa, identificando a 

população e a amostra a ser utilizada, as fontes e a forma de tratamento dos dados, 

bem como a operacionalização das variáveis que serão utilizadas nos testes 

estatísticos das hipóteses anteriormente apresentadas. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Este estudo caracteriza-se quanto aos fins como explicativo e quanto aos meios 

como documental, visto que tem como finalidade esclarecer prováveis correlações 

existentes entre as variáveis por meio de análise documentos públicos. Ainda, a 

pesquisa tem caráter quantitativo, o que significa dizer que está fundamentada em 

procedimentos estatísticos como testes paramétricos das hipóteses, e busca-se 

analisar o efeito da qualidade das práticas de governança corporativa sobre a 

remuneração executiva das empresas brasileiras. 

Não obstante as teorias expostas, a presente pesquisa seguirá como referência 

a perspectiva da teoria da agência (JENSEN; MECKLING, 1976) para testar e 

desenvolver um modelo para avaliar os efeitos da qualidade das práticas de 

governança corporativa sobre a remuneração executiva. 

A análise deu-se por método não obstrutivo e compreendeu os dados coletados 

dos Formulários de Referência (FR) arquivados na CVM em 2017, data-base 2016 e 

do banco de dados da Economática®. O Formulário de Referência é um documento 

público com arquivamento anual exigido pela CVM, em atendimento à ICVM 480/09, 

às empresas brasileiras de capital aberto. 

3.1 População e Amostra 

A coleta dos dados ocorreu por meio de acesso às seções 3 (Informações 

Financeiras), 12 (Assembleia e Administração) e 13 (Remuneração dos 

administradores) dos FRs arquivados no sítio eletrônico da CVM. Os dados coletados 

foram: existência de comitê de remuneração ou semelhante, política de remuneração, 

segmento de listagem, setor de atuação, existência de indicador de desempenho 

financeiro, remuneração total, máxima, média e mínima da Diretoria Executiva. Já os 

dados do Ativo Total de cada empresa foram coletados do banco de dados da 

Economática®.  

A população do estudo compreendeu as empresas brasileiras listadas na B3, 

pertencentes aos níveis de listagem: BDR (Brazilian Depositary Receipts), Tradicional, 

Níveis 1, 2 e Novo Mercado, perfazendo um total de 398 companhias. Justifica-se a 
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utilização das empresas uma vez que possuem algum nível de práticas de governança 

corporativa. 

A amostra constituiu-se das empresas listadas nos níveis Tradicional, 1, 2 e 

Novo Mercado, e que apresentavam todas as variáveis utilizadas no presente estudo 

no ano pesquisado, totalizando 174 empresas. Cabe destacar que as instituições 

financeiras estão sujeitas a uma maior regulamentação e isso pode ter impacto sobre 

a remuneração do CEO e da Diretoria Executiva, portanto, foram retiradas da amostra. 

Ademais, empresas que apresentaram algum dado inconsistente ou ausência de 

dados também foram excluídas.  

Foi utilizada a estatística descritiva para a caracterização da amostra e a 

regressão linear múltipla para o teste das hipóteses, ambas executadas no programa 

estatístico Statistical Package for Social Scienses (SPSS). 

3.2 Fontes e tratamento de dados 

Os dados utilizados para análise estatística foram coletados dos formulários de 

referência arquivados na CVM em 2017, data-base 2016, e no banco de dados da 

Economática®.  

De acordo com Field (2009), a análise da regressão é uma forma de prever 

algum tipo de resultado a partir de uma ou mais variáveis previsoras. Na análise de 

regressão, por meio da definição de modelo, busca-se prever os valores da variável 

dependente a partir de uma ou mais variáveis independentes. Na regressão simples 

o resultado é previsto a partir de uma única variável previsora, e na regressão múltipla 

é possível prever o resultado por meio de diversas variáveis previsoras. 

3.3 Operacionalização das variáveis 

Nesta subseção apresenta-se a definição das variáveis dependentes, 

independentes e de controle que foram utilizadas nesta dissertação. A definição 

operacional de cada variável utilizada encontra-se no Quadro 1. 
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Variável Descrição Coleta 

Variáveis dependentes 

R
e
m

u
n
e
ra

ç
ã
o

 E
x
e
c
u
ti
v
a

 

Remuneração Total 
(RT ou log_RT) 

A soma do montante anual recebido pela Diretoria 
Executiva, incluindo remuneração fixa e variável. 
Estão incluídas também remuneração baseada em 
ações, participação em comitês, bônus, benefícios 
indiretos, pós-emprego e cessação do cargo. 

Formulário de 
Referência – 

Item 13.2 

Remuneração CEO 
(RCEO) 

A soma do montante anual recebido pelo CEO, 
incluindo remuneração fixa e variável. Estão 
incluídas também remuneração baseada em 
ações, participação em comitês, bônus, benefícios 
indiretos, pós-emprego e cessação do cargo. 

Formulário de 
Referência – 

Item 13.2 

Remuneração 
Diretoria (RDir) 

A soma do montante anual recebido pela Diretoria 
Executiva, incluindo remuneração fixa e variável. 
Estão incluídas também remuneração baseada em 
ações, participação em comitês, bônus, benefícios 
indiretos, pós-emprego e cessação do cargo. Para 
fins de apuração, do total, exclui-se a remuneração 
do CEO (RCEO). 

Formulário de 
Referência – 

Item 13.2 

CEO pay slice 
(CPS) 

A remuneração total do CEO como uma parte da 
remuneração total paga aos demais Executivos 

CPS = (RCEO/(RCEO + RDir) 

Formulário de 
Referência – 

Item 13.2 

C
o
n
fo

rm
it
y
 g

a
p

 

Conformity gap 
(CG) 

O conformity gap mede a conformidade da 
empresa às boas práticas de remuneração 
agrupadas em 4 critérios: i) existência de comitê 
de remuneração (Corem); ii) existência de política 
de remuneração com indicador de desempenho 
financeiro (PolIFin); iii) utiliza liminar IBEF (IBEF) e 
iv) remuneração baseada em ações (RemAções). 
Para cada critério serão atribuídos 2 pontos para 
empresa que cumprir e 0 (zero) ponto quando não 
cumprir.  

Desta forma, CG = média (Corem + PolIFin+ IBEF 
+ RemAções). Quanto maior o valor CG, menor o 
gap. 

Formulário de 
Referência – 

Itens 12.1, 13.1 
a, 13.1 c 

Variável independente 

G
o
v
e
rn

a
n
ç
a
 

C
o
rp

o
ra

ti
v
a

 

Qualidade das 
práticas de 
governança 
corporativa (GC) 

A variável reflete o grau de maturidade das 
práticas de governança corporativa (Tradicional, 
Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado). 

Variável dummy  

Listagem da B3 

Variáveis de controle 

C
o
n
tr

o
le

 

Tamanho da 
empresa TAM 
(log_Ativo) 

Tamanho da empresa medido por meio do 
logaritmo do total de Ativo 

Economática® 

Setor (SET) Setor econômico na qual a empresa atua.  

Variável dummy.  

Economática® 

Quadro 1. Definição das variáveis utilizadas no estudo 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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As hipóteses serão testadas estatisticamente por meio da regressão múltipla, 

modelo linear baseado no método dos mínimos quadrados (MMQ).  

O modelo utilizado para testar a H1 (Boas práticas de governança corporativa 

estão associadas a menor remuneração total, controlada por tamanho e setor de 

atuação) é representado pela reta: ŷ = β0 + β1GCi + β2log_Ativoi + β3SETi + ei, onde ŷ 

é a variável de saída que se quer prever, β1, β2 e β3 são os coeficientes de regressão 

descritos no Quadro 1 e ei é um termo resíduo. 

A hipótese H2 (Boas práticas de governança corporativa implicam menor 

conformity gap) é representada pela reta: ŷ = β0 + β1GCi + ei, onde ŷ é a variável de 

saída que se quer prever, β1 é o coeficiente de regressão descrito no Quadro 1 e ei é 

um termo resíduo. 

A reta da H3 (Boas práticas de governança corporativa implicam menor CEO 

pay slice) é ŷ = β0 + β1GCi + ei, onde ŷ é a variável de saída que se quer prever, β1 é 

o coeficiente de regressão descrito no Quadro 1 e ei é um termo resíduo. 
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4 RESULTADOS 

 

Os resultados do tratamento e análise dos dados serão apresentados em duas 

subseções. Inicialmente serão exibidas em tabelas as características da amostra, com 

base na estatística descritiva. Na sequência, será apresentada a análise estatística 

das hipóteses evidenciadas pelas tabelas que apresentam resultados 

estatisticamente significantes. 

4.1 Estatística Descritiva da Amostra 

A amostra inicial contou com 178 empresas, porém, quatro empresas foram 

excluídas da base por apresentarem inconsistências nas informações prestadas no 

Formulário de Referência e na base dados da Economática®. Tratam-se das 

empresas Mendes Júnior Engenharia S.A, Minupar Participações S.A, Qualicorp S.A 

e TriSul S.A.  

Desse modo, a amostra analisada contou com 174 empresas, das quais 45,4% 

estão listadas no segmento de maior maturidade em governança corporativa (Novo 

Mercado), seguido de 36,2% no Tradicional, 10,9% no Nível 1 e 7,5% no Nível 2. O 

nível Tradicional é considerado, dentre os quatro, o menor nível de maturidade de 

práticas de governança. A partir disso, é possível perceber que ainda existe espaço 

para melhorar as práticas de governança de algumas empresas, uma vez que 63 

destas estão listadas no nível Tradicional. A Tabela 1 apresenta a composição da 

amostra por segmento de listagem. 

 

Tabela 1. Composição da amostra por segmento de listagem 

Composição da amostra por segmento de listagem 

Segmento de listagem Frequência Porcentagem 

Tradicional 63 36,2 

Nível 1 19 10,9 

Nível 2 13 7,5 

Novo Mercado 79 45,4 

Total 174 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Ao analisar a amostra por setor de atuação, observa-se uma maior 

concentração nos setores Consumo Cíclico e Utilidade Pública com 22,4% e 19,5%, 

respectivamente. Os setores com menor representatividade são Telecomunicação, 

com apenas uma empresa na amostra (0,06%), seguida pelo setor Petróleo, 

Combustível e Gás com duas empresas na amostra, representando 1,1%. A Tabela 2 

apresenta a composição da amostra por setor de atuação. 

 

Tabela 2. Composição da amostra por setor de atuação 

Composição da amostra por setor de atuação 

Setor de Atuação Frequência Porcentagem 

Telecomunicação 1 0,06 

Petróleo, Gás e Biocombustível 2 1,1 

Tecnologia da Informação 4 2,3 

Bens Industriais 19 10,9 

Consumo Não Cíclico 23 13,2 

Construção e Transporte 26 14,9 

Materiais Básicos 26 14,9 

Utilidade Pública 34 19,5 

Consumo Cíclico 39 22,4 

Total 174 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Adicionalmente, a média dos valores das variáveis Ativo Total e de 

Remuneração Total, da Diretoria e do CEO é apresentada na Tabela 3, demonstrando 

que perpassam diversas ordens de grandeza. Vale destacar que na amostra constam 

33 empresas que se valiam da liminar conseguida pelo Instituto Brasileiro de 

Executivos Financeiros (IBEF) em uma batalha judicial contra a CVM desde 2010. A 

referida liminar, alegando risco à segurança de seus executivos, vai de encontro às 

melhores práticas de governança corporativa e à ICVM nº 489 ao permitir que essas 

empresas deem publicidade apenas do valor global da remuneração executiva. 

Ainda, cabe informar que em maio deste ano o Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região (TRF2) derrubou a referida liminar e as empresas passaram a informar os 

devidos valores, facilitando estudos futuros sobre remuneração executiva das 

empresas brasileiras. Entretanto, essa mudança e a apresentação das informações 
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pelas empresas ocorreram após a conclusão das análises, não sendo possível captar 

seu efeito neste estudo. 

Assim sendo, a Tabela 3 apresenta a estatística descritiva das empresas que 

divulgaram os valores de remuneração, portanto, não se valiam da liminar IBEF, 

totalizando 141 empresas. 

 

Tabela 3. Estatística Descritiva da Amostra                                                                R$ Mil 

Estatística Descritiva da Amostra 

Variável Mínimo R$ 

(N=141) 

Máximo R$ 

(N=141) 

Média R$ 

(N=141) 

Ativos 36,66 804.945,00 16.324,26 

RT 176,08 50.151,84 8.487,97 

RCEO 3,12 22.015,21 2.428,99 

RDir 29,74 38.501,05 6.101,25 

CPS 0,02% 100% 32,11% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

4.2 Regressão Linear Múltipla 

Esta subseção tem como objetivo apresentar se os resultados da verificação 

das hipóteses justificadas teoricamente na seção 2 encontram suporte empírico. Para 

isso foram analisadas, por intermédio do programa estatístico Statistical Package for 

Social Scienses (SPSS), as relações entre as variáveis teorizadas em seção 

específica por meio de modelo de regressão linear múltipla. 

A normalidade dos resíduos foi verificada por meio da avaliação dos 

histogramas dos resíduos padronizados. Foram encontrados ao todo apenas quatro 

resíduos padronizados fora da faixa de valor absoluto +3 a -3, sendo dois na hipótese 

H1, um na hipótese H2 e um na hipótese H3. Como esses resíduos padronizados 

eram ligeiramente superiores a 3 e considerando-se a baixa representatividade e o 

fato de não gerar influência significativa, entendeu-se não haver necessidade de 

retirar essas observações da análise. Tratam-se das empresas Cia Energética de 

Brasília S.A (H1), Energisa S.A (H1), Minerva (H2) e Metalúrgica RioSulense S.A (H3). 

Os valores correspondentes à remuneração total, variável dependente e o ativo 

total, variável de controle utilizada para medir o tamanho da empresa, exibiam 

histogramas muito assimétricos, perpassando diversas ordens de grandeza, portanto, 
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considerando que poderiam representar outliers ou gerar problemas no modelo de 

regressão, tais variáveis foram sujeitas à transformação logarítmica para o teste das 

hipóteses 1, 2 e 3. 

Para a variável dependente GC (Governança Corporativa), que representa os 

segmentos de listagem, e para a variável de controle SET (setor de atuação) foram 

criadas variáveis dummy.  

A ausência de multicolinearidade entre as variáveis independentes, um dos pré-

requisitos para a regressão múltipla, foi verificada por meio do fator de inflação de 

variância (VIF). Neste caso, VIF maiores ou iguais a 5 seriam um indicativo da 

existência de multicolinearidade. Ao verificar o resultado de VIF nos testes das 

hipóteses H1, H2 e H3 foi possível verificar valores significativamente inferiores a 5, 

permitindo refutar a possibilidade de multicolinearidade.  

4.3 Análise dos Resultados 

A análise dos resultados será realizada seguindo a ordem das hipóteses 

defendidas nesta pesquisa (H1, H2 e H3).  

4.3.1 Análise: Teste Modelo H1 

Em termos da primeira hipótese desta pesquisa, a Tabela 4 evidencia os 

resultados de teste do modelo da H1.  

A análise resultou em um modelo estatisticamente significante [F (11,127) = 

14,995; p<0,001; R2 = 0,565], portanto, os resultados demonstram que o modelo 

explica 56,5% da variação dos dados. Em outras palavras, 56,5% da variação da 

variável dependente, log_RT ou logaritmo da Remuneração Total são explicados 

pelas variáveis independentes propostas no modelo. Ademais, pode-se observar que 

o tamanho da empresa medido por log_Ativo é altamente significante (β = 0,591) na 

explicação da variação, indicando que cada 1% a mais no log_Ativo gera 0,387% de 

incremento na remuneração total dos executivos. 

Ao analisar a influência do setor de atuação e do segmento de listagem, 

percebe-se que empresas do setor Consumo Não Cíclico (β = 0,322) e listadas no 

Novo Mercado (β = 0,308) apresentam os maiores coeficientes de remuneração. 



47 

 

Como contraponto, a análise demonstra que as empresas do Setor Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis (β = -0,62; p=0,317) e as listadas no Nível 1 (β = 0,16; p=0,815) não 

são estatisticamente significantes (p>0,1). 

Por conseguinte, é possível perceber que o salto dos coeficientes de 

remuneração dos executivos é maior do Nível 1 (β =0,016) para o Novo Mercado (β 

=0,308), apresentando variação de 0,292. 

 

Tabela 4. Resultados H1 

Modelo H1 Coeficiente não 
padronizado 

(B) 

Coeficiente 
padronização 

(Beta) 

(Constante) 3,856  

TAM (Log ativos) 0,387*** 0,591 

Setor-Bens Industriais 0,245** 0,167 

Setor-Construção e Transporte 0,195* 0,151 

Setor-Consumo Cíclico 0,289** 0,259 

Setor-Consumo Não Cíclico 0,450*** 0,322 

Setor-Materiais Básicos 0,320** 0,212 

Setor-Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis 

-0,244 -0,062 

Setor-Tecnologia da Informação 0,305 0,095 

Seg_listagem-Nível 1 0,026 0,016 

Seg_listagem-Nível 2 0,271** 0,149 

Seg_listagem-Novo Mercado 0,290*** 0,308 

Variável dependente: log_RT 

F (11,127) = 14,995; p<0,001; R2 = 0,565 

Nota. *** p<0,001;** p<0,05; * p<0,1 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Diante do exposto, a hipótese H1 (Boas práticas de Governança Corporativa 

estão associadas a menor remuneração total, controlada por tamanho e setor de 

atuação) foi rejeitada. Foi possível observar uma relação diretamente proporcional, 

ou seja, quanto maior o nível de maturidade em práticas de governança das empresas, 

representado pelos segmentos de listagem, maiores os valores de remuneração dos 

executivos. Ademais, o tamanho das empresas mostrou-se altamente significante 

(p<0,001) para os valores de remuneração executiva. 
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4.3.2 Análise: Teste Modelo H2 

Dando prosseguimento à análise dos resultados, em se tratando da segunda 

hipótese desta pesquisa, a Tabela 5 apresenta os resultados de teste do modelo da 

H2. 

Analisando os resultados observa-se que o modelo é estatisticamente 

significante [F (12,157) = 9,582; p<0,001; R2 = 0,423], portanto, sua capacidade 

preditiva é de aproximadamente 42%. Em outras palavras, 42,3% da variação da 

variável dependente, conformity gap, é explicada pelas variáveis independentes 

propostas no modelo.  

Ademais, pode-se observar uma relação diretamente proporcional entre o 

tamanho da empresa, a variável de controle altamente significante, medida por 

log_Ativo (β = 0,384) e a conformidade às práticas de remuneração executiva 

agrupada em quatro critérios, definidas anteriormente como: i) existência de comitê 

de remuneração; ii) existência de política de remuneração com utilização de indicador 

de desempenho financeiro; iii) divulgação dos valores de remuneração; iv) existência 

de remuneração baseada em ações. Assim, a variação positiva de 1% no valor do 

ativo total implica menor conformity gap (-1,066 pontos), o significa dizer que quanto 

maior o tamanho da empresa mais aderente esta será às boas práticas de 

remuneração executiva, em outras palavras, maiores valores de β implica em menor 

conformity gap. 

Ao observar os setores de atuação, Consumo Cíclico (β = 0,245) e Não Cíclico 

(β = 0,187) apresentam menores valores de conformity gap quando comparados com 

o setor base (Utilidades). Os demais setores não demonstram qualquer efeito. Por fim, 

especificamente com relação aos segmentos de listagem, pode-se considerar que o 

Novo Mercado é estatisticamente significante (β = 0,415, p>0,001), o que significa 

dizer que as empresas listadas nesse nível possuem os menores valores para o 

conformity gap, ou em outras palavras, apresentam maior aderência às boas práticas 

de remuneração executiva. 

Ainda sobre os segmentos de listagem, observa-se pouca variação do nível 

Tradicional para o Nível 1 (β = -0,10), no entanto, do Nível 1 para Nível 2 (β = 1,562) 

há expressiva redução no conformity gap das empresas. Por fim, do Nível 2 para o 

Novo Mercado (β = 1,739), a redução é marginal de 0,02 pontos, indicando que a 
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adoção de boas práticas de remuneração executiva é semelhante entre as empresas 

listadas nesses níveis. 

 

Tabela 5. Resultados H2 

Modelo H2 Coeficiente não 
padronizado 

(B) 

Coeficiente 
padronização 

(Beta) 

(Constante) -3,648  

TAM (log_Ativo) 1,066*** 0,384 

Setor-Bens Industriais 0,396 0,058 

Setor-Construção e Transporte 0,617 0,106 

Setor-Consumo Cíclico 1,220** 0,245 

Setor-Consumo Não Cíclico 1,142* 0,187 

Setor-Materiais Básicos 0,655* 0,107 

Setor-Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis 

-0,462 -0,024 

Setor-Tecnologia da Informação 0,810 0,059 

Setor-Telecomunicações 1,109 0,041 

Seg_listagem-Nível 1 -0,068 -0,010 

Seg_listagem-Nível 2 1,562** 0,198 

Seg_listagem-Novo Mercado 1,739*** 0,415 

Variável dependente: conformity gap 

F (12,157) = 9,582; p<0,001; R2 = 0,423  

Nota. *** p<0,001;** p<0,05; * p<0,1 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Diante do exposto, a hipótese H2 (Boas práticas de Governança Corporativa 

implicam menor conformity gap) foi confirmada. Observou-se que quanto maior o 

nível de maturidade em práticas de governança das empresas, representado pelos 

segmentos de listagem, menor o conformity gap dessas empresas. A variável 

conformity gap mede conformidade às práticas de remuneração executiva agrupada 

em quatro critérios, definidos anteriormente como: i) existência de comitê de 

remuneração; ii) existência de política de remuneração com utilização de indicador de 

desempenho financeiro; iii) divulgação dos valores de remuneração; iv) existência de 

remuneração baseada em ações. 
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Ademais, o tamanho das empresas se mostrou altamente significante na 

regressão (p<0,001), evidenciando que empresas maiores são mais aderentes às 

boas práticas de remuneração executiva, isto é, com maior conformidade. 

4.3.3 Análise: Teste Modelo H3 

No caso da terceira hipótese desta pesquisa, a Tabela 6 apresenta os 

resultados de teste do modelo da H3. 

Pode-se observar que a análise resultou em um modelo estatisticamente 

significante [F (11,127) = 2,866; p<0,05; R2 = 0,199], com capacidade preditiva de 

aproximadamente 20%. Em outras palavras, 19,9% da variação da variável 

dependente, CPS (CEO pay slice), é explicada pelas variáveis independentes. 

Ademais, pode-se observar uma relação inversamente proporcional entre o CPS e o 

tamanho da empresa medida por log_Ativo (β = - 0,242), portanto, empresas maiores 

tendem a apresentar um CPS menor. Ainda, pode-se afirmar que empresas com Ativo 

1% maior possuem em média CPS 0,06 pontos menor. 

Já ao analisar o setor de atuação percebe-se que os maiores valores do CPS 

são praticados nas empresas de Petróleo, Gás e Biocombustível (β = 0,235), seguidas 

pelo setor de Consumo Cíclico (β = 0,217). Por fim, é possível perceber que o 

segmento de listagem não exerce influência sobre a definição do CPS (CEO pay slice), 

ou seja, os coeficientes de regressão apresentados são estatisticamente não 

significantes (Novo Mercado = 0,76; Nível 1 = 0,962 e Nível 2 = 0,990). 

 Ademais, ao observar que não há variação nos valores praticados entre os 

segmentos de listagem, pode-se inferir que a fatia de remuneração do CEO (CPS) 

aumenta conforme a remuneração da Diretoria aumenta, isto é, o aumento ocorre nos 

mesmos patamares, não havendo assim grande distanciamento entre a remuneração 

do CEO e dos demais membros da Diretoria Executiva. 
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Tabela 6. Resultados H3 

Modelo H3 Coeficiente não 
padronizado 

(B) 

Coeficiente de 
padronização 

(Beta) 

(Constante) 0,682  

TAM (Log ativos) -0,063** -0,242 

Setor-Bens Industriais 0,121** 0,208 

Setor-Construção e Transporte 0,039 0,076 

Setor-Consumo Cíclico 0,096* 0,217 

Setor-Consumo Não Cíclico -0,001 -0,001 

Setor-Materiais Básicos 0,030 0,050 

Setor-Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis 

0,368** 0,235 

Setor-Tecnologia da Informação -0,092 -0,072 

Seg_listagem-Nível 1 0,003 0,004 

Seg_listagem-Nível 2 -0,001 -0,001 

Seg_listagem-Novo Mercado -0,012 -0,031 

Variável dependente: CPS 

F (11,127) = 2,866; p<0,05; R2 = 0,199 

Nota. *** p<0,001;** p<0,05; * p<0,1 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Assim, a hipótese H3 (Boas práticas de governança corporativa implicam 

menor CEO pay slice) foi rejeitada, ou seja, observou-se que o nível de maturidade 

em práticas de governança das empresas representado pelos segmentos de listagem 

não gera influência estatisticamente significante sobre os valores do CPS.  
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5 DISCUSSÃO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo principal identificar se a qualidade das 

práticas de governança corporativa influenciam na remuneração executiva das 

empresas brasileiras de capital aberto. Ao mesmo tempo foi estudado se o efeito da 

adoção de boas práticas de governança corporativa implica menor conformity gap, 

expressão pouco conhecida no Brasil, e, por fim, se o efeito também implica menor 

CEO pay slice. 

Os resultados mostraram que o tamanho da empresa e a indústria são fatores 

determinantes para a definição da remuneração de executivos, justificando a 

utilização dessas variáveis como de controle. A descoberta corrobora as pesquisas 

que suportam a premissa de que a remuneração executiva é impactada 

significativamente pelo porte (SHAEFER, 1988; BAKER; HALL, 2004; FUNCHAL, 

2005; OZKAN, 2007; CUNHA; VOGTE; DEGENHART, 2016; FONTES FILHO  et al., 

2016) e pelo setor de atuação (CONYON, MURPHY, 2000).  

Não obstante a existência de poucos estudos envolvendo a relação entre 

práticas de governança corporativa e remuneração executiva, Jensen, Muphy e Wruck 

(2004), no contexto americano, destacam que governança corporativa e remuneração 

estão inter-relacionadas. Core, Holthausen e Larcker (1999) sugeriram em seu estudo 

que as empresas com estruturas mais fracas de governança corporativa têm maiores 

problemas de agência e tendem a pagar mais para os diretores executivos, 

confirmando a rejeição da H1(Boas práticas de governança corporativa estão 

associadas a menor remuneração total, controlada por tamanho e setor de atuação). 

Em outras palavras, a remuneração executiva como mecanismo de mitigação de 

conflito de agência não sofre influência do nível de maturidade das boas práticas de 

governança corporativa a ponto de permitir que os valores pagos aos executivos 

sejam reduzidos. A saber, a análise estatística dos resultados da H1 demonstra que 

quanto maior o nível do segmento de listagem, mais bem remunerados são os 

Executivos. 

A hipótese de que as boas práticas de governança corporativa implicam menor 

conformity gap (H2), constructo pouco conhecido no Brasil, se confirma a partir da 

constatação de que as empresas da amostra listadas no Novo Mercado apresentaram 
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os menores coeficientes de conformity gap, indicando significativa aderência na 

adoção de boas práticas de remuneração executiva. Apesar da adaptação da teoria à 

realidade do mercado de capitais brasileiro, a descoberta feita corrobora os estudos 

de Barontini, Bozzi e Ferrarini (2017) realizados com as empresas europeias, isto é, 

em função da rigorosa fiscalização, as empresas de capital aberto podem dispor de 

maiores incentivos para estarem em conformidade com as boas práticas de 

remuneração executiva. 

Por fim, não foi suportada a hipótese de que boas práticas de governança 

corporativa implicam menor CEO pay slice (H3), garantindo maior equilíbrio entre a 

remuneração dos Executivos. Como contraponto aos estudos de Al-Najara et.al. 

(2016), de que as empresas com mais altos ratings de governança tendem a ter CPSs 

mais altos, e da teoria de Bebchuk e Fried (2006), maganerial power theory (MPT), os 

resultados da pesquisa demonstram que os coeficientes dos níveis de segmento de 

listagem não são estatisticamente significantes, portanto, não afetam o CEO pay slice. 

Pode-se inferir que uma explicação para a rejeição da hipótese é que em função da 

maioria das empresas da amostra estudada, cerca de 45,4%, integrarem o segmento 

de listagem Novo Mercado, com nível de maior exigência e fiscalização das boas 

práticas de governança corporativa, a remuneração do CEO tende a aumentar nos 

mesmos patamares da Diretoria Executiva, mantendo maior equilíbrio entre as 

remunerações praticadas. Em outras palavras, o resultado sinaliza não haver indícios 

da existência de poder do CEO sobre a definição da sua própria remuneração, não 

sendo possível, portanto, comprovar empiricamente a teoria MPT (BEBCHUK; FRIED, 

2006) e principalmente que altos CPS estão associados a problemas de agência 

(BEBCHUK; CREMERS; PEYEE, 2011). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os resultados, adotando a perspectiva teórica dominante – a 

teoria da agência – a qualidade das boas práticas de governança corporativa não 

produz efeito sobre as estruturas de remuneração executiva das empresas brasileiras 

de capital aberto. Este resultado aponta que, conforme a teoria discutida, embora a 

remuneração executiva seja um mecanismo de alinhamento de interesses entre o 

agente e o principal, atuando como mitigador de conflito de agência, a robustez das 

práticas adotadas pelas empresas brasileiras não influencia na definição do montante 

pago aos executivos.  

Ainda que haja poucos estudos que buscam explicar a relação ora estudada 

nesta pesquisa, o porte da empresa e setor de atuação continuam sendo fatores que 

exercem influência significativa na definição dos valores de remuneração, conforme 

confirmado pelo modelo estatístico. Adicionalmente, cabe destacar que a maioria dos 

estudos correlaciona remuneração executiva com desempenho das empresas e 

demonstra que o tema é complexo e controverso (CONYON, 2006). No entanto, à luz 

do conceito conformity gap, pode-se afirmar que as empresas mais maduras do ponto 

de vista de governança corporativa possuem maior conformidade às boas práticas de 

remuneração executiva. 

Embora os resultados empíricos desta pesquisa não demonstrem o efeito 

principal buscado e não haja consenso sobre o melhor modelo de remuneração 

executiva a ser adotado, incentivar as empresas a adotarem as boas práticas de 

governança corporativa possibilitará que cada vez mais o conflito de agência seja 

reduzido, reforçando a teoria dominante. 

Podemos afirmar que, de certa forma, o estudo contribui para o tema 

remuneração executiva, confirmando e testando que a aderência às boas práticas de 

remuneração executiva sofre influência do nível de maturidade em governança 

corporativa. Cabe destacar que Jensen, Murphy e Wruck (2004) afirmaram que 

estruturas ruins de governança podem influenciar práticas de remuneração que 

destruam o valor das empresas. 

Certamente este estudo apresenta limitações, devendo ser considerado o que 

foi abordado apenas um ano na análise, o que pode trazer efeitos sazonais como 
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desligamento de executivos, os quais envolvem altos valores de rescisão. Além disso, 

outro ponto importante é que inúmeras empresas não estão fornecendo as 

informações de remuneração de seus executivos, estando amparadas, naquele ano, 

pelo mandado de segurança obtida pelo IBEF, abrangendo cerca de 19% das 

empresas da amostra, podendo gerar algum tipo de viés nos resultados. Por último, 

outra limitação deve-se à qualidade das informações prestadas nos respectivos 

documentos públicos, podendo gerar inconsistências na base de dados e 

influenciando, consequentemente, o resultado da análise estatística. 

Pesquisas futuras podem ampliar as análises realizadas, por meio de um 

estudo longitudinal e a partir da coleta dos dados dos respectivos formulários de 

referência desde a vigência da ICVM 480/09, que tornou obrigatória a divulgação da 

remuneração dos executivos, correlacionando com fatores macroeconômicos e 

buscando identificar se há relação estatística entre as variáveis. Outro estudo seria a 

investigação dos resultados da H2 sobre o conformity gap das empresas listadas no 

Nível 2 e no Novo Mercado, visando buscar explicações para as semelhanças das 

práticas de remuneração executiva. Uma última possibilidade seria aumentar a base, 

incluindo empresas listadas no exterior, permitindo assim identificar convergências de 

comportamento entre as empresas, respeitando o porte e setor de atuação. A 

comparação das empresas nacionais e internacionais poderiam gerar resultados ao 

possibilitar a identificação de modelos de estruturas de remuneração executiva que 

influenciam o desempenho das empresas. 
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