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RESUMO 

 

 

Objetivo - Este estudo pretende avaliar os efeitos da estrutura de propriedade 

e outras variáveis selecionadas sobre o CEO Pay Slice (“CPS”), caracterizado 

pelo percentual da remuneração global da Diretoria capturada pelo CEO.  

Metodologia - Para a realização desta pesquisa foram coletadas informações 

dos Formulários de Referência e da Economática de todas as empresas 

listadas nos segmentos Tradicional, Nível 1, Nível 2 e do Novo Mercado da B3, 

exceto as empresas do setor financeiro. Em seguida foram realizadas 

regressões lineares múltiplas para testar as hipóteses formuladas.  

Resultados - As análises dos dados apontaram evidências de que o CPS se 

relaciona com a existência de controle majoritário ou pulverizado, com a 

natureza estatal do controle e com os setores de “Bens Industriais”, “Materiais 

Básicos”, “Consumo não Cíclico”, “Tecnologia da Informação”, 

“Telecomunicações” “Petróleo, Gás e Biocombustível” e “Saúde”. 

Limitações - As principais limitações da pesquisa são o curto período de 

análise e a consistência das informações a respeito da remuneração executiva 

prestadas pelas empresas à Comissão de Valores Mobiliários.  

Contribuições práticas - A partir da identificação de uma relação entre o CPS 

e a estrutura de propriedade, a pesquisa contribui para o entendimento do 

poder relativo do CEO e de problemas de agência no mercado de capitais 

brasileiro. Pelo nosso conhecimento, este é o primeiro estudo que relaciona o 

CPS e a estrutura de propriedade no contexto brasileiro. 

 

Palavras-chave: remuneração executiva; teoria da agência; CEO Pay Slice. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Purpose - This study intends to evaluate the effects of the ownership structure and 

other selected variables on the CEO Pay Slice (“CPS”), characterized by the 

percentage of the executive officers overall compensation captured by the CEO. 

Methodology - In order to carry out this research, information from the Reference 

Forms and Economática were collected from all companies listed in the Traditional, 

Level 1, Level 2 and Novo Mercado segments of B3 stock exchange, except those in 

the financial sector. Then, multiple linear regressions were performed to test the 

formulated hypotheses.  

Findings - The analysis of the data showed evidence that the CPS is related to the 

existence of a majority controller or a pulverized control, with the state-owned nature 

of the control and with the sectors of “Industrial Goods”, “Basic Materials”, “Non-cyclical 

Consumption” “Information Technology”, “Telecommunications”, “Oil, Gas and Biofuel” 

and “Health”. 

Research Limitations - The main limitation of the survey is the short period of analysis 

and the consistency of information regarding executive remuneration provided by the 

companies to the Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”).  

Pratical Implications - Based on the identification of a relationship between the CPS 

and the ownership structure of Brazilian, the research contributes to the understanding 

of the relative power of the CEO and agency problems in the Brazilian capital market. 

To our knowledge, this is the first study that lists the CPS and the ownership structure 

in the Brazilian context. 

 

Keywords: Executive compensation; agency theory; CEO Pay Slice. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A teoria da agência, desenvolvida com maior profundidade por Jensen e 

Meckling (1976), trata da relação entre os acionistas e os executivos (principal e 

agente), abordando os mecanismos que devem ser estabelecidos para criar um 

alinhamento entre essas partes, uma vez que os executivos sempre tentarão otimizar 

seu retorno às custas da companhia.  

A teoria em questão foi concebida tendo como referência o mercado de capitais 

americano, onde prevalece a pulverização do capital social. Dentro desse contexto, 

há um baixo estímulo para que um acionista monitore as atividades dos executivos, 

visto que esse, detentor de uma parcela residual do capital social, receberia 

igualmente uma pequena parcela do retorno financeiro. 

Conforme Jensen e Meckling (1976), para minimizar os efeitos decorrentes da 

ausência de um acionista controlador, capaz de monitorar a gestão da companhia, a 

empresa deveria buscar alinhar interesses via concessão de pacotes de remuneração 

aos gestores, composto por remuneração fixa e variável, de modo que o resultado da 

companhia esteja diretamente associado a remuneração percebida pelo gestor. 

No entanto, Bebchuk (2002), tendo como referência o mercado de propriedade 

pulverizada, faz críticas ao alinhamento por meio da remuneração, destacando que, 

por vezes, os gestores conseguem influenciar a própria remuneração. Essa 

capacidade está relacionada diretamente ao poder dos gestores (“managerial power”), 

que é maior nas empresas em que: (i) o Conselho de Administração é relativamente 

fraco ou ineficiente; (ii) quando não há acionista com grande participação no capital 

social; ou (iii) quando os gestores estão protegidos por dispositivos que impeçam ou 

dificultam a aquisição do controle da empresa por investidores externos, situações 

essas mais comuns em contextos de propriedade pulverizada.  

 De acordo com Schneider (2013), a teoria do managerial power demonstra que 

a influência gerencial sobre a remuneração reduz os incentivos para que os executivos 

aumentem o valor para os acionistas e até mesmo criam incentivos para que os 

executivos reduzam o valor gerado para os acionistas a longo prazo.  Os proponentes 

dessa teoria demonstraram que a influência dos principais executivos sobre o 
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desenho dos arranjos de pagamentos produziu distorções significativas, resultando 

em custos para o investidor e para a economia. 

Em sua pesquisa, Bebchuk (2011) verificou a correlação entre um elevado CEO 

Pay Slice (“CPS”), definido como a fração da remuneração do CEO frente ao total da 

remuneração dos 5 maiores executivos, e o baixo valor da companhia, baixa 

lucratividade contábil, alta probabilidade de outorga de opções de compra de ações 

oportunistas ao CEO e baixa rotatividade desses executivos.  Para o autor, esses 

resultados são consistentes com a hipótese de que o CPS está associado com 

problemas de agência e de que esse indicador pode ser uma ferramenta útil para 

estudar a performance e comportamento das empresas. 

Em estudos de La Porta et al. (1999) foi identificado que os acionistas 

controladores são responsáveis pela definição da remuneração dos administradores. 

A pesquisa busca contribuir com aspectos inerentes à teoria da agência, 

principalmente ao verificar a influência do acionista controlador sobre o poder relativo 

do CEO, medido pelo CEO Pay Slice. O aumento do poder relativo do CEO em 

determinadas estruturas de propriedade pode estar associado a problemas de 

agência também no contexto brasileiro, especialmente com formatos de obtenção de 

benefícios privados pelo acionista controlador. 

Tendo em vista os efeitos do managerial power sobre a remuneração executiva, 

identificado em contextos de grande pulverização acionária, e a influência de 

acionistas controladores na definição da remuneração executiva, no contexto de alta 

concentração acionária, a questão em que se traduz o problema de pesquisa é: qual 

o feito da estrutura de propriedade das companhias abertas brasileiras sobre o CEO 

Pay Slice? 
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

 

2.1. Teoria da agência 

 

Conforme Berle & Means (1932), antes da revolução industrial o sócio possuía três 

perspectivas: (i) tinha interesse na sociedade (jurídico e econômico): (ii) tinha poder 

de controle sobre a sociedade; e (iii) agia em nome da sociedade (na qualidade de 

gestor). 

Com a crescente complexidade dos sistemas de produção, tornou-se necessária 

a delegação da terceira função aos gestores que, presumidamente, exerceriam suas 

funções de acordo com os interesses do proprietário. 

Por sua vez, na medida em que as atividades produtivas passam a demandar mais 

investimentos, aportados por novos sócios, ocorre a pulverização do controle da 

propriedade. Nesse cenário, o poder de controle dos sócios passa a ser reduzido ao 

interesse jurídico e factual sobre a empresa, enquanto os que agem em nome da 

empresa (gestores) acabam se tornando os controladores das empresas, mesmo sem 

participação relevante no capital social.  

Nesse contexto, Berle & Means (1932) destacam que o gestor contratado nunca 

terá a mesma vigilância sobre a empresa que o proprietário teria ao desempenhar tais 

funções. Isto porque, na medida em que a posição de “dono” passa a ficar reduzida 

ao interesse legal e factual sobre a companhia, e o controle passa a ser exercido 

efetivamente pelos gestores, surgem dificuldades para alinhar os interesses dos 

gestores e os dos acionistas. Tal problema seria aprofundado por Jensen & Meckling 

(1976) como o problema de agência, que ocorre, especialmente, no contexto de 

grandes corporações. 

Para solução dos problemas de agência são criados diversos mecanismos para 

que os gestores atuem no interesse dos acionistas. Entre esses mecanismos está o 

monitoramento feito pelo Conselho de Administração, que tem o poder de contratar, 

demitir e remunerar os executivos tomadores de decisão do mais alto escalão, bem 

como ratificar e monitorar decisões importantes (Fama e Jensen, 1983). Outra força 

que atua para garantir a conformidade das decisões aos interesses dos acionistas é 
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o mercado de executivos (Fama, 1980) e a ameaça de tomadas hostis de controle. 

No entanto, essas forças não aparentam ser completamente efetivas, como destacam 

Schleifer e Vishny (1989). 

É nesse contexto que Olson (1965) trata da autonomia da gestão nas companhias 

modernas, com milhares de acionistas, como um exemplo do que ele chamada de 

free rider. O autor destaca como os gestores conseguem, por vezes, usar seu poder 

de controle para seus próprios interesses e a custo dos acionistas, o que para o autor 

é surpreendente, visto que os acionistas têm o poder de destituir os administradores 

a qualquer momento. No entanto, o autor explica que em empresas com milhares de 

acionistas, sem controle definido, qualquer esforço feito pelo típico acionista para 

destituir os administradores provavelmente será infrutífero, tendo em vista a 

dificuldade em se reunir um número expressivo de acionistas para tomar uma decisão 

dessa natureza.  

Além disso, Olson (1965) conclui que mesmo que um acionista tenha sucesso e 

consiga substituir os gestores, a maior parte do retorno iria para os demais acionistas, 

uma vez que, no contexto americano, o acionista típico de grandes empresas detém 

percentual residual do capital e, consequentemente, do retorno financeiro sobre as 

ações. Ou seja, não há incentivos para que o acionista exerça essa função de controle. 

Portanto, na ausência da figura do acionista controlador, se torna necessária a 

implementação de estruturas de governança corporativa capazes de alinhar os 

interesses dos acionistas e dos administradores.  

 Nesse sentido, Love (2010) destaca as seguintes melhoras na companhia 

decorrentes da implementação de estruturas de governança corporativa efetivas: (i) 

com maior supervisão dos executivos, maior probabilidade deles realizarem 

investimentos em projetos que maximizem o valor da companhia; (ii) menos recursos 

serão desperdiçados em atividades não produtivas; (iii) redução da incidências  de 

tunneling1, operações com partes relacionadas e outras formas de desvio de recursos 

dos acionistas; (iv) na medida em que os investidores estão melhores protegidos e 

tem menos riscos de perder seus ativos, eles aceitam obter menores rendimentos por 

suas ações, o que se traduz em um menor risco de capital e melhor captação de 

                                                           
1 Conforme Johnson et al. (2000), o termo tunnelling foi criado originalmente para caracterizar a 
expropriação de acionistas minoritários na República Tcheca (como na remoção de ativos através de 
um túnel subterrâneo).  
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recursos; e (v) aumento da disponibilidade de melhores financiamentos externos, o 

que permite maiores possibilidades de crescimento para a empresa. 

Por outro lado, em um ambiente que atenda padrões de governança 

corporativa, a presença de um acionista controlador garante que exista incentivo para 

o monitoramento dos executivos da empresa (Shleifer & Vishny, 1986) e que os 

executivos atuem no interesse do acionista, uma vez que o acionista controlador tem 

a faculdade de destituir os administradores a qualquer momento (La Porta et al, 1999).  

No entanto, em mercados caracterizados pela alta concentração acionária e nos 

quais não há um ambiente que atenda de fato aos padrões internacionais de 

governança corporativa, surge um segundo problema de agência, decorrente da 

relação entre o acionista controlador e os minoritários. 

 

 2.2. Conflito principal-principal 

 

 

La Porta et al. (1998) demonstraram como bons padrões de contabilidade, tradição 

de observância da lei e da ordem, bem como a proteção ao acionista estão 

negativamente correlacionados à concentração acionária. Como consequência, os 

autores identificaram que quando pequenos investidores não são protegidos, as 

companhias têm problemas na captação de recursos no mercado acionário. Nessa 

linha, a concentração acionária poderia ser um sintoma de um mercado de capital com 

funcionamento deficiente. 

No cenário de concentração acionária e baixa proteção legal ao acionista, o 

acionista controlador é capaz de exercer o controle sobre a companhia e extrair 

benefícios privados, em prejuízo ao acionista minoritário (Bebchuk, 1999). Dentro 

desse contexto, La Porta et al. (2000, p.1) conceituam governança corporativa como 

 

 [...] o conjunto de mecanismos que protegem os investidores 

externos da expropriação pelos internos (gestores e acionistas 

controladores), sendo os conflitos entre acionistas controladores 

e os demais acionistas denominados conflitos “principal-principal 

[...] 
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Neste contexto de conflito “principal-principal”, La Porta et al. (1999) destacam a 

utilização de mecanismos econômicos, como estruturas piramidais de propriedade, 

que são estruturas usadas para atingir um maior controle societário, por meio de 

participações cruzadas. Por outro lado, Classens e Djankov (2000) destacam a 

expropriação por meio de mecanismos sociais, que ocorrem quando acionistas 

controladores indicam familiares para altos cargos executivos, e estes desconsideram 

os interesses dos acionistas minoritários em sua gestão. 

Por esses motivos, Carvalho (2002, p. 20) afirma que “na maioria dos países a boa 

governança não mais consiste em proteger o interesse dos acionistas, mas em evitar 

que os acionistas controladores expropriem os minoritários”.  

Essa análise vai ao encontro das conclusões de Da Silveira et al. (2004, p. 363), 

de que “quanto maior o direito de controle (direito de voto) do acionista controlador, 

maior a probabilidade de expropriação da riqueza dos outros acionistas”. 

 Por sua vez, Shleifer and Vishny (1997) destacam que acionistas detentores de 

participações societárias que lhes dão poder de controle tendem a perseguir seus 

próprios interesses, e podem tentar expropriar os interesses de outros investidores ao 

direcionar recursos da empresa para seu próprio uso, transferindo ativos e lucros para 

fora da empresa, comprometendo fundos para projetos que não sejam rentáveis e que 

proporcionem benefícios privados.  

Além disso, os incentivos para que a empresa se engaje em tunneling e outras 

atividades de “risco moral” são especialmente severos quando os direitos de voto são 

significativamente superiores aos direitos de recebimento dos resultados – no caso de 

existência de duas classes de ações por exemplo. Nesses casos, haverá maior 

facilidade para direcionar recursos corporativos para benefícios privados, enquanto se 

mantém uma pequena proporção das consequências financeiras dessa atividade 

(Shleifer and Vishny, 1997). 

Nesse sentido, La Porta et al. (1997) explicam que a expropriação dos 

acionistas minoritários através de atividades de tunneling, contratação com “partes 

relacionadas” ou outros formatos de extração de benefícios privados passam 

invariavelmente pelos executivos da empresa em questão, responsáveis pela 
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representação das companhias e, portanto, pela celebração dos contratos em nome 

da companhia.  

Essa situação pode ser medida nos estudos de Oman e Blume (2005) a 

respeito do chamado “prêmio de controle”, representado pela diferença entre o preço 

pago por ações do bloco de controle em relação as demais ações da companhia. Na 

década de 90 essa diferença atingiu 65% no Brasil, comparados a 2% dos Estados 

Unidos e Reino Unido, no mesmo período.  

Em estudo conduzido por Nenova (2001) foi identificado que o valor das ações 

do bloco de controle de companhias brasileiras, durante a década de 90, foi 

diretamente afetado pela aprovação da Lei nº 9.457, de 05 de maio de 1997, que 

alterou dispositivos da Lei nº 6.404/76, reduzindo o rol de garantias dos acionistas 

minoritários. A partir dessa alteração, a autora identificou um crescimento de mais de 

100% no prêmio de controle. 

Portanto, o prêmio de controle é um indicador inequívoco de um problema de 

governança. A respeito desse tema, os autores da Lei nº 6.404/76, Alfredo Lamy Filho 

e José Luiz Bulhões Pedreira em carta ao então ministro da fazenda Mário Henrique 

Simonsen esclareceram que: 

 

 [...] a diferença entre as ações de controle e as minoritárias em 

geral é relativamente pequena, pois, a não ser quando o controle 

seja exercido, abusivamente, em benefício do controlador, não 

assegura vantagens patrimoniais que justifiquem a atribuição de 

valor muito maior às ações de controle [...]” (AMEC/ Revista RI 

nº188, novembro de 2014). 

 

Black (2000) argumenta que, em mercados com baixa proteção dos 

investidores minoritários e pouca transparência, os investidores aplicariam um 

desconto no valor das ações ofertadas pelas empresas, de forma a garantir que 

estariam pagando por elas um valor justo. Supõe-se, neste caso, que os referidos 

investidores não podem julgar de forma correta quais são as ações de melhor 

qualidade e, por estarem expostos a uma eventual expropriação por parte dos 
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acionistas controladores e gestores, pagam um valor mais baixo por todas as ações 

ofertadas, de forma generalizada. 

Portanto, para atrair mais investidores as companhias precisam oferecer 

maiores garantias, de modo que a proteção legal contra expropriação é uma dessas 

garantias (Shleifer e Vishy, 1997).  

No entanto, os incentivos podem não ser tão grandes para que os acionistas 

controladores permitam a efetiva adoção das melhores práticas de governança 

corporativa, se considerarmos benefícios privados obtidos por meio da expropriação 

de minoritários. Nesse caso, é preciso estabelecer mecanismos que permitam avaliar 

quando ferramentas úteis da governança estão sendo desvirtuadas ou utilizadas de 

forma insatisfatória (Renders e Gaeremynch, 2012). 

Por outro lado, nos últimos anos diversos avanços foram obtidos no Brasil, 

como incremento de direitos dos investidores no mercado acionário, seja em função 

da criação do segmento do “Novo Mercado” da Bovespa, atual B3, maior liquidez dos 

papéis, maior regulação da Comissão de Valores Mobiliários ou das alterações 

introduzidas na legislação societária.  

 Analisados os diferentes problemas de agência existentes, tanto em mercados 

caracterização pela baixa concentração acionária, quanto pela alta concentração 

acionária, torna-se necessário compreender como os problemas de agência em 

questão se relacionam com a remuneração executiva. 

 

2.3. Remuneração executiva e managerial power  

 

Jensen, Murphy e Wruck (2004) concluíram, no contexto americano, que 

estruturas ineficientes de governança podem influenciar nas práticas de remuneração 

e reduzir o valor das empresas. 

Nesse sentido, Core, Holthausen e Larcker (1999) identificaram que existe uma 

correlação negativa entre a alta remuneração e a performance da empresa, e que 

CEOs são mais bem remunerados quando as estruturas de governança são 

ineficientes. 

Por sua vez, Bebchuk et al. (2002), identificaram que executivos “entrincheirados” 

na empresa, em virtude da dificuldade de articulação dos acionistas, tem a capacidade 
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de influenciar nas próprias remunerações. Portanto, o entrincheiramento, encontrado 

em cenários de baixa concentração acionária, permite que os executivos extraiam 

remunerações maiores das companhias e reduzam a fração da remuneração oriunda 

dos resultados obtidos (Shleifer and Vishny, 1989). 

 Bebchuk (2011) criou o indicador chamado CEO pay slice (“CPS”), definido como 

a parcela da remuneração paga ao CEO do total da remuneração dos 5 principais 

executivos. Por se tratar de um indicador construído com base em informações da 

mesma companhia, é possível controlar quaisquer variáveis que sejam específicas da 

empresa em questão. O trabalho foi construído com dados de 8.823 empresas 

analisados durante o período de 1996 a 2004 e teve como objetivo avaliar a 

distribuição da remuneração entre os executivos principais, bem como estudar a 

relação entre o CPS e indicadores de performance e de comportamento das 

empresas. 

Os estudos de Bebchuk (2011) identificaram que o CPS alto está associado 

negativamente ao valor da empresa, medido pelo Q de Tobin, ajustado pela indústria, 

e que isto ocorre, pelo menos parcialmente, devido e reflexo de problemas de agência. 

Uma das observações feitas pelo autor é a que nas empresas com níveis altos de 

CPS os CEOs são mais generosos com si mesmos do que com seus colegas quando 

se trata de concessão de opções de compra de ações oportunistas. 

Além disso, os índices altos de CPS poderiam, parcialmente, refletir a 

capacidade do CEO de influenciar o processo de decisão de alocação da 

remuneração global entre os executivos, garantindo uma parcela maior dessa 

remuneração para si mesmo. Essa observação vai ao encontro da correlação 

estabelecida entre o CPS e o nível de entrincheiramento dos executivos, obtido como 

base no Eindex (Bedchuk, Cohen and Ferrel, 2009), elaborado com base em 

informações relativas a limitações de voto dos acionistas e em dispositivos que limitam 

as tomadas hostis de controle.  

No entanto, os estudos em questão estão relacionados à contextos de baixa 

concentração acionária, de modo que se torna necessário compreender a relação 

entre os problemas de agência existentes em mercados caracterizados pela alta 

concentração acionária, como o Brasil, e a remuneração executiva.  
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 2.4. Remuneração executiva e conflito principal-principal 

 

 

Conforme Young et al. (2008), em mercados emergentes o acionista 

controlador elege executivos em que confiam e, em virtude da baixa proteção 

institucional, os minoritários não possuem mecanismos para impedir esse 

comportamento. Assim, para expropriar o minoritário, o controlador pode, 

eventualmente, entrar em conluio com executivos através da aprovação de 

remunerações executivas elevadas. Em contrapartida, os executivos fornecem 

conveniência no processo de expropriação, seja através de contratos com partes 

relacionadas ou outras formas de tunneling.  Por essa razão, os autores defendem 

que a concentração acionária faz com que a remuneração executiva seja estabelecida 

em patamar mais elevado. 

Por sua vez, Wang e Xia (2011) identificaram que, apesar da remuneração por 

incentivos estar generalizada nas companhias chinesas, acionistas controladores que 

obtém benefícios privados possuem menos inventivos de fortalecer a relação entre 

pagamento e performance. 

Ainda no contexto chinês, estudos conduzidos por Su et al. (2008) e Su, Xu e 

Phan (2010) identificaram que a relação entre a estrutura de propriedade de empresas 

chinesas - não controladas pelo estado – e a remuneração executiva é representado 

por um gráfico U, de modo que empresas com menor concentração acionária tendem 

a ter maiores remunerações executivas, o que se explica pela teoria da agência 

tradicional. Isto porque, quando a propriedade está altamente dispersa, o custo para 

os acionistas monitorarem o executivo é alto e a capacidade de monitoramento é 

baixo. Como resultado, a dispersão cria incentivos para que os executivos aumentem 

seus pacotes de remuneração às custas dos acionistas. Por sua vez, com o aumento 

da concentração acionária, o acionista tem maiores incentivos para monitorar as 

ações dos executivos, visto que o retorno com esse monitoramento aumenta, 

enquanto o custo não, de modo que a capacidade de monitoramento fica fortalecida. 

Ao analisar o contexto da Suécia, onde, assim como no Brasil, existe um 

mercado de capitais caracterizado pela alta concentração acionária, Cieślak (2018) 

sugere que as práticas de remuneração adotadas são direcionadas por laços 
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familiares ou pelas preferências de poder dos acionistas controladores, que utilizam a 

remuneração para alinhar o interesse do CEO ao seu, ao invés de alinhar com a 

performance financeira da companhia. 

 Por sua vez, no contexto italiano, Barontini (2010) identificou que empresas de 

capital aberto com controle familiar pagavam remunerações maiores aos seus CEOs 

do que outras empresas de capital aberto, e que a estrutura de propriedade exercia 

um efeito significativo sobre a remuneração executiva. Uma das hipóteses levantadas 

pelo autor é a de que a remuneração alta do CEO se daria como um prêmio pela 

lealdade à família e por permitir que a família extraia os benefícios decorrentes do 

controle acionário. 

No Brasil, um estudo conduzido por Pinto (2009) concluiu que a remuneração 

dos administradores guarda estreita relação com o grau de dispersão acionária; 

quanto mais disperso o capital da companhia, maiores são as remunerações. Por 

outro lado, estudos de Freitas et al. (2020) identificaram que a concentração acionária 

tem influência negativa relevante sobre o nível de remuneração da alta gestão. 

 No entanto, os estudos realizados no Brasil não avaliaram a captura da 

parcelada da remuneração global da Diretoria pelo CEO da companhia. 

Sobre essa questão, destaca-se que no Brasil os acionistas participam da 

votação da remuneração global dos administradores, nos termos do artigo 152 da Lei 

nº 6.404/76, no entanto não há obrigatoriedade de disclosure dos critérios adotados 

para as condições de pagamento da remuneração, nem como ela será distribuída 

entre os administradores - essa decisão é tomada pelos membros do Conselho de 

Administração, conforme artigo 142 da Lei nº 6.404/76, observando sempre os 

dispositivos do Estatuto Social da Companhia.  

Portanto, em empresas com controle majoritário, na qual a maior parte dos 

conselheiros é eleita pelo acionista controlador, o formato da remuneração é 

estabelecido pelo controlador (La Porta et al, 1999). Por sua vez, o colegiado do 

conselho de administração eleito pelo controlador define o formato de distribuição da 

remuneração da Diretoria. 

De acordo com Bebchuk (2011), a distribuição da remuneração entre os 

membros da Diretoria pode ser influenciada pelo setor de atuação da empresa e o 

pool de candidatos com perfil para vaga ou em função do modelo pretendido de 
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remuneração, que pode ser tanto um modelo baseado na predominância do CEO 

como no modelo baseado na competição entre os principais executivos da empresa. 

Milgrom e Roberts (1992), identificaram que a remuneração baseada na 

competição entre os Diretores pode proporcionar incentivos para que se destaquem 

em seu trabalho e eventualmente sucedam o CEO (“tournament theory”). Por outro 

lado, a competição entre os diretores pode fazer com que os diretores cooperem 

menos com o CEO, numa tentativa de sabotar seu rival. Por essa razão, esses 

incentivos podem variar significativamente de empresa para empresa. 

La porta et al. (1999) destacam que os maiores acionistas são os responsáveis 

pela definição da remuneração dos executivos. Nesse sentido, a atribuição de uma 

remuneração muito superior ao CEO em relação aos demais diretores pode estar 

relacionada à problemas de agência no contexto brasileiro (IBGC, 2020).  

Essa eventual relação está relacionada aos estudos de Licht (2011), que 

considera a governança corporativa como um quadro institucional que regula a divisão 

e o exercício de poder nas empresas. Por sua vez, Li et al. (2016) consideram o CPS 

uma proxy útil para o poder relativo do CEO dentro da Diretoria.  

Portanto, com base na literatura apresentada, a presente pesquisa busca 

identificar se existe uma relação entre o CPS e a estrutura de propriedade das 

companhias de capital aberto brasileiras. 
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3. OBJETIVO  

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar se a estrutura de propriedade das 

empresas de capital aberto exerce influência sobre a captação da remuneração global 

da diretoria pelo CEO (“CPS”). O trabalho será feito por meio de análise de dados 

secundários, disponíveis no sítio eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários 

(“CVM”) ou das companhias analisadas.  

O CEO Pay Slice (“CPS”) é uma ferramenta útil para analisar o comportamento 

das empresas e o poder atribuído ao CEO (Bebchuk, 2011). No contexto de baixa 

concentração acionária, os resultados obtidos pelo autor indicam que CPS alto está 

relacionado a problemas de agência. No contexto de alta concentração acionária, a 

presente hipótese é a de que a captação de um percentual alto da remuneração global 

da Diretoria pelo CEO pode indicar uma submissão do CEO ao acionista/grupo de 

acionistas controladores, o que também consiste em um problema de agência, de 

natureza diversa.  

Conforme destacam Jensen e Murphy (1990), os acionistas designam CEOs 

para tomar decisões específicas, como quais projetos devem ser seguidos e quais 

devem ser descontinuados e este diretor, em especial, é remunerado pela vontade do 

acionista. Ainda de acordo com os autores, se abstrairmos da equação a aversão dos 

riscos pelos executivos, uma política que vincule a remuneração do CEO à 

remuneração do acionista permitirá alinhar custos privados e sociais e benefícios de 

ações alternativas, fornecendo os incentivos para que os CEOs tomem as medidas 

apropriadas. 

Por outro lado, o poder de estabelecer a remuneração dos executivos, que recai 

indiretamente sobre as mãos do acionista controlador, pode ser utilizado como um 

mecanismo para criação de incentivos para que o CEO engaje a empresa em 

operações que visem expropriar os acionistas minoritários em benefício do 

controlador, como em operações de tunneling. 

A pesquisa terá como referência a teoria da agência tradicional e seu 

desdobramento no estudo da relação entre “principal-principal”, bem como as 

premissas de Bebchuk (2011) a respeito das correlações entre CPS e problemas de 
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agência. Nesse contexto, pretende-se verificar se o CEO pay slice (“CPS”) está 

relacionado significativamente com: (i) a estrutura de controle (majoritário, 

compartilhado ou pulverizado); (ii) natureza do controle (familiar, estrangeiro, estatal 

ou privado); (iii) tamanho da empresa; (iv) o setor de atuação, controlado pelo tamanho 

da empresa; (v) com o segmento de listagem na companhia na B3; e (v) com a 

presença do CEO no Conselho de Administração. 

Em linha com o estudo elaborado pelo Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa a respeito da remuneração dos administradores (IBGC, 2020), a 

relevância do estudo está em ajudar na identificação de desequilíbrios de poder entre 

grupos de acionistas, possíveis de abusos do controlador ou de acionistas relevantes, 

bem como indícios de problemas de agência ou de coordenação. Mais 

especificamente, a relação entre a variação do poder relativo do CEO, medida pelo 

CPS, e a estrutura de propriedade das companhias brasileiras pode se tornar um 

primeiro passo para estudos mais aprofundados sobre problemas de agência. 

 

3.1  Definição das Hipóteses 

 

 
Conforme Morck e Yeung (2003), os acionistas controladores podem fixar a 

remuneração dos gestores de forma excessiva, como forma de vincular os executivos 

ao grupo de controle e conseguir assistência na extração de benefícios privados do 

controle. 

Por outro lado, Bebchuk et al. (2002), identificaram que executivos 

“entrincheirados” na empresa, em virtude da dificuldade de articulação dos acionistas, 

tem a capacidade de influenciar nas próprias remunerações. Esse cenário pode ser 

verificado em empresas de capital pulverizado. Nesse sentido, propomos a seguinte 

hipótese: 

 

H1:  O CPS está relacionado à concentração acionária, controlada pelo tamanho 

da diretoria. 
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Barontini (2010) e Cieślak (2018) identificaram que em empresas familiares a 

remuneração do CEO é superior às demais companhias e que isso se deve ao 

direcionamento das práticas de remuneração por laços familiares ou pelas 

preferências de poder dos acionistas controladores, que utilizam a remuneração para 

alinhar o interesse do CEO ao seu, ao invés de alinhar com a performance financeira 

da companhia.  

Por outro lado, ao analisar pesquisa realizado pelo IBGC (2017), Fontes Filho 

(2018) destaca que, em 2016, a remuneração dos administradores das empresas com 

controle estatal, foi, consistentemente, inferior àquela praticada no mercado privado, 

representando na média aproximadamente um terço. 

Portanto, a segunda hipótese considera que o CPS está relacionado à natureza 

do controle existente – familiar, estatal, estrangeiro ou privado.   

 

H2:  O CPS está relacionado à natureza do controle acionário, controlado pelo 

tamanho da diretoria. 

 
 

A literatura sugere a existência de uma forte relação entre a remuneração fixa 

dos administradores e o tamanho da empresa (Baker, Jensen e Murphy, 1988). Em 

estudo conduzido por Desterro et al. (2017), foi identificada uma relação diretamente 

proporcional entre o tamanho da empresa e o valor da remuneração fixa nas empresas 

de brasileiras de capital aberto. Por sua vez, Randoy e Nielsen (2002) identificaram, 

no contexto americano, uma relação positiva entre o tamanho da empresa e a 

remuneração do CEO, sem se dedicar, no entanto, a verificar a relação entre o 

tamanho da empresa e o CPS.  

Por outro lado, Bebchuk (2011) identificou, no contexto americano, que o baixo 

valor da empresa, medido pelo Q de Tobin, está associado ao alto CPS. A presente 

pesquisa não utiliza como variável o valor da empresa e sim o porte, medido pelos 

ativos totais. De todo modo, propomos a seguinte hipótese: 

 

H3:  O CPS está relacionado ao tamanho da empresa, controlado pelo tamanho 

da diretoria. 
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Conforme Marlin e Geiger (2012), existem significativas diferenças nas 

características dos Conselhos de Administração e nas formas de monitoramento dos 

executivos entre os diferentes setores de atuação das empresas. O autor sugere que 

existe uma pressão isomórfica, de modo que as empresas tendem a copiar o 

comportamento de seus pares de setor, inclusive no formato de atração de 

profissionais.  

De acordo com Desterro et al. (2017), a explicação para isso seria o fato de que 

alguns setores da economia exigem mais de seus executivos, seja por questões de 

concorrência, lucratividade ou risco. Nesse sentido, é possível que essa exigência 

maior dos CEOs implique em maior CPS. Além disso, a eventual escassez de 

profissionais em determinada indústria poderia impactar o CPS. Desse modo, 

propomos a seguinte hipótese: 

 

H4: O CPS está relacionado ao setor de atuação da empresa, controlado pelo 

tamanho da diretoria. 

 

Os segmentos de listagem da B3 possuem diferentes níveis de governança, 

com aumento no número de órgãos de controle e monitoramento dos executivos. O 

novo mercado, por exemplo, exige a instalação de Comitê de Auditoria, Auditoria 

Interna e de área de Compliance, bem como a necessidade de realização de uma 

reunião pública para divulgação de resultados trimestrais. 

 De acordo com o estudo realizado por Hoskisson, Castleton e Withers (2009), 

a maior intensidade no monitoramento realizado pelos acionistas nas atividades do 

CEO faz com que sejam transferidos mais riscos ao CEO e corpo de executivos, que 

exigem maiores pagamentos em compensação, consequentemente forçando a curva 

da remuneração executiva para cima. Nesse sentido, nossa hipótese busca 

determinar se esses fatores exercem influência também sobre o CPS. Nesse sentido, 

propomos a seguinte hipótese: 

 

H5: O CPS está relacionado ao nível de listagem da empresa, controlado pelo 

tamanho da diretoria. 
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Bebchuk e Fried (2004) destacam que o CEO que também é membro do 

Conselho de Administração provavelmente será mais poderoso. De acordo com os 

autores, isso se traduz na menor probabilidade desse CEO ser demitido e, conforme 

prevê a teoria do managerial power, na obtenção de melhores arranjos de pagamento.  

Nesse sentido, Abraham e Singh (2016) identificaram a maior participação de 

executivos no conselho de administração eleva positivamente a variação anual da 

remuneração total dos executivos e distancia essa remuneração do desempenho de 

mercado. Por sua vez, Ermel e Monte (2018) identificaram que a remuneração do 

CEO é maior nas empresas em que ele exerce cumulativamente o cargo de 

Presidente do Conselho de Administração. Nesse sentido, a seguinte hipótese busca 

determinar se o CPS também é afetado pela presença do CEO no C.A: 

 

H6: O CPS está relacionado à presença do CEO no Conselho de Administração, 

controlado pelo tamanho da diretoria. 
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4. METODOLOGIA 

 

 

O presente estudo busca compreender se a estrutura de controle das empresas 

e outras variáveis selecionadas exercem influência sobre o CEO pay slice nas 

companhias abertas brasileiras.  Para essa investigação, foi utilizada abordagem 

quantitativa baseada em dados secundários, disponíveis no sítio eletrônico da 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) ou das companhias analisadas e de caráter 

explicativo, buscando, por meio da aplicação de métodos econométricos, avaliar as 

hipóteses propostas 

Foram selecionadas para a amostra inicial todas as companhias listadas em 

2019, 2018 e 2017, exceto empresas do setor de finanças e seguros (bancos, 

seguradoras e financeiras), seguindo a metodologia utilizada por estudos anteriores, 

a exemplo de Okimura, Silveira e Rocha (2007). Em seguida, foram excluídas 

companhias que não apresentaram os dados a respeito da remuneração ou 

apresentaram dados inconsistentes (p.ex, dados da maior remuneração superiores 

aos dados de remuneração total da Diretoria, valor da maior remuneração 

incompatível com o número total de membros da Diretoria ou a maior remuneração 

inferior à média da remuneração dos demais Diretores).  

Foi utilizado o modelo de dados em painel curto, tendo em vista que o número 

de empresas ultrapassa o número de períodos observados, e desbalanceado, já que 

algumas empresas da amostra não possuíam dados em todos os 3 anos analisados, 

conforme evidenciado no Apêndice A. Isto porque, eliminar as empresas com uma 

observação parcial dentro desta janela representaria uma redução relevante do 

número de empresas da amostra. A escolha dessa metodologia se deve a sua maior 

capacidade de detectar os efeitos em comparação aos estudos transversais puros ou 

séries temporais puras (Gujarati e Porter 2011). 

No Brasil, a Instrução CVM nº 480 de 2009 exige que todas companhias de 

capital aberto divulguem a remuneração dos administradores por meio de um 

documento anual denominado Formulário de Referência (FRE) e que apresentem um 

Formulário Cadastral, que deve ser atualizado sempre que houver alterações. 

https://smolski.github.io/livroavancado/regressao-com-dados-em-painel.html#ref-Gujarati2011


30 

 

 

As informações utilizadas na pesquisa foram coletadas nos Formulários de 

Referência (“FRE”) e Formulários Cadastrais e apresentados pelas próprias 

companhias à Comissão de Valores Mobiliários, bem como obtidas através da 

plataforma Economática. 

 

4.1. Variáveis 

 

Para realização da presente pesquisa foram coletadas informações a respeito 

dos percentuais de participação dos maiores acionistas, segmento de listagem, 

tamanho da empresa, setor de atuação, presença do CEO no Conselho de 

Administração, remuneração dos administradores e tamanho da diretoria, utilizando-

se os critérios listados a seguir: 

 

a) Tipo de Controle Acionário 

 

A amostra foi subdividida em grupos, conforme a estrutura de controle de cada 

empresa, utilizando o critério adotado no anuário de governança corporativa da revista 

Capital Aberto (Revista Capital Aberto, 2011), conforme abaixo: 

 

(i) Controle Majoritário: quando mais 50% do capital votante é detido, direta ou 

indiretamente, por uma mesma entidade, indivíduo ou uma mesma família 

de indivíduos. 

(ii) Controle Compartilhado: Quando o maior acionista detém, direta ou 

indiretamente, entre 10% e 50% do capital votante. 

(iii) Controle Pulverizado: quando o maior acionista detém, direta ou 

indiretamente, menos de 10% do capital votante. 

 

b) Natureza do Controle Acionário 

 

Dentro de sua respectiva estrutura de propriedade, as empresas foram ainda 

subdivididas conforme a natureza do controle, sendo segregadas da seguinte forma: 
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(i) Estatal: quando o maior acionista é União Federal ou Estados da 

Federação;  

(ii) Estrangeiro: quando o maior acionista é uma empresa ou investidor 

estrangeiro,  

(iii) Privado: quando o maior acionista é uma outra companhia, um fundo de 

investimento, ou outra entidade de direito privado constituídas no Brasil. 

(iv) Familiar: quando membros da família detém 20% ou mais do capital votante 

e/ou quando existem dois ou mais membros da mesma família participando 

dos órgãos da administração.  

 

No Brasil, Goes et al. (2017) e Beuren, Pamplona e Leite (2020) utilizaram em 

sua pesquisa esse mesmo critério para classificar empresas familiares, fornecendo 

suporte à classificação adotada nesta pesquisa. 

A estrutura de propriedade e a classificação das empresas na categoria Estatal, 

Estrangeira, Privada ou Familiar foi realizada observando-se, em conjunto, o 

Formulário Cadastral das Empresas e os Formulário de Referência, nos subitens 

15.1/2 – Posição Acionária e no 15.4 - Controle e Grupo Econômico. Já a participação 

Familiar no Conselho e/ou na Diretoria foi capturada no item 12 – Assembleia e 

Administração, nos subitens 12.5/6 – Composição e Experiência Profissional da 

Administração e 12.9 – Relações Familiares.  

Tanto na caracterização da estrutura de propriedade, quando na classificação 

da natureza do controle, foram levados em consideração, sempre que possível, as 

informações dos acionistas indiretos das respectivas companhias, tendo em vista que, 

por vezes, existem “camadas de empresas” que ocultam, em uma primeira análise, o 

real detentor da participação acionária. 

 

c) Setor de Atuação 

 

As empresas da amostra foram ainda classificadas conforme seu setor de 

atuação, definido com base para classificação setorial adotada pela B3: (i) Bens 

Industriais; (ii) Telecomunicações; (iii) Consumo Cíclico; (iv) Consumo não Cíclico; (v) 
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Materiais Básicos; (vi) Petróleo, Gás e Biocombustíveis; Saúde; Tecnologia da 

Informação; e (vii) Utilidade Pública. Conforme explicado na metodologia, foram 

excluídas da amostra as companhias do setor financeiro.  

 

d) Tamanho de Empresa 

 

As informações relativas ao tamanho da empresa foram deduzidas com base 

no logaritmo natural do ativo total como variável de tamanho da companhia, uma vez 

que as empresas apresentam valores de ativos totais proporcionais ao seu tamanho, 

conforme parâmetro utilizado por Desterro et al (2017) e Freitas et al. (2020). Por sua 

vez, as informações a respeito dos ativos totais foram obtidas por meio da plataforma 

Economática. 

 

e) Segmento de Listagem 

 

As companhias da amostra foram classificadas ainda segundo o segmento de 

listagem na B3: (i) Tradicional; (ii) Nível 1; (iii) Nível 2; e (ivi) Novo Mercado. Essas 

informações foram obtidas através da plataforma Economática. 

 

f) Presença do CEO no Conselho de Administração  

 

Foram mapeadas ainda como variáveis as empresas da amostra nas quais o 

CEO está presente no C.A., seja como Presidente, ou apenas membro do Conselho, 

conforme parâmetro utilizado por Freitas et al. (2020). Esses dados foram obtidos nos 

itens 12.5/6 do FRE. 

 

g) CEO Pay Slice “CPS” 

 

O indicador CPS, criado por Bebchuk (2011) foi constituído com base na 

remuneração do CEO em relação aos cinco principais executivos. Para reproduzirmos 
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fielmente esse indicador seria necessário obtermos dados individualizados da 

remuneração executiva, a fim de identificar a remuneração dos cinco principais 

executivos. No entanto, a lista de informações exigidas pela Comissão de Valores 

Mobiliários se limita à indicação da maior remuneração, número de membros 

remunerados e a remuneração total, computando-se a remuneração fixa e variável, 

inclusive baseada em ações, conforme Instrução Normativa CVM nº 480, de 7 de 

dezembro de 2019. 

Para a realização do presente estudo, adotamos a premissa de que a maior 

remuneração da diretoria estatutária é a do CEO. Em seguida comparamos essa 

remuneração com a remuneração global da Diretoria, de modo que, teoricamente, o 

indicador poderá variar entre 0 e 1. Para segregar os efeitos relativos ao tamanho da 

diretoria de cada empresa, será incluída ainda uma variável com número de membros 

remunerados da diretoria, conforme item “h” abaixo.    

Assim, diferente do modelo adotado pelo IBGC (2020), o CPS utilizado nesse 

estudo não pretende comparar a remuneração do CEO com a média da remuneração 

dos demais membros da Diretoria e sim determinar a parcela da remuneração global 

da Diretoria capturada pelo CEO.  

Os dados em questão foram obtidos nos itens 13.2 e 13.11 dos do FRE 

fornecidos pelas empresas listadas na B3, que se encontram disponíveis no sitio 

eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários.  Como há possibilidades várias de 

distorções nesses dados – p.ex., pela inclusão de parcelas remuneratórias, em 13.2, 

a maior remuneração ser incompatível com o número de membros da Diretoria e a 

remuneração total, ou a maior remuneração não se referir a um ano integral, em 13.1 

– os dados foram examinados e excluídos casos com potenciais distorções (outliers). 

 

h) Tamanho da Diretoria 

 

Para segregar os efeitos do tamanho da diretoria sobre o CPS, utilizaremos 

como variável independente o número de diretores remunerados de cada empresa da 

amostra, com base nas informações constantes no item 13.11 do FRE. O número em 

questão é o resultado da divisão do número de diretores pelo período que ocuparam, 

logo ocorre o decimal se um ou mais Diretores estiveram no cargo por menos de um 
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ano, conforme descrito no Ofício Circular da Comissão de Valores 

Mobiliários/Superintendência de Relações com Empresas nº 03/2019.  

 

4.2. Operacionalização das variáveis 

 

Nesta subseção são apresentadas as definições das variáveis dependentes, 

independentes e de controle que foram utilizadas na presente pesquisa, conforme 

tabela abaixo. 

 

Tabela 1 - Descrição das variáveis do estudo 

Variável Descrição Coleta 

Variáveis Independentes 

Setor Setor econômico no qual a empresa atua.  
Variável categórica operacionalizada com dummies 

Economática®  
 

Segmento de 
Listagem 

Segmento de listagem da Companhia na B3 
(Tradicional, Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado)  
Variável categórica operacionalizada com dummies 

Listagem da B3 

Log de Ativo 
Total 

Tamanho da empresa medido por meio do logaritmo do total de 
ativos. 

Economática®  
 

Tipo de 
Controle 

Tipo de Controle (Majoritário, Compartilhado ou Pulverizado) 
Variável categórica operacionalizada com dummies 

Formulário de 
Referência –  

Item 15.1/2 e 15.4 

Natureza do 
Controle 

Natureza do Controle (Familiar, Estatal, Privado ou Estrangeiro) 
Variável categórica operacionalizada com dummies 

Formulário de 
Referência – Item 

15.1/2 e 12.9 

Presença do 
CEO no C.A. 

Presença ou não do CEO no C.A. e ainda, caso esteja presente, 
cargo ocupado (membro do C.A. ou Presidente) 
Variável categórica operacionalizada com dummies 

Formulário de 
Referência – 

Itens 12.5 e 12.6 

Variável Dependente 

 
CEO Pay 

Slice 
 (“CPS”) 

A remuneração total do CEO como uma parcela da 
remuneração global da Diretoria (incluída a remuneração 
baseada em ações, participação em comitês, bônus, benefícios 
indiretos, pós-emprego e cessação do cargo). 
 
CPS = Maior Remuneração da Diretoria / Remuneração Total 
da Diretoria 

 
Formulário de 

Referência – Item 
13.2 e 13.11 

 Variável de Controle  

Tamanho da 
Diretoria 

Média anual do número de membros remunerados da Diretoria, 
apurado mensalmente, com duas casas decimais (p. ex: Diretor 
que ocupou o cargo por menos de um ano) 

Formulário de 
Referência – 
Item 13.11 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nas próximas as seções serão apresentadas as estatísticas descritivas da amostra 

e realizados os testes estatísticos, por meio da regressão linear múltipla, modelo linear 

baseado no método dos mínimos quadrados (MMQ). 
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5. RESULTADOS 

 

 

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

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

base na estatística descritiva, e na sequência apresentada a análise estatística e teste 

das hipóteses evidenciadas pelas tabelas que apresentam resultados 

estatisticamente significantes. 

 

5.1. Estatística Descritiva da Amostra 

 

 
A amostra inicial contou com todas as empresas de capital aberto listadas no 

triênio 2017-2019 nos segmentos Tradicional, Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado da B3, 

exceto as Financeiras, no total de 275 empresas. No entanto, foram consideradas 

apenas aquelas que dispunham de informações consistentes em seu FRE, conforme 

destacado na metodologia. Ao final, foram totalizadas na amostra 183 empresas, 

perfazendo 458 observações. 

 

Ao analisar a amostra por setor de atuação, observa-se uma maior 

concentração das observações nos setores Consumo Cíclico, Bens Industriais e 

Utilidade Pública, conforme Tabela 2 abaixo: 

 

Tabela 2 - Tabela 2 - número de observações por setor, tipo de controle, natureza do controle 
e presença do CEO no C.A. 

Setor Frequência Porcentagem 

Bens Industriais 85 18,56% 

Materiais Básicos 52 11,35% 

Saúde 29 6,33% 

Petróleo, Gás e Biocombustível 13 2,84% 

Consumo Cíclico 142 31,00% 

Consumo Não Cíclico 37 8,08% 

Telecomunicações 10 2,18% 

Tecnologia da Informação 11 2,40% 

Utilidade Pública 79 17,25% 

Total 458 100% 
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Segmento Frequência Porcentagem 

Tradicional 125 27,29% 

Nível 1 45 9,83% 

Nível 2 25 5,46% 

Novo Mercado 263 57,42% 

Total 458 100% 

Tipo de Controle Frequência Porcentagem 

Majoritário 227 49,56% 

Compartilhado 209 45,63% 

Pulverizado 22 4,80% 

Total 458 100% 

Natureza do Controle Frequência Porcentagem 

Estatal 26 5,68% 

Estrangeiro 64 13,97% 

Privado 166 36,24% 

Familiar 202 44,10% 

Total 458 100% 

Presença do CEO no C.A. Frequência Porcentagem 

CEO sem cargo no C.A. 297 65,71% 

CEO membro do C.A. 129 28,54% 

CEO Presidente do C.A. 26 5,75% 

Total 458 100% 

 

 

Por sua vez, ainda na Tabela 2, nota-se que mais da metade das empresas da 

amostra se encontra listada no novo mercado. Já com relação ao tipo de controle, 

observa-se uma preponderância das empresas com controle majoritário, sendo 

menos de 5% das observações relacionada às empresas com controle pulverizado. 

Além disso, percebe-se uma preponderância das empresas com controle 

familiar e privado. Por fim, nota-se que o CEO não pertencia ao Conselho de 

Administração em mais da metade das observações realizadas.  

Em seguida, foram examinadas as médias de CPS para cada uma das 

variáveis categóricas descritas acima, conforme Tabela 3 abaixo: 

 

Tabela 3 - Estatística Descritiva da Amostra – Médias de CPS e do Tamanho da Diretoria 

Variáveis Categóricas CPS Média de 
Diretores Min. Máx. Média  Mediana N Erro  

 
 
 
 

Setor  
 

Bens Industriais 0,16 0,75 0,46 0,45 85 0,15 4,14 

Materiais Básicos 0,15 0,86 0,41 0,38 52 0,17 4,43 

Saúde 0,15 0,64 0,35 0,31 29 0,16 6,20 

Petróleo, Gás e 
Biocombustível 

0,13 0,77 0,38 0,29 13 0,21 4,78 

Consumo cíclico 0,11 0,89 0,41 0,39 142 0,17 4,91 

Consumo não cíclico 0,13 0,64 0,39 0,42 37 0,13 5,33 

Telecomunicações 0,29 0,69 0,48 0,46 10 0,17 5,56 
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Tecnologia da 
Informação 

0,13 0,40 0,27 0,26 11 0,09 6,35 

Utilidade Pública 0,1 0,68 0,32 0,31 79 0,15 5,56 

 
Listagem 

Tradicional 0,15 0,89 0,47 0,48 125 0,17 3,96 

Nível 1 0,1 0,6 0,33 0,34 45 0,13 5,04 

Nível 2 0,12 0,63 0,35 0,35 25 0,16 4,94 

Novo Mercado 0,11 0,8 0,37 0,35 263 0,16 5,44 

Tipo  
Controle 

Majoritário 0,1 0,89 0,42 0,42 227 0,18 4,66 

Compartilhado 0,11 0,78 0,37 0,35 209 0,15 5,25 

Pulverizado 0,21 0,64 0,41 0,41 22 0,12 5,49 

 
Natureza 
Controle 

 

Privado 0,12 0,8 0,38 0,37 166 0,15 5,33 

Estatal 0,10 0,68 0,21 0,17 26 0,14 6,64 

Familiar 0,11 0,89 0,44 0,44 202 0,17 4,39 

Estrangeiro 0,17 0,69 0,38 0,35 64 0,14 5,17 

Presença 
no C.A. 

CEO sem cargo  0,1 0,86 0,38 0,36 303 0,15 5,17 

CEO Conselheiro 0,11 0,77 0,39 0,38 129 0,17 3,32 

CEO Presidente 0,29 0,89 0,55 0,57 26 0,17 4,81 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pela Tabela 3 acima, é possível identificar que as empresas com controle 

majoritário apresentam as maiores médias e medianas de CPS, seguidas das 

empresas com controle pulverizado.  Por sua vez, as empresas com controle de 

natureza familiar são as que possuem CPS com médias e medianas mais elevadas.  

Dentre os setores, o de telecomunicações apresenta a maior média e mediana 

de CPS. Já em relação ao nível de listagem, a maior média e mediana é a do 

segmento tradicional. Além disso, com relação à presença do CEO no C.A., as 

empresas que possuem o CEO como presidente do C.A. apresentam médias e 

medianas de CPS mais altas. 

Adicionalmente, é importante destacar as empresas que apresentaram as 

maiores médias de número de diretores remunerados, calculado a partir das variáveis 

descritas na Tabela 1. Nesse sentido, o setor de tecnologia da informação apresentou 

as maiores médias de diretores, enquanto entre os níveis de listagem, a maior média 

foi identificada no novo mercado.  Ao analisarmos pelo tipo de controle, é possível 

verificar que as empresas com controle pulverizado possuem as diretorias com maior 

número de membros remunerados. Por sua vez, ao segregarmos pela natureza do 

controle, identificamos a maior média de diretores nas empresas com controle estatal. 

E por fim, ao segregarmos as observações em função da presença do CEO no 

Conselho de Administração, identificamos a maior média de diretores nas empresas 

em que o CEO não exerce nenhum cargo no referido órgão da administração. 
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5.2. Regressão Linear Múltipla 

 

 

Esta subseção tem como objetivo apresentar se os resultados da verificação 

das hipóteses justificadas teoricamente encontram suporte empírico. Para isso foram 

analisadas, por intermédio do programa estatístico IBM SPSS Statistics (SPSS), 

versão 1.0.0.1447, as relações entre as variáveis teorizadas em seção específica por 

meio de modelo de regressão linear múltipla com dados em painel. 

A normalidade dos resíduos foi verificada por meio da avaliação dos 

histogramas dos resíduos padronizados. Na regressão linear múltipla, com todas as 

variáveis do estudo, não foram encontrados resíduos padronizados fora da faixa de 

valor absoluto +3 a -3. Segundo Montgomery et al. (2005), consideram-se outliers as 

observações que apresentam resíduos padronizados maiores que 3.  

Para todas as variáveis independentes, exceto as que representam o tamanho 

da empresa e da diretoria, foram criadas variáveis categóricas, operacionalizadas com 

dummies. No caso do tamanho da empresa foi utilizada a transformação logarítmica. 

A ausência de colinearidade 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 colinearidade, conforme Kutner et al. (2004), 

 

5.3. Análise dos Resultados 

 

A análise dos resultados foi realizada seguindo a ordem das hipóteses propostas 

nesta pesquisa (H1, H2, H3, H4, H5 e H6). 

 

Análise: Teste Modelo H1 

 

Para analisar a primeira hipótese, foram tomadas como variáveis 

independentes os tipos de controle acionário, segregados em “Majoritário”, 
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“Compartilhado” e “Pulverizado”, bem como a variável relativa ao número de membros 

remunerados da diretoria. 

 Para tanto, foram criadas variáveis dummies – uma para cada tipo de controle, 

com exceção do “Compartilhado”, que foi tomado como referência – e na sequência, 

foi rodada a regressão, seguindo o modelo: 

 

CPS = α + β majoritário + β pulverizado + β tamanho_diretoria + ɛi 

 
Os resultados obtidos foram: 

 

Tabela 4 - 1 - R² do CPS e o tipo de controle acionário, controlado pelo tamanho da diretoria 

R R² Ajustado R² Erro padrão  

0,730 0,533 0,530 0,11330 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na Tabela 4, foi identificado um R² de 0,533, indicando que aproximadamente 

53,3% da variação do CPS ocorre em razão das variáveis selecionadas, com 

significância ao nível de 1% (p<0,01), conforme Tabela 5 abaixo: 

 

Tabela 5 - ANOVA do CPS e o tipo de controle acionário, controlado pelo tamanho da 
diretoria. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 
 

Tabela 6 - Regressão entre o CPS e o tipo de controle acionário, controlado pelo tamanho 
da diretoria. 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Soma dos Quadrados Graus de liberdade Média² F Significância 

Regressão 6,655 3        2,218 172,815 0,000 

Resíduo 5,828 454 0,013   

Total 12,483 457    

 

Coeficientes  
Coeficientes 
padronizados 

t Significância Beta Erro padrão Beta 

(Constante) 0,617 0,014  45,160 0,000 

Majoritário 0,022 0,011 0,067 2,012 0,045 

Pulverizado 0,056 0,025 0,073 2,222 0,027 

Nº Diretores -0,048 0,002 -0,720 -22,289 0,000 
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Em relação ao tipo de controle acionário, o modelo indica que “Majoritário” e 

“Pulverizado” guardam relação linear significativa com o CPS, já que apresentam nível 

sua significância inferior a 5%. 

Dessa forma, se aceita a hipótese 1, visto que as variáveis “Majoritário” e 

“Pulverizado” são significantes para p<0,05. 

 

Análise: Teste Modelo H2  

 
 

Para o teste da segunda hipótese, a natureza do controle acionário foi tomada 

como variável independente, sendo essa separada entre “Familiar”, “Privado”, 

“Estatal” ou “Estrangeiro”. Além disso, foi utilizada como variável de controle o número 

de membros remunerados da diretoria. 

 Desse modo, foram criadas variáveis dummies – uma para cada natureza de 

controle, com exceção do “Privado”, que foi tomado como referência – e na sequência, 

foi rodada a regressão, seguindo o modelo: 

 

CPS = α + β familiar + β estatal + β estrangeiro + β tamanho_diretoria + ɛi 

 

Os resultados obtidos foram: 

 

Tabela 7 - 1 -R² do CPS e a natureza do controle, controlado pelo tamanho da diretoria. 

R R² Ajustado R² Erro padrão 

0,743 0,553 0,549 0,11102 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na Tabela 7 identifica-se um R² de 0,553, indicando que aproximadamente 

55,3% da variação do CPS acontece em razão das variáveis selecionadas, com 

significância ao nível de 0,1% (p<0,001), conforme Tabela 8 abaixo. 
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Tabela 8 - ANOVA do CPS e a natureza do controle, controlado pelo tamanho da diretoria 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 9 - Regressão entre o CPS e a natureza do controle, controlado pelo tamanho da 
diretoria. 

 
Em relação à natureza do controle acionário, o modelo indica que a variável 

“Estatal” guarda uma relação significante com o CPS, já que sua significância 

apresenta valores abaixo de 1% (p<0,01). Além disso, essa variável apresenta β 

negativo e relevante para o modelo. 

Em relação às variáveis “Familiar” e “Estrangeiro”, o resultado da regressão 

não aceita qualquer tipo de relação linear entre elas e o CPS, uma vez que suas 

significâncias são consideradas altas o suficiente (>p = 5%) para que seja garantida 

alguma relação com a variável dependente. 

Dessa forma, se aceita parcialmente a hipótese 2 (H2: O CPS está relacionado 

à natureza do controle, controlado pelo tamanho da diretoria), visto que a variável 

“Estatal” é significante para p<0,01 e coeficiente significativo, i.e., que de fato impacta 

o CPS.  

 

 

 

 
Soma dos 
Quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
Médio F Significância 

Regressão 6,900 4                   1,725 139,958 0,000 

Resíduo 5,583 453 0,012   

Total 12,483 457    

 

Coeficientes  Coeficientes padronizados 

t Significância Beta Erro padrão Beta 

(Constante) 0,620 0,014  43,386 0,000 

Estatal  -0,107 0,024 -0,150 -4,550 0,000 

Estrangeiro -0,002 0,016 -0,004 -0,124 0,901 

Familiar 0,017 0,012 0,050 1,405 0,161 

Nº Diretores -0,046 0,002 0-,690 -21,313 0,000 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Análise: Teste Modelo H3 

 
 

Para analisar a terceira hipótese o logaritmo natural do valor dos ativos totais 

foi usado como referência para dimensionar o porte da empresa, conforme adotado 

por Desterro et al. (2017) e Freitas et al. (2020) e, como variável de controle, foi 

utilizado o número de membros remunerados da diretoria. Em seguida, foi realizada a 

regressão linear, seguindo o seguinte modelo: 

 

CPS = α + β LnAtivosTotais + β tamanho_diretoria + ɛi 

 

Os resultados obtidos para a amostra foram os seguintes: 

 

Tabela 10 - 1 - R² do CPS e o tamanho das empresas, controlado pelo tamanho da diretoria 

R R² Ajustado R² Erro Padrão 

0,726 0,527 0,525 0,11396 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como apresentado na Tabela 10, o R² apresentou valor de 0,527, o que indica 

que 52,7% da variação do CPS está relacionado às variáveis selecionadas, com 

significância ao nível de 0,1% (p<0,001), conforme Tabela 11 abaixo. 

 

Tabela 11 - ANOVA do CPS e o tamanho das empresas, controlado pelo tamanho da 
diretoria. 

 
 
Tabela 12 - Regressão entre o CPS e o tamanho das empresas, controlado pelo tamanho 
da diretoria. 

 Soma dos Quadrados Graus de liberdade Média² F Significância. 

Regressão 6,573 2 3,287 253,075 0,000 

Resíduo 5,909 455 0,013   

Total 12,483 457    
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Coeficientes  
Coeficientes 
padronizados 

t Significância Beta Erro padrão Beta 

(Constante) 0,678 0,047  14,496 0,000 

LnAtivosTotais -0,003 0,003 -0,035 -1,010 0,313 

Nº Diretores -0,047 0,002 -0,712 -20,588 0,000 
Fonte: Elaborado pelo autor 



43 

 

 

Apesar da relação significante entre o número de diretores e o CPS, o modelo 

indica que a variável logaritmo dos ativos totais não guarda uma relação significante 

com o CPS, uma vez que suas significâncias são consideradas altas o suficiente 

(p>0,05) para que seja garantida alguma relação com a variável dependente.  

Dessa forma, não foi aceita a hipótese levantada (H3: O CPS está relacionado 

ao tamanho das empresas, controlado pelo tamanho da diretoria) por apresentarem 

significâncias consideradas altas o suficiente (p>0,05) para que seja garantida alguma 

relação com a variável dependente. 

 

Análise: Teste Modelo H4 

 

Para analisar a quarta hipótese, foram tomadas como variáveis independentes 

o setor de cada empresa que, de acordo com a classificação da B3, são: “Bens 

Industriais”, “Consumo Cíclico”, “Consumo Não Cíclico”, “Materiais Básicos”, 

“Petróleo, Gás e Biocombustíveis”, “Tecnologia da Informação”, “Telecomunicações”, 

“Saúde” e “Utilidade Pública”, tendo sido o número de membros remunerados da 

diretoria utilizado como variável de controle. 

Para tanto, foram criadas 9 variáveis dummies – uma para cada setor, com 

exceção do Setor “Utilidade Pública” que foi tomado como referência – e em seguida 

foi rodada a regressão, seguindo a seguinte equação: 

 

CPS = α + β Bens Industriais + β Materiais Básicos + β Saúde + β Consumo Cíclico + 

β Consumo não Cíclico + β Petróleo Gás e Biocombustíveis + β Telecomunicações + 

β Tecnologia da Informação + β tamanho_diretoria + ɛi 

 

Os resultados obtidos foram os seguintes: 

 

Tabela 13 - 1- R² do CPS e o setor de atuação das empresas, controlado pelo tamanho da 
diretoria. 

R R quadrado Ajustado R² Erro padrão  

0,744 0,554 0,545 0,11145 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A Tabela 13 apresenta R² de 0,554, o que significa que 55,4% da variação do 

CPS é explicada pelo conjunto das variáveis independentes consideradas, com 

significância ao nível de 1% (p<0,01), conforme Tabela 14 abaixo. 

 

Tabela 14 - ANOVA do CPS e o setor de atuação das empresas, controlado pelo tamanho 
da diretoria. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tabela 15 - Regressão entre o CPS e o setor de atuação das empresas, controlado pelo 
tamanho da diretoria. 

 

Coeficientes 
 

Coeficientes 
padronizados 

t Significância Beta 
Erro 

padrão Beta 

(Constante) 0,576 0,017  33,272 0,000 

Bens Industriais -0,046 0,002 -0,701 -21,547 0,000 

Materiais Básicos 0,074 0,018 0,175 4,207 0,000 

Saúde 0,043 0,020 0,082 2,126 0,034 

Petróleo Gás e 
Biocombustível 

0,061 0,024 0,090 2,527 0,012 

Consumo Cíclico 0,026 0,033 0,026 ,767 0,443 

Consumo não cíclico 0,057 0,016 0,159 3,614 0,000 

Telecomunicações 0,062 0,022 0,102 2,783 0,006 

Tecnologia da Informação 0,119 0,037 0,105 3,171 0,002 

Nº Diretores -0,014 0,036 -0,013 -0,395 0,693 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em relação aos setores, o modelo aplicado indica que “Bens Industriais”, 

“Materiais Básicos”, “Saúde”, “Petróleo, Gás e Biocombustível” “Consumo não 

Cíclico”, “Tecnologia da Informação” e “Telecomunicações” guardam uma relação 

significante com o CPS, já que sua significância apresenta valores abaixo de p = 5%. 

Além disso, essas variáveis apresentam β positivos e relevantes para o modelo. 

Já em relação à variável independente “Consumo Cíclico”, o resultado da 

regressão não aceita qualquer tipo de relação linear entre ela e o CPS, uma vez que 

sua significância é considerada alta (p>0,05) para que seja garantida alguma relação 

com a variável dependente. 

 
Soma dos 
Quadrados 

Graus de 
Liberdade Média² F Significância 

Regressão 6,919 9 ,769 61,883 0,000 

Resíduo 5,565 448 ,012   

Total 12,483 457    
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Dessa forma, a hipótese 4 é aceita parcialmente, visto que as variáveis “Bens 

Industriais”, “Materiais Básicos”, “Consumo não Cíclico”, “Tecnologia da Informação”, 

“Telecomunicações” “Petróleo, Gás e Biocombustível” e “Saúde” são significantes 

para p<0,05, sendo os três primeiros setores mais sensíveis ao CPS. 

 

Análise: Teste Modelo H5 

 
 

Para analisar a quinta hipótese, foram tomadas como variáveis independentes 

os segmentos de negociação de cada empresa da amostra, que são: Tradicional, 

Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado, bem como a variável de controle relativa ao número 

de membros remunerados da diretoria.  

Para tanto, foram criadas 3 variáveis dummies – uma para cada segmento, com 

exceção do segmento “Tradicional”, que foi tomado como referência – e na sequência, 

foi rodada a regressão, seguindo o modelo: 

 

CPS = α + β nível 1 + β nível 2 + β novo mercado + β tamanho_diretoria + ɛi 

 

Os resultados obtidos foram os seguintes: 

 

Tabela 16 - 1 -R² do CPS e o segmento de negociação das empresas, controlado pelo 
tamanho da diretoria. 

R R quadrado Ajustado R² Erro padrão  

0,741 0,548 0,544 0,11156 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na Tabela 16 foi identificado um R² de 0,548, indicando que aproximadamente 

54,8% da variação do CPS está relacionada às variáveis selecionadas, com 

significância ao nível de 1% (p<0,01), conforme Tabela 17 abaixo:  
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Tabela 17 - ANOVA do CPS e segmento de negociação das empresas, controlado pelo 
tamanho da diretoria. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 18 - Regressão entre CPS e o segmento de negociação das empresas, controlado 
pelo tamanho da diretoria. 

 
 

Coeficientes  
Coeficientes 
padronizados 

t Significância Beta Erro padrão Beta 

(Constante) 0,653 0,013  49,684 0,000 

Nível 1 -0,085 0,020 -0,152 -4,328 0,000 

Nível 2 -0,070 0,025 -0,096 -2,848 0,005 

Novo Mercado -0,024 0,013 -0,071 -1,888 0,060 

Nº Diretores -0,047 0,002 -0,708 -21,699 0,000 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No que diz respeito à consistência do modelo e a aceitação da hipótese, a 

regressão sugere que os segmentos de negociação “Nível 1” e “Nível 2” guardam 

relação significante com o CPS, uma vez que suas significâncias foram baixas 

(p<0,01) sendo, portanto, aceita parcialmente a hipótese levantada (H5: O CPS está 

relacionado ao segmento de listagem da empresa, controlado pelo tamanho da 

diretoria). 

Destaca-se, no entanto, que a relação em questão é negativa, sendo o CPS 

desses segmentos de listagem inferiores ao segmento Tradicional, utilizado como 

constante da regressão. Esse resultado não está suportado pelo referencial teórico 

apresentado, dado que a hipótese era de que, dado que a remuneração do CEO 

aumenta conforme o nível de monitoramento dos segmentos de listagem, haveria 

também aumento do CPS. 

 

 

 

 
Soma dos 
Quadrados 

Graus de 
Liberdade Média² F Significância 

Regressão 6,845 4 1,711 137,503 0,000 

Resíduo 5,638 453 0,012   

Total 12,483 457    
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Análise: Teste Modelo H6 

 

Para analisar a sexta hipótese, a presença do CEO no Conselho de 

Administração foi tomada como variável independente, enquanto o número de 

membros remunerados da diretoria foi utilizado como variável de controle. Para isso, 

foram criadas duas variáveis dummies, relacionadas às hipóteses nas quais o CEO 

exerce o cargo de Presidente ou apenas o de membro do Conselho de Administração.  

Para o modelo, foi tomada como referência a hipótese na qual o CEO não 

pertence ao C.A. – e em seguida foi rodada a regressão, com a seguinte equação: 

 

CPS = α + β Presidente C.A. + β Membro do C.A. + β tamanho_diretoria + ɛi 

 

Os resultados obtidos foram os seguintes: 

 

Tabela 19 - 1 - R² do CPS a presença do CEO no C.A., controlado pelo tamanho da diretoria 

R R² Ajustado R² Erro padrão 

0,734 0,539 0,536 0,11262 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na Tabela 19 foi identificado um R² de 0,539, indicando que aproximadamente 

53,9% da variação do CPS está relacionada às variáveis selecionadas, com 

significância ao nível de 1% (p<0,01), conforme Tabela 20 abaixo: 

 

Tabela 20 - ANOVA do CPS e a presença do CEO no C.A., controlado pelo tamanho da 
diretoria. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Soma dos 
Quadrados df 

Quadrado 
Médio F Significância 

Regressão 0,680 2                0,340                  12,401 0,000 

Resíduo 12,728 464   0,027   

Total 13,408 466    
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 21 - Regressão entre o CPS e a presença do CEO no C.A., controlado pelo tamanho 
da diretoria. 

 

Coeficientes  Coeficientes padronizados 

t Significância Beta 
Erro 

padrão Beta 

(Constante) 0,624 0,013  48,703 0,000 

Nº Diretores -0,047 0,002 -0,708 -21,860 0,000 

Membro do C.A. 0,080 0,023 0,112 3,410 0,001 

Presidente C.A. -0,007   0,012 -0,019 -0,594 0,553 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em relação à presença do CEO no Conselho de Administração, o modelo indica 

que o cargo cumulativo de CEO e “membro do Conselho de Administração” guarda 

uma relação significante com o CPS, já que sua significância apresenta valores abaixo 

1% (p<0,01).  

Por outro lado, o resultado da regressão não aceita qualquer tipo de relação 

linear entre à presença do CEO como Presidente do C.A. e o CPS, uma vez que suas 

significâncias são consideradas altas (p>0,05) para que seja garantida alguma relação 

com a variável dependente. 

Portanto, a regressão sugere que a presença do CEO no Conselho de 

Administração, como Conselheiro, está relacionada ao CPS, sendo, portanto, aceita 

parcialmente a hipótese levantada (H6: O CPS está relacionado à presença do CEO 

no C.A., controlado pelo tamanho da diretoria). 
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6. DISCUSSÃO  

 

 

O presente estudo teve como objetivo compreender como a estrutura de 

propriedade das empresas, e um conjunto de variáveis selecionadas, estão 

relacionadas ao CEO Pay Slice (“CPS”), identificado como uma ferramenta importante 

na identificação de problemas de agência (Bebchuk, 2011) e como um indicador do 

poder relativo atribuído ao CEO dentro da companhia (Li et al., 2016).  

Os resultados da primeira hipótese confirmam que há uma relação linear entre 

o CPS a presença de um acionista majoritário. Tais resultados encontram suporte nas 

conclusões de Morck e Yeung (2003), de que acionistas controladores podem fixar a 

remuneração dos gestores de forma excessiva como forma de vincular os executivos 

ao grupo de controle, conseguindo, em contrapartida, assistência na extração de 

benefícios privados do controle. Portanto, os resultados podem estar relacionados a 

problemas de agência, visto que os acionistas controladores são responsáveis pela 

definição da remuneração dos administradores La Porta et al (1999). 

 Além disso, foi identificada uma relação linear entre o CPS e o controle 

pulverizado. Esse resultado encontra suporte nas conclusões de Bebchuk et al (2002), 

de que executivos “entrincheirados” na empresa, em virtude da dificuldade de 

articulação dos acionistas, tem a capacidade de influenciar nas próprias 

remunerações, sendo esse cenário parte do que Bebchuk e Fried (2004) denominam 

managerial power. 

Com relação à segunda hipótese, não foi possível confirmar se o controle de 

natureza familiar afeta o CPS. Essa hipótese havia sido fundamentada pelas 

conclusões de Barontini (2010) e Cieślak (2018), segundo os quais, em empresas 

familiares a remuneração do CEO é afetada por laços familiares ou pelas preferências 

de poder dos acionistas controladores, que utilizam a remuneração para alinhar o 

interesse do CEO ao seu, ao invés de alinhar com a performance financeira da 

companhia.  

Por outro lado, foi identificada a relação linear entre o CPS e a natureza estatal 

do controle. Essa hipótese havia sido fundamentada por estudos de Fontes Filho 

(2018), com base em pesquisa realizada pelo IBGC (2017), que indicavam que a 
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remuneração média dos administradores de empresas com controle estatal é inferior 

àquela praticada no mercado privado, representando na média aproximadamente um 

terço. Portanto, foi identificado que também o CPS das empresas com controle estatal 

é, consistentemente, inferior aos CPS identificado no nas demais empresas listadas. 

Por sua vez, os resultados da terceira hipótese não aceita a relação linear entre 

o CPS e o tamanho das empresas. Estudos anteriores identificaram a relação 

diretamente proporcional entre o tamanho da empresa e o valor da remuneração fixa 

nas empresas de capital aberto brasileiras (Desterro et al., 2017) e a hipótese de 

pesquisa buscava identificar se haveria uma relação linear entre o tamanho da 

empresa e o CPS. 

Com relação à quarta hipótese, os resultados vão ao encontro das conclusões 

de Marlin e Geiger (2012), de que em determinados setores há uma pressão 

isomórfica, de modo que as empresas tendem a copiar o comportamento de seus 

pares de setor. Nos resultados da presente pesquisa, o CPS se mostrou positivamente 

relacionados com os setores de “Bens Industriais”, “Materiais Básicos”, “Consumo não 

Cíclico”, “Tecnologia da Informação”, “Telecomunicações” “Petróleo, Gás e 

Biocombustível” e “Saúde”, sendo os três primeiros setores mais sensíveis à variação 

do CPS. Tais resultados podem estar relacionados também às conclusões de 

Desterro et al. (2017), de que alguns setores exigem mais de seus executivos, seja 

por questões de concorrência, lucratividade, risco ou ainda, relacionados à escassez 

de CEOs com capacidades específicas. 

Já os resultados da quinta hipótese identificam uma relação linear entre o CPS 

e os níveis 1 e 2 de listagem da B3. Essa hipótese se encontrava fundamentada nas 

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

monitoramento das atividades do CEO faz com que sejam transferidos mais riscos a 

eles e, com isso, sejam exigidos maiores pagamentos. No entanto, a pesquisa 

identificou que as empresas listadas em segmentos de maior governança apresentam 

CPS inferior àquelas listadas no segmento tradicional de listagem, o que não estava 

fundamentado por nossa hipótese.  

Por fim, os resultados da sexta hipótese identificaram uma relação positiva 

entre o CPS e o exercício cumulativo dos cargos de CEO e membro do Conselho de 
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Administração, em linha com as conclusões de Bebchuk e Fried (2004), Abraham e 

Singh (2016) e Ermel e Monte (2018).  

No entanto, não foi identificada uma relação linear entre o CPS e o exercício 

cumulativo dos cargos de CEO e Presidente do Conselho de Administração. Deve-se 

destacar que mais de 90% das empresas da amostra que possuíam o CEO como 

Presidente do C.A. se encontram listadas no segmento Tradicional de listagem e que 

mais de 75% possuíam controle majoritário. Desse modo, o elevado CPS identificado 

nas empresas que possuem o mesmo individuo acumulando os cargos de CEO e 

Presidente do C.A. (Tabela 3) pode estar relacionado à outras variáveis. Além disso, 

o exercício cumulativo desses dois cargos pode estar associado ao fato do indivíduo 

ser controlador ou pertencer ao grupo de controle da empresa, de modo que são 

necessários estudos mais aprofundados a respeito da diferença entre os resultados 

encontrados para essa hipótese. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 

A presente pesquisa confirma a influência do controle majoritário, bem como 

da natureza estatal do controle sobre o CPS. Além disso, identifica uma relação linear 

entre determinados setores de atuação e o CPS. Identificou-se ainda que o exercício 

cumulativo do cargo de CEO e membro do Conselho de Administração se relaciona 

positivamente com o CPS. Portanto, o CPS parece ser uma ferramenta relevante para 

compreender o poder relativo do CEO e identificar eventuais problemas de agência. 

No entanto, a relação linear entre o tamanho das empresas e o CPS, bem como 

entre o segmento de listagem e o CPS, merecem estudos mais aprofundados, visto 

que não foram encontrados resultados suportados pelas hipóteses elaboradas. 

As principais limitações da pesquisa são o curto período de análise e o baixo 

número de informações consistentes a respeito da remuneração executiva prestadas 

pelas empresas à Comissão de Valores Mobiliários, o que limitou o número de 

empresas participantes da amostra final.  

O trabalho contribui para a literatura na medida em que desvenda elementos 

da estrutura de propriedade, e outras variáveis, que exercem influência sobre o CPS 

em empresas brasileiras de capital aberto. Apesar de estudos anteriores terem se 

dedicado a identificar a relação linear entre a concentração acionária e a remuneração 

executiva (Freitas, 2020), entre a dispersão acionária e a remuneração executiva 

(Pinto, 2009) ou entre a natureza familiar do controle e a remuneração executiva 

(Beuren, Pamplona e Leite, 2020), não temos notícia de outro estudo que se dedique 

a compreender a influência da estrutura de propriedade sobre o CEO Pay Slice.  

Nota-se pela pesquisa que o comportamento do CPS não está alinhado ao da 

remuneração global da administração, o que apenas reforça a importância de mais 

estudos a respeito desse indicador no contexto brasileiro. Futuros estudos poderão 

ampliar as análises realizadas, visto que apenas uma parcela da variação do CPS foi 

explicada pelas variáveis selecionadas. Além disso, métodos estatísticos mais 

sofisticados poderão aumentar a precisão das análises realizadas.  
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APÊNDICE A 

 

 
PAINEL DESBALANCEADO DE EMPRESAS  

 
 

Nome de Pregão 2019 2018 2017 
Aco Altona    

AES Tiete E    

Alliar    

Alpargatas    

Ambev S/A    

Ampla Energ    

Anima    

Arezzo Co    

Atmasa    

Azevedo    

Azul S.A.    

B2W Digital    

Bardella    

Bic Monark    

Biosev    

Bk Brasil    

Bombril    

Brasilagro    

Braskem    

BRF SA    

Camil    

Carrefour BR    

CCR SA    

Cedro    

Ceee-D    

Ceee-GT    

Ceg    

Celesc    

Celpe    

Cemig    

Centauro    

Coelba    

Coelce    

Cesp    

Cogna ON    

Comgas    

Const A Lind    

Copasa    

Copel    

Cosan    

Cosan Log    
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Cosern    

Coteminas    

CPFL Energia    

Cr2    

Csu Cardsyst    

Cvc Brasil    

Cyrela Realt    

Dasa    

Direcional    

Dommo    

Duratex    

Dohler    

Ecorodovias    

Elektro    

Eletrobras    

Emae    

Embraer    

Energias BR    

Energisa    

Energisa Mt    

Eneva    

Engie Brasil    

Equatorial    

Estrela    

Eternit    

Eucatex    

Even    

Eztec    

Ferbasa    

Fer Heringer    

Fleury    

Gafisa    

Ger Paranap    

Gerdau    

Gerdau Met    

Gol    

Grazziotin    

Grendene    

Haga S/A    

Hapvida    

Helbor    

Ihpardini    

Hypera    

Imc S/A    

Inds Romi    

Inepar    

Iochp-Maxion    

Irani    
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JBS    

JHSF Part    

Klabin S/A    

Kepler Weber    

Le Lis Blanc    

Light S/A    

Linx    

Le Lis Blanc    

Localiza    

Locamerica    

Log-In    

Lojas Americ    

Lojas Marisa    

Lojas Renner    

M.Diasbranco    

Magaz Luiza    

Mangels Indl    

Marcopolo    

Marfrig    

Melhor SP    

Metal Leve    

Metalfrio    

Metisa    

Mills    

Minasmaquinas    

Minerva    

MMX Miner    

MRV    

Mundial    

Odontoprev    

Oi    

Omega Ger    

P.Acucar-Cbd    

Panatlantica    

Paranapanema    

PDG Realt    

Petrobras     

Petrobras BR    

Petrorio    

Pettenati    

Positivo Tec    

Profarma    

Qualicorp    

RaiaDrogasil    

Renova    

Rni    

Rossi Resid    

Sabesp    
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Rumo S.A.    

Sanepar    

Sansuy    

Santanense    

Santos Brp    

Sao Martinho    

Schulz    

Ser Educa    

Sinqia    

SLC Agricola    

Smiles    

Suzano Hold    

Suzano S.A.    

Taesa    

Tecnisa    

Tegma    

Teka    

Tekno    

Telebras    

Telef Brasil    

Technos    

Terra Santa    

Tenda    

Tim Part S/A    

Time For Fun    

Totvs    

Tran Paulist    

Trevisa    

Tenda    

Triunfo Part    

Trisul    

Tupy    

Ultrapar    

Unicasa    

Unipar    

Usiminas    

Vale    

Valid    

Viavarejo    

Viver    

Vulcabras    

Weg    

Wetzel S/A    

Whirlpool    

Wlm Ind Com    

Yduqs Part    

 


