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RESUMO 

Essa pesquisa teve como objetivo analisar a existência de relação entre a adesão, pelas 

companhias listadas na BM&FBovespa, das regras definidas para os segmentos de 

governança corporativa e a remuneração variável dos respectivos diretores. Pautada na 

problemática da separação entre propriedade e controle e da influência das regras coletivas na 

ação individual, discute a substituição ou compensação entre mecanismos de governança. 

Neste estudo foram analisados dados secundários, correspondentes ao período de 2010 a 

2012, de 161 companhias listadas na BM&FBovespa, por meio da criação de um índice de 

governança corporativa a partir das regras dos segmentos de listagem. O resultado da análise, 

por regressão linear com mínimos quadrados ordinários, indica a rejeição da hipótese nula de 

ausência de relação estatística entre o índice de governança e a remuneração variável dos 

diretores. Em outras palavras, não se pode rejeitar a hipótese de que maiores níveis de 

governança corporativa estão relacionados positivamente à maior proporção no uso da 

remuneração. Os resultados estatísticos indicam na possibilidade de convergência de metas e 

redução de conflitos de interesse. Além dos achados que corroboram os pressupostos 

discutidos, essa pesquisa contribui com a proposta de um índice de governança corporativa, 

que se mostrou significativo na relação com a remuneração variável. 

 

Palavras-chave: Remuneração de executivos; instituições; problema de agência; 

BM&FBovespa; índice de governança corporativa. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Uma das funções da remuneração é a busca pelo alinhamento de interesses entre 

executivos e proprietários das empresas que os contratam. Entre as formas de remuneração do 

trabalho e do desempenho desses executivos, se incluem: salário fixo, distribuição de lucros, 

bônus, participação no capital, etc. Em outras palavras, objetivando atender interesses dos 

proprietários e/ou realizar as metas da empresa, a remuneração variável por desempenho, 

benefícios e prêmios são mecanismos utilizados pelas empresas. A diversidade de elementos 

que compõem o contrato de remuneração pode variar segundo a empresa e o executivo que 

contrata. De uma parte o sistema de remuneração são assumidos como possíveis soluções 

capazes de alinhar interesses entre executivos e proprietários. De outra podem ser visto como 

forma de expropriação dos proprietários do capital. Para evitar comportamentos de 

expropriação são utilizados mecanismos de controle, estabelecidos por contrato entre 

executivo e a empresa, o que estabelece custos de agência, encargos inevitáveis que surgem 

em qualquer relação dessa natureza (JENSEN; MECKLING, 1976).  

No entanto, as regras que determinam o comportamento humano não são definidas 

somente por um ou outro contrato individualmente firmado entre duas partes. O 

comportamento humano sofre influências mais abrangentes, por um conjunto amplo de regras 

formais e informais que moldam a conduta das pessoas em um determinado tempo, em um 

determinado agrupamento social (NORTH, 1995, AYRES, 1944). Assim, o comportamento 

do executivo estaria estabelecido não apenas pelo contrato estabelecido pela organização que 

o contrata, mas dependente das instituições que regram a sociedade que integra.  

No Brasil, dentre há instituições que procuram influenciar as práticas das companhias, 

como o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e outras, que regram o 

ambiente organizativo das empresas listadas no mercado de capitais se encontra a Comissão 

Nacional de Valores Mobiliários (CVM) e a própria bolsa de valores BM&FBovespa. Essa 

criou segmentos, como selos que atestam empresas com práticas que promovam a proteção ao 

mercado de ações e ao investidor. Esses segmentos, intitulados Novo Mercado, Nível 2 e 

Nível 1, possuem adesão opcional pelas empresas, com regras específicas e comuns que 

devem ser seguidas pelas companhias. 

 De certa forma, tanto as regras elaboradas pela BM&FBovespa quanto o uso da 

remuneração variável aos executivos, são mecanismos com a mesma premissa, a proteção aos 

investidos dos acionistas. Nesse sentido, essa pesquisa analisa a relação entre ambas, 

procurando identificar se maiores níveis de GC promovidos pela BM&FBovespa estão 

vinculados a maior uso da remuneração variável, indicando um grupo de práticas de GC; ou, 

se essa relação é negativa, em que as regras da bolsa, comuns às empresas, podem estar sendo 

utilizadas para substituir ou compensar menor uso da remuneração variável. Pesquisas sobre 

compensação ou substituibilidade entre mecanismos de GC foram discutidas por Armstrong, 

Guay e Weber (2010) como tema emergente na área. 

 Assim, o objetivo dessa pesquisa é analisar a existência de relação entre a adesão, 

pelas companhias listadas, das regras definidas para os segmentos da BMF&Bovespa e a 

remuneração variável dos respectivos diretores. Na sequência desta introdução apresenta-se 

uma revisão de literatura sobre governança corporativa e remuneração de executivos, a 

descrição da metodologia aplicada, a análise dos resultados, as considerações finais e a 

listagem das referências utilizadas. 

   

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Governança Corporativa 

 Segundo Shleifer e Vishny (1997, p. 737) a “governança corporativa lida com as 

maneiras pelas quais os fornecedores de capital para corporações asseguram-se de obter um 

retorno sobre seus investimentos” e utiliza uma série de mecanismos para mitigar os conflitos 
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de agência, Becht, Bolton e Röell (2002). Dentre os autores que abordam o tema GC, parece 

haver consenso sobre a motivação da qual emergiram os estudos da área: a separação entre a 

propriedade e controle das organizações (ANDRADE; ROSSETI, 2004; BEBCHUK; 

WEISBACH, 2010; LA PORTA; LOPEZ-DE-SILANES; SHLEIFER, 1999; SHLEIFER; 

VISHNY, 1997; SILVERIA, 2010). Essa separação foi mais amplamente a partir de 1932, na 

primeira edição do livro de Berle e Means (1988), ganhou força no artigo de Jensen e 

Meckling (1976) e por outros trabalhos de Michael Jensen (FAMA; JESEN, 1983; JENSEN; 

MECKLING, 1978; JENSEN, 1986, 1994). As pesquisas possuem como eixo central a 

eficiência das organizações em que a propriedade das ações encontra-se nas mãos de 

indivíduos diferentes daqueles conduzem a empresa, dando origem à Teoria de Agência.  

 A teoria estuda os contratos, formais e informais, de uma relação de agenciamento 

entre o principal (contratante) e o agente (contratado), em que esse atua em nome do primeiro 

(ROSS, 1973). Três pontos centrais do estudo de Jensen e Meckling (1976) são importantes 

para o estudo da TA: 1) a organização é um nexo de contratos em indivíduos; 2) as relações 

de agência resultam em problemas de agência, e; 3) manter essas relações demanda custos, 

denominados custos de agência. Os problemas de agência têm pressupostos importantes: a 

existência de conflitos de interesse, a assimetria de informações entre as partes e as distintas 

disposições aos riscos; e se manifesta de duas formas, a seleção adversa, antes do contrato, e o 

risco moral, a mudança de atitude das partes após o contrato firmado. 

 Alguns estudos, como o de Armstrong, Guay e Weber (2010), indicam que os 

problemas de agência podem ocorrer entre o conselho de administração, a diretoria e os 

sócios. O risco moral ganha espaço, pois os contratos não são perfeitos, como na evidência 

identificada por Gillan, Hartzell e Parrino (2009) sobre o uso de contratos formais e informais 

nas relações entre o diretor presidente (Chief Executive Officer – CEO) e a companhia. 

Igualmente ocorre com contratos que expressam superficialmente funções, expectativas de 

desempenho, remuneração total e programas de incentivo aos executivos. 

 As formas de direcionar o comportamento dos executivos incluem o papel do conselho 

de administração (BEBCHUK; WEISBACH, 2010; BECHT; BOLTON; ROELL, 2002; 

GILLAN, 2006; SILVEIRA, 2010), dos acionistas, principalmente controladores e dos 

investidores institucionais (BEBCHUK; WEISBACH, 2010; BECHT; BOLTON; ROELL, 

2002; GILLAN, 2006; SHLEIFER; VISHNY, 1997; SILVEIRA, 2010), da auditoria 

independente e das normas internas da organização (GILLAN, 2006; IBGC, 2009), do 

conselho fiscal (IBGC, 2009; SILVEIRA, 2010), o ambiente legal (GILLAN, 2006; 

SHLEIFER; VISHNY, 1997; SILVEIRA, 2010), a possibilidade de aquisição hostil do 

controle da companhia (BECHT; BOLTON; ROELL, 2002; GILLAN, 2006; SILVEIRA, 

2010), o grau de competição do mercado de produtos e do mercado trabalho (FAMA, 1980; 

GILLAN, 2006; SILVEIRA, 2010), a atuação dos agentes de mercado e a estrutura de capital 

(BECHT; BOLTON; ROELL, 2002; GILLAN, 2006; SILVEIRA, 2010). 

 No Brasil, a bolsa de valores BM&FBovespa criou segmentos diferenciados com 

regras que procurem promover melhores práticas de GC. Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado 

são formas de segmentação que as companhias optam, desde que cumpridas as premissas 

definidas para em cada um (BM&FBOVESPA, 2013). No entanto, não há regras sobre a 

remuneração e, sendo ela uma forma de expropriação dos executivos sobre os acionistas, 

busca-se identificar se as práticas recomendadas pela bolsa de valores brasileira estão 

relacionadas ao uso de práticas de remuneração a executivos com ênfase na parte variável.  

   

2.2 Remuneração de Executivos 

 Para Jensen (1994, p. 3) a existência de incentivos ocorre “em todos os casos em que 

as pessoas fazem escolhas reais” e afirma que a questão não está em decidir se as 

organizações vão ou não utilizá-los, mas quais serão, seja para encorajar ou desencorajar 
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comportamentos das pessoas sobre dadas situações. A remuneração variável para executivos é 

uma forma positiva de motivá-los a atingir os objetivos da organização. O pressuposto é o 

autointeresse, no qual os executivos direcionariam seus esforços em ações nas quais possuem 

perspectiva de ganho pessoal. Essa política de recompensa tem, de modo geral, a finalidade de 

direcionar os esforços para aquilo que é de interesse da empresa (ATKINSON et al., 2008). 

 As formas de recompensa de curto e longo prazos, elencadas por Atkinson et al. 

(2008), Heisler (2007) e Anthony e Govindarajan (2002), consolidadas, são apresentadas: (a) 

gratificação em dinheiro: pagamento com base em alguma medida de desempenho; (b) 

participação nos lucros: também em dinheiro, parte do lucro da empresa ou de uma unidade; 

(c)  participação nos ganhos: remuneração baseada no curto prazo, por ganhos em atividade 

específica; (d) opções sobre ações: opção dos executivos de comprarem, no futuro, ações da 

empresa a um preço determinado no presente; (e) ações fantasmas e direitos de valorização 

das ações: valorização das ações no mercado em relação ao preço da data da concessão; (f) 

ações de desempenho: concessão de uma quantidade de ações, pelo alcance de metas de longo 

prazo; (g) unidades de desempenho: gratificação pelo cumprimento de metas de longo prazo à 

valorização das ações com aspectos das ações de desempenho; (h) remuneração diferida: 

forma de postergar o recebimento da remuneração data futura, como na aposentadoria. 

 A remuneração de executivos é pesquisada sob diversos aspectos, incluindo a 

competição para promoções (KATO e LONG, 2011), sua relação com o uso de medidas 

financeiras e não financeiras de desempenho (AGUIAR, 2009; IBRAHIM e LLOYD, 2011), 

o gerenciamento de resultados, (IBRAHIM; LLOYD, 2011), a influência do poder do 

executivo (GRABKE-RUNDELL; GOMEZ-MEJIA, 2002), a relação com o desempenho 

organizacional (CAMPBELL et al., 2007; COLES; McWILLIAMS; SEN, 2001; 

FERNANDES; MAZZIONI, 2013; KRAUTER, 2013; OYADOMARI et al., 2012), 

orientação temporal dos gestores (AGUIAR, 2009), relações com aspectos tributários 

(AGUIAR; SOUZA, 2012; BALSAM; YIN, 2005) e a estratégia das empresas (BALSAM; 

FERNANDO; TRIPATHY, 2011), dentre outros. 

 A análise das mudanças em normas foi testada após a Lei Sarbanes-Oxley (SOX). 

Jackson, Lopez e Reitenga (2008) identificaram que a lei impactou positivamente na não 

dualidade entre diretor-presidente e presidente do CA, porém não reduziu o domínio do CEO 

para obter remunerações mais elevadas. 

 Relativo a estudos sobre comportamento, Kidder e Buchholtz (2002) analisaram a 

complexidade da motivação do executivo principal, por uma visão da psicologia aplicada aos 

contratos, que critica a vinculação da remuneração ao desempenho. O argumento está 

alicerçado na necessidade de confiança na relação e a dificuldade em avaliar desempenho pela 

complexidade de responsabilidades e pelos fatores não controláveis. Por outro lado, Balsam e 

Miharjo (2007) identificaram que o uso de opções de ações e ações como remuneração auxilia 

na manutenção do executivo na empresa. Adams e Ferreira (2008) verificaram relação entre a 

participação de conselheiros externos em reuniões e aumentos de remuneração. Também 

podem ser vistos estudos de casos, em Oyadomari et al. (2012) e Marquezan, Diehl e 

Alberton (2012), com maior detalhamento dos mecanismos de remuneração utilizados.  

 No entanto, as regras que determinam o comportamento humano sofrem influências 

mais abrangentes que as escolhas de um contrato entre duas partes (principal e agente). Há um 

conjunto amplo de regras formais e informais que moldam a conduta das pessoas em um 

determinado tempo, em um determinado agrupamento social (NORTH, 1995; AYRES, 1944). 

Nesse sentido, as escolhas dos contratos de remuneração podem estar relacionados a outros 

elementos de governança corporativa, tal como as regras da BM&FBovespa, o que incorre na 

análise da seguinte hipótese.  
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 H0: Não existe relação entre o uso da remuneração variável e a utilização das 

práticas de governança corporativa dos segmentos da BM&FBovespa. 

 H1: Existe relação entre o uso da remuneração variável e a utilização das práticas de 

governança corporativa dos segmentos da BM&FBovespa. 

 

3 METODOLOGIA 

 O artigo utiliza uma pesquisa quantitativa, pelo uso da técnica de regressão linear 

múltipla com dados secundários. A partir da formulação da hipótese do estudo, elaborou-se o 

modelo econométrico com as respectivas variáveis, detalhadas após apresentação do modelo 

expresso da seguinte forma: 

 

  titititititi TRADROAATLnINGovDIRTTVAR ,,4,3,2,10,__    [1] 

onde: 

0 é a constante do modelo; 

4

1 são os parâmetros das variáveis explicativa e de controle 1,...,4; 

tiDIRTTVAR ,__ é a razão da remuneração variável total pela remuneração total dos 

diretores, da empresa i no tempo t; 

tiINGov , é o índice de governança corporativa da empresa i no tempo t; 

 tiATLn ,  é o logaritmo natural do valor do ativo total da empresa i no tempo t; 

tiROA , é o retorno do ativo total da empresa i no tempo t 

tiTRAD ,  é a não adesão da empresa i aos segmentos de GC da BM&FBovespa no tempo t 

ti, é o termo dos erros do modelo da empresa i no tempo t 

Variável Dependente 

 A variável dependente configura-se pelo valor da remuneração variável dos diretores, 

calculada conforme estudo de Alagla (2012): salários; bônus; planos de incentivos de longo 

prazo; opções de ações; benefícios; pensões; bônus diferidos. A partir dessa divisão 

buscaram-se as informações divulgadas pelas companhias brasileiras de capital aberto, 

agrupadas em: remuneração fixa; remuneração variável; e opções de ações. Essa segregação 

foi utilizada por Cadman, Carter e Hillegeist (2010).  

Sua divulgação foi determinada pela instrução 480 de 2009 da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM, 2009), na seção 13 do Formulário de Referência (FR). Por fim, foi 

definida a remuneração variável: bônus pagos; participações nos lucros; remuneração por 

ações (CAMPBELL et al., 2007). A variável VAR_TT_DIR representa a razão entre o valor 

total da remuneração variável pela remuneração total recebida pelos diretores.  

Espera-se uma relação significativa entre o nível de governança corporativa, medido 

pelo atendimento as regras da BM&FBovespa, ou seja, 01  , e o uso de remuneração 

variável para os diretores das empresas. Caso a relação seja positiva ( 01  ) as companhias 

com maiores níveis de GC utilizam práticas de remuneração com ênfase na parte variável, 

considerando sua contribuição para a congruência de metas. Caso essa relação seja negativa 

( 01  ), apresenta evidências sobre potenciais práticas de compensação ou substituição entre 

mecanismos de GC para o controle do comportamento dos executivos.  

 

Variável Independente 

 Para a construção da variável independente: Índice de Governança Corporativa 

(INGov), analisou-se as regras que diferenciam os segmentos de GC da BM&FBovespa. O 

Quadro 1 apresenta como foram avaliadas, apresenta uma breve descrição e a origem dos 
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dados. As pesquisas que utilizaram esses segmentos o fizeram de forma a identificar a 

participação da empresa, mas não para analisaram o cumprimento das regras, sendo que 

algumas não são de prazo imediato.  

 A escolha das fontes listadas no Quadro 1 considerou: 1) os formulários de referência, 

por serem de divulgação obrigatória e versarem sobre a maioria dos elementos pesquisados; 

2) dados não defasados ou obsoletos, levando à busca pelos formulários de referência 

diretamente no site das empresas, devido às diversas divulgações de versões corretivas, no 

ambiente de relações com investidores; 3) o site da BM&FBovespa para coleta da informação 

sobre os tipos de ações negociadas; 4) a listagem atualizada das companhias que participam 

da Câmara de Arbitragem, diretamente no site da mesma. 

Para definição do INGov, todas as práticas de GC foram tratadas de forma binária (0, 

1), em que cada elemento recebeu valor 1 quando atende à contribuição esperada para uma 

melhor  governança corporativa e 0 quando não atende. Essa forma de organização dos dados 

possibilitou que fosse construído o índice, pela média aritmética das 16 variáveis. 

 

Quadro 1 – Elementos do INGov 
Código Descrição Fonte 

TP_ACAO 
“Características das Ações Emitidas”. Empresas que possuem ações sem 

direito a voto, 0; somente ações com direito a voto, 1. 

Site 

BM&FBovespa 

FF 

“Percentual Mínimo de Ações em Circulação (free float)”. As empresas 

que apresentaram percentual de free float acima da mediana da amostra, 

receberam 1, enquanto as que se encontram abaixo dessa mediana, 0. 

Seções 15.1 e 15.2 

do FR. 

LM_VT 
Empresas com limitações de voto a detentores de menos de 5% do capital, 

0; sem limite mínimo; 1. 

Seção 18.2 do FR. 

QUOR Previsão de quórum qualificado para votações, 0; sem previsão, 1. Seção 18.2 do FR. 

OPA 

Obrigatoriedade de oferta pública de ações em casos de fechamento de 

capital ou saída de segmento de GC ou aquisições que levem à 

concentração acionária. 

Seção 18.2 do FR. 

TAG Não concessão de 100% de tag along, 0; concessão, 1. Seção 18.1 do FR. 

TAM_CA 

Para ponderar o tamanho do conselho, foi utilizada uma proxy: 1) 

Calculou-se a razão entre o número de membros do CA e o número de 

diretores, representando o controle do CA ao número de diretores; 2) 

Definiu-se a separação entre as empresas pela mediana. As companhias 

com resultado acima da mediana, receberam valor 1, as abaixo, valor 0.  

Seções 12.6 e 12.8 

do FR. 

IND_CA 

Foi utilizada uma proxy para o número de membros independentes no CA: 

1) Calculou-se a razão entre o número de membros independentes do CA e 

o número total conselheiros; 2) Definiu-se a separação entre as empresas 

pela mediana. As companhias com resultado acima da mediana, receberam 

valor 1, as abaixo, valor 0. 

Seções 12.6 e 12.8 

do FR. 

MAND_CA 
Existência de mandato no CA superior a 2 anos, 0; tempo máximo de 

mandato até 2 anos, 1.  

Seções 12.6 e 12.8 

do FR. 

CEO_CA Diretor presidente também é o presidente do CA, 0; diferentes, 1. 
Seções 12.6 e 12.8 

do FR. 

DF_ING 
Demonstrações financeiras somente em português, 0; também em inglês, 

1. 

Site da CVM e das 

empresas (RI). 

REUN Ausência de reunião pública anual de sócios, 0; existência, 1. 
Calendário anual 

de eventos.  

CALEND Não divulgação de calendário de eventos; 0; divulgação, 1. 
Site da CVM e das 

empresas (RI). 

POL Não divulgação da política de negociações de ações; 0; divulgação, 1. 
Site da CVM e das 

empresas (RI). 

COD_CON Não divulgação de código de conduta ou de ética; 0; divulgação, 1. 
Site da CVM e das 

empresas (RI). 

CAM_ARB Não adesão à Câmara de Arbitragem do mercado, 0; adesão 1. 
Site da Câmara de 

Arbitragem. 

Fonte: Os autores com base em BM&FBOVESPA (2013) 
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Variáveis de Controle 

 Foram utilizadas as seguintes variáveis de controle:  

a) Foi identificada relação entre o tamanho da empresa e o nível de uso da 

remuneração para executivos em Adams e Ferreira (2008) e Elston e Goldberg 

(2003), as quais utilizaram a variável logaritmo do ativo (Ln(TA)). 

b) O desempenho organizacional foi relacionado com os níveis de remuneração para 

executivos, por meio do retorno sobre o Ativo (ROA) (ADAMS; FERREIRA, 

2008; CHI; ZHANG, 2010; ELSTON; GOLDBERG, 2003). 

c) A não participação nos segmentos de governança corporativa da BM&FBovespa 

(TRAD), com o objetivo de avaliar se há diferença entre as empresas que estão nos 

segmentos e aquelas que não optaram por nenhum deles. 

 

Coleta e Tratamento dos Dados 

A coleta ocorreu entre junho e setembro de 2013, tendo como data-base a listagem das 

empresas em 01 de agosto de 2013. Para a obtenção de dados confiáveis buscou-se as 

seguintes fontes: base dados Economática®; site da bolsa de valores brasileira – 

BM&FBovespa; formulários de referências das empresas listadas (nos sites das empresas, no 

ambiente de relações com investidores); e site da Câmara de Arbitragem do mercado de 

ações. Os períodos de análise foram os anos de 2010, 2011 e 2012, após a exigência, pela 

CVM, da divulgação das informações de remuneração da diretoria, conselho de administração 

e conselho fiscal. Os testes econométricos foram realizados no software Eviews 8 e o teste 

para identificação de outliers foi realizado no software Stata, que permitiu a programação 

para o teste de Hadi. 

 

População e Amostra 

 Utilizou-se inicialmente as empresas listadas na BM&FBovespa nos segmentos de 

GC, pela necessidade de aderência às regras estabelecidas. Em 01 de agosto de 2013, o 

conjunto de empresas era composto por: 130 companhias no Novo Mercado (NM); 21 no 

Nível 2; e 31 listadas no Nível 1. As empresas do setor financeiro (34) foram desconsideradas, 

por terem regulamentação diferenciada sobre a remuneração dos executivos – resolução 3.921 

de 2010 (BACEN, 2010). A escolha dos setores teve base na classificação da BM&FBovespa. 

 No entanto, a adoção desses elementos não é exclusiva dessas empresas. Assim, foram 

pesquisadas todas as demais empresas listadas que não participam desses segmentos, 

inclusive como forma de equilibrar possíveis efeitos moderadores da adesão a eles. O 

segmento “Tradicional” continha um total de 258 companhias, excluídas as do setor 

financeiro (71) e aquelas que não possuíam definição de setor (13).  

   

Quadro 2 – População e amostra 
Segmento População Financeiras Setor não 

definido 

Excluída por ausência de 

dados ou não negociadas 

Amostra 

NM 130 18 0 34 87 

Nível 2 21 8 0 4 9 

Nível 1 32 8 0 4 20 

Tradicional 258 71 13 123 51 

TOTAL 441 105 13 165 167 

 

 Durante a coleta dos dados, as companhias com ausência de uma ou mais informações 

foram descartadas. No entanto, não foi proposta da pesquisa identificar se mais de um motivo 

levou à ausência de dados de uma mesma empresa. Nesse processo, houve a identificação de 

empresas que não possuíam mais ativos em negociação, ausência de algum período ou 

divulgação dos formulários de referência (principalmente entre as do grupo “tradicionais”). 
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Buscaram-se alternativas nos sites da BM&FBovespa e da CVM. Assim, faz-se uma crítica ao 

acesso às informações, relacionada ao site da BM&FBovespa, com problemas no acesso aos 

dados de remuneração do Formulário de Referência, impedindo a ampliação da amostra 

quando da ausência dos dados nos sites das próprias companhias. 

 Com o intuito de buscar responder o problema de pesquisa, inicialmente identificou-se 

a existência de outliers multivariados, por meio do teste de Hadi. Hadi e Simonoff (1993). Os 

resultados do teste são demonstrados na Figura 1. 

 

Figura 1 - Outliers multivariados evidenciados através da distância de Hadi 
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A Figura 1 ilustra nove observações que identificadas como outliers multivariados, 

pelo valor da distância de Hadi maior que 5 (p-valor=0,01). São observações de seis 

empresas: Bicicletas Monark S.A.; Companhia Iguaçu de Café Solúvel; Construtora Adolpho 

Lindenberg S.A; Haga S.A.; Lupatech S.A.; Recrusul S.A.. Esses outliers foram eliminados 

da amostra. As características do grupo de outliers em relação às demais observações foram 

analisadas pelo teste ANOVA. As diferenças de médias significativas a 1% para as variáveis 

VAR_TT_DIR e LN_AT indicam que o grupo de outliers possui menor uso de remuneração 

variável em empresas de menor porte. Perfazendo um total de 161 empresas, com três 

observações cada (n=483). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste item apresenta-se inicialmente a análise descritiva e das correlações entre os 

dados das variáveis. Em seguida são apresentados os resultados da aplicação do modelo 

econométrico e o teste da hipótese proposta, assim como discussões sobre o INGov. 

 

4.1 Estatísticas descritivas e análise de correlações 

 A variável dependente (VAR_TT_DIR) apresentou máximo de 0,97016. Trata-se da 

empresa PDG Realty S.A. com maior proporção de utilização da remuneração variável, com 

97% dos rendimentos dos diretores dessa forma em 2010, 96% em 2011 e 95% em 2012. 

Outro dado refere-se à identificação de 81 empresas em que a remuneração variável 

representou mais de 50% do valor total. No outro extremo, foram identificadas 83 

observações sem remuneração variável (39 empresas, 22 do segmento “tradicional”). Os 

dados coletados apresentaram as seguintes estatísticas descritivas. 
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Tabela 1 – Estatísticas descritivas 

n= 483 Média Mediana Máximo Mínimo Desvio Padrão Assimetria Curtose Jarque-Bera Prob. JB 

VAR_TT_DIR 0,37155 0,37401 0,97016 0,00000 0,26474 0,10472 1,97123 22,18250 0,00002 

INGov 0,70148 0,81250 1,00000 0,18750 0,23211 -0,85735 2,49836 64,23518 0,00000 

Ln(AT) 14,98260 14,95224 20,33424 10,07895 1,59179 0,17299 3,50900 7,62302 0,02212 

ROA 0,04611 0,04083 0,26829 -0,18996 0,06597 0,27304 4,19359 34,67242 0,00000 

TRAD 0,28571 0,00000 1,00000 0,00000 0,45222 0,94868 1,90000 96,80125 0,00000 

 

 O índice de governança desenvolvido (INGov) apresentou mediana de 0,8125, sendo 

que todas as empresas atendem a pelo menos uma das regras da BM&FBovespa. Como 

esperado, a maioria das empresas acima da média fazem parte dos segmentos de listagem 

diferenciados (97) e apenas 3 são do segmento tradicional: Tupy S.A. (0,75); Kepler Weber 

(0,875); Redentor Energia S.A (0,875). O teste ANOVA apresentou significância a 1% para a 

diferença de médias entre as empresas do grupo tradicional (média=0,3967) relação às 

listados nos segmentos (média=0,8234).  

 O logaritmo natural do ativo (Ln(AT)), o retorno sobre o ativo (ROA) das companhias 

e a classificação das empresas como tradicional (TRAD) da mesma forma não apresentaram 

distribuição normal. Entretanto, mesmo que nenhuma das variáveis tenha atendido esse 

requisito, não serão realizadas inferências a “n” situações das empresas, mantendo os dados 

para os testes de regressão linear múltipla por MQO.  

 A matriz de correlação das variáveis indicou relações positivas e significativas entre a 

variável dependente (VAR_TT_DIR) e a variável dependente INGOV (0,3519) assim como 

com as variáveis de controle AT (0,2459) e ROA (0,073). No entanto, apresenta relação 

significativa e negativa com o fato da empresa fazer parte do grupo tradicional de listagem. 

Essas relações indicam que as companhias com maior proporção do uso da remuneração 

variável para seus diretores são empresas maiores e com níveis mais elevados de GC, que 

possuem maior rentabilidade e aderiram aos segmentos de listagem da BM&FBovespa. 

 

Tabela 2 – Correlação das variáveis 

 n= 483 VAR_TT_DIR INGov Ln(AT) ROA  

INGov 0,3519*** 

   Ln(AT) 0,2459*** 0,1762*** 

  ROA  0,0730* 0,1055** -0,0749* 

 TRAD  -0,3480*** -0,8312*** -0,2715*** -0,0460 

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

 

 Entre as variáveis dependentes o INGov apresenta correlação significativa com todas 

as demais, indicando que os maiores índices de GC estão relacionados a empresas maiores, 

maior ROA e que aderiram aos segmentos de GC. Por fim, o comportamento da variável 

TRAD indica que as empresas fora dos segmentos são menores, possuem as piores estruturas 

de governança e menor uso de remuneração variável. 

 

4.2 Análise de regressão 

 Os testes seguintes foram elaborados com a variável dependente VAR_TT_DIR, que 

representa o percentual da remuneração variável total sobre o total da remuneração percebida 

pela diretoria. Foram realizadas regressões lineares por Mínimos Quadrados Ordinários 

(MQO) e os resultados dos anos de 2010, 2011 e 2012 estão expressos nas tabelas 3, 4 e 5. 
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Tabela 3 – Regressão linear múltipla para explicação da variável VAR_TT_DIR – ano 2010 

Regressores Coef. Erro pad. Sig. teste t Sig. teste f   

Constante -0,37771 0,18339 0,0411 0,000   

Índice do Nivel de governança (INGov) 0,39277 0,07974 0,0000 0,000   

Logaritmo natural do ativo total (Ln(AT)) 0,03204 0,01242 0,0108 0,000   

 

 Na tabela 3 evidencia-se que os valores do teste t da constante e das variáveis INGov e 

Ln(AT) foram significativos, assim como o teste f (sig. 0,000). O coeficiente de determinação 

(R2 ajustado) indica que 16,58% da variância total da razão da remuneração variável pela 

remuneração total dos diretores das companhias foi explicada pelos regressores INGov e 

Ln(AT). Os coeficientes foram positivos, à exceção da constante, indicando que o aumento do 

efeito das variáveis explicativas implica em aumento na variável explicada. As variáveis de 

controle TRAD e ROA não apresentaram resultados com significância estatística e foram 

retirados da equação, de forma que os dados das Tabelas 3, 4 e 5 referem-se ao modelo com 

os valores da regressão calculado sem a inclusão de ambas. 

 A estatística Durbin-Watson apresentou valor Qui-quadrado=1,6458, recaindo na zona 

de indecisão para não rejeição da hipótese nula de ausência de autocorrelação. O teste de 

heterocedasticiade de White apresentou Qui-quadrado=2,472, significativo a 10% (p-

valor=0,2905), não rejeitando a hipótese nula de homocedasticidade. Os resíduos 

apresentaram distribuição normal pelo teste Jarque-Bera, que foi significativo a 5% (p-

valor=0,08916). Esses elementos tornam o modelo válido para análise de regressão por MQO 

e seus regressores podem ser assim interpretados: (a) a cada oscilação de 1 em INGov 

representa uma oscilação de 0,39277 em VAR_TT_DIR; (b) a cada oscilação de 1% no Ativo 

Total representa uma oscilação de 0,03204 em VAR_TT_DIR. 

  titititi ATINGovDIRTTVAR ,,,, ln03204,039277,0-0,37771__   [2] 

 

Tabela 4 – Regressão linear múltipla para explicação da variável VAR_TT_DIR – ano 2011 

Regressores Coef. Erro pad. Sig. teste t Sig. teste f   

Constante -0,31793 0,18779 0,0924 0,000   

Índice do Nivel de governança (INGov) 0,37663 0,08383 0,0000 0,000   

Logaritmo natural do ativo total (Ln(AT)) 0,02916 0,01279 0,0240 0,000   

 

 Os valores do teste t da constante e das variáveis INGov e Ln(AT) foram 

significativos, assim como o teste f (sig. 0,000). O coeficiente de determinação amostral (R2 

ajustado) foi de 0,2466, ou seja, 24,66% da variância total da razão da remuneração variável 

pela remuneração total dos diretores das companhias foi explicada pelos regressores INGov e 

Ln(AT). Assim como nos testes para 2010, as variáveis de controle TRAD e ROA não 

apresentaram resultados com significância estatística e foram retirados da equação.  

 A estatística Durbin-Watson apresentou valor Qui-quadrado=1,8629, indicando não 

rejeição da hipótese nula para ausência de autocorrelação. O teste de heterocedasticiade de 

White apresentou Qui-quadrado=3,069, significativo a 10% (p-valor=0,2155), não rejeitando 

a hipótese nula de homocedasticidade. Os resíduos apresentaram distribuição normal pelo 

teste Jarque-Bera, que foi significativo a 5% (p-valor=0,08251). Esses elementos tornam o 

modelo válido para análise de regressão por MQO e seus regressores podem ser assim 

interpretados: (a) a cada oscilação de 1 em INGov representa uma oscilação de 0,37663 em 

VAR_TT_DIR; (b) a cada oscilação de 1% no Ativo Total representa uma oscilação de 

0,02916 em VAR_TT_DIR. 

  titititi ATINGovDIRTTVAR ,,,, ln02916,037663,0-0,31793__   [3] 
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Tabela 5 – Regressão linear múltipla para explicação da variável VAR_TT_DIR – ano 2012 

Regressores Coef. Erro pad. Sig. teste t Sig. teste f   

Constante -0,39356 0,19719 0,0477 0,000   

Índice do Nivel de governança (INGov) 0,31704 0,09356 0,0005 0,000   

Logaritmo natural do ativo total (Ln(AT)) 0,03500 0,01305 0,0081 0,000   

 

 Os resultados do teste t da constante e das variáveis INGov e Ln(AT) foram 

significativos, assim como o teste f (sig. 0,000). O R2 ajustado manteve equivalência ao de 

2011 (0,2447), ou seja, 24,47% da variância total da razão da remuneração variável pela 

remuneração total dos diretores das companhias foi explicada pelos regressores INGov e 

Ln(AT). Assim como nos testes dos anos anteriores, as variáveis de controle TRAD e ROA 

não apresentaram resultados com significância estatística e foram retirados da equação.  

 A estatística Durbin-Watson apresentou valor Qui-quadrado=1,8629, indicando não 

rejeição da hipótese nula para ausência de autocorrelação. O teste de heterocedasticiade de 

White apresentou Qui-quadrado=2,9188, significativo a 10% (p-valor=0,2324), não rejeitando 

a hipótese nula de homocedasticidade. Os resíduos apresentaram distribuição normal pelo 

teste Jarque-Bera, que foi significativo a 10% (p-valor=0,2190). O modelo foi válido para 

análise de regressão por MQO e seus regressores podem ser assim interpretados: (a) a cada 

oscilação de 1 em INGov representa uma oscilação de 0,31704 em VAR_TT_DIR; (b) a cada 

oscilação de 1% no Ativo Total representa uma oscilação de 0,035 em VAR_TT_DIR. 

  titititi ATINGovDIRTTVAR ,,,, ln035,031704,0-0,39356__   [4] 

 

4.3 Teste de hipótese e discussão dos resultados 

 Por meio do desenvolvimento de um índice de governança corporativa (INGov), com 

as regras definidas pela BM&FBovespa para as empresas que aderem aos segmentos 

diferenciados (N1, N2 e NM), foi possível testar a hipótese dessa pesquisa. A relação 

significativa entre o uso da remuneração variável e do nível de GC foi identificada em cada 

um dos três anos analisados (2010, 2011 e 2012), de modo que é rejeitada a hipótese nula (H0) 

sobre a não existência de relação entre o nível de governança das empresas (INGov) e um 

maior uso da remuneração variável aos diretores (VAR_TT_DIR).  

Tal fato pode ser relacionado ao pressuposto da influência das regras de 

comportamento coletivo sobre a ação individual. Mais especificamente, sobre a hipótese 

pesquisada, em a adesão a regras de GC podem influenciar os níveis de adoção de outros 

mecanismos de proteção aos investidores, como a remuneração variável. Além disso, 

demonstram certo nível de isomorfismo entre as companhias, de modo que as companhias não 

listadas nos segmentos diferenciados também mantêm, pelo menos parcialmente, práticas 

definidas nas regras da bolsa. Destaque para as práticas de não restrição ao voto (LM_VT e 

QUOR), seguido do mandatado dos conselheiros e da dualidade de cargos (MAND_CA e 

CEO_CA). No entanto, a utilização de ações diferenciadas (TP_ACAO), o percentual de free 

float (FF), a obrigatoriedade pública de ações (OPA), a previsão de tag along e a divulgação 

de calendário de eventos (CALEND) e reunião com o mercado (REUN) são pouco utilizadas 

por essas empresas, prejudicando, sobretudo, questões relacionadas à equidade no tratamento 

dos acionistas e os níveis de transparência.   

 Como a relação encontrada é positiva, a premissa da utilização da remuneração 

variável como fator de congruência de metas e divisão do risco parece ser atendida pelas 

companhias da amostra analisada, reduzindo possíveis efeitos da separação entre propriedade 

e controle. Assim, as regras que influenciam o comportamento das empresas no mercado de 

capitais brasileiro, pelos elementos de governança corporativa definidos pela BM&FBovespa 
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não são utilizados como substitutivos do mecanismo remuneração variável, nessa amostra. Se 

esse fosse o caso, a relação encontrada seria negativa, à medida que níveis mais elevados de 

INGOV atuariam no controle da ação do executivo em detrimento do uso de recompensas 

financeiras por desempenho. 

 Tais resultados também podem ser analisados por alguns dos elementos que compõem 

o índice de governança corporativo (INGov). Testes adicionais de regressão linear foram 

realizados para os três anos com a combinação das variáveis TP_ACAO, FF e OPA, que 

possuem objetivo de redução dos níveis de concentração e controle, indicando que maiores 

níveis de redução dessa concentração estão ligados ao maior uso de remuneração variável. 

Tais achados ensejam recomendações de novas pesquisas que aprofundem a análise dessa 

relação. Comparativo a outros estudos, Elston e Goldberg (2003) identificaram na Alemanha 

resultados semelhantes aos encontrados por Khan, Dharwadkar e Brandes (2005) em 

empresas que atuam no mercado acionário norte-americano. Ambos indicam que menores 

níveis de compensação aos executivos estão relacionados a maior participação acionária de 

controladores. Khan, Dharwadkar e Brandes (2005) indicam que a maior concentração 

acionária está vinculada a preferência do uso por remunerações fixas do CEO, uma vez que os 

acionistas não estão diretamente ligados ao desenho dos sistemas de incentivo. Evidências 

contrárias foram encontradas por Firth, Fung e Rui (2006), em que a concentração de capital 

em acionista não estatal está ligada a um maior valor de remuneração do CEO.  

 Outros estudos também desenvolveram índices para avaliar níveis de governança 

corporativa no Brasil. Silva e Leal (2005) desenvolveram um índice com questões, em que 

respostas positivas recebiam 1 e negativas, valor zero, igualmente formando uma lista com 

variáveis binárias. Eles definiram 4 grupos de perguntas: evidenciação; funcionamento e 

composição do conselho de administração; estrutura de propriedade e controle; e direitos dos 

acionistas. Os autores efetuaram análise da relação do índice com o desempenho das 

companhias, pelo retorno sobre o ativo e o Q de Tobin, identificando relações positivas com 

ambos, porém significativa apenas com o primeiro. Eles classificaram o nível de governança, 

em “boa”, “média” e “ruim” e verificaram que somente 4% das companhias pesquisadas 

possuíam bom desempenho em GC. Aqui foram identificadas 129 (80%) empresas que 

atendem 50% ou mais dos elementos analisados. 

 Além desse, Silveira e Barros (2008) e Correia, Amaral e Louvet (2011), criaram 

índices que procuram indicar qualidade das práticas de governança corporativa. As 

semelhanças e divergências entre os elementos considerados nos índices desse estudo para os 

demais podem ser resumidas no Quadro 3. Silva e Leal (2005) e Correia, Amaral e Louvet 

(2011) procuraram identificar se o nível de governança corporativa é determinante de 

melhores desempenhos da companhia; Silveira e Barros (2008) avaliaram quais fatores 

determinam os melhores índices de GC; assim, a busca pela relação entre o índice de 

governança e a remuneração dos diretores das companhias é uma proposta não abordada na 

literatura nacional. 

  

Quadro 3 – Comparação com estudos sobre índices de GC no Brasil 
Elementos  1 2 3 Elementos 1 2 3 

TP_ACAO X X X MAND_CA X X  

FF X   CEO_CA X X X 

LM_VT X   DF_ING  X  

QUOR X   REUN    

OPA    CALEND    

TAG X X  POL  X  

TAM_CA X X X COD_CON  X  

IND_CA  X X CAM_ARB X   

(1) Silva e Leal (2005); (2) Silveira e Barros (2008); (3) Correia, Amaral e Louvet (2011) 
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 Em relação às variáveis de controle, Elston e Goldberg (2003) identificaram relação 

positiva entre a remuneração dos executivos com o tamanho da organização, tal como os 

resultados identificados nessa pesquisa. Os autores também encontraram relações entre a 

remuneração e desempenho das companhias, variável que não apresentou nível de 

significância para a amostra estudada. Para estudos futuros com o modelo de índice de 

governança aqui desenvolvido, o uso de outras medidas de desempenho como o Q de Tobin 

(BEBCHUK; CREMERS; PEYER, 2011), ou EBITDA e evolução das vendas 

(OYADOMARI et al., 2009), pode identificar outras medidas que explique a relação entre 

desempenho e a remuneração dos diretores. 

   

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nessa pesquisa foi analisada a premissa da influência das regras formais e informais 

do comportamento coletivo sobre o comportamento individual, para analisar a existência de 

relação entre o uso, pelas companhias listadas, das regras criadas nos segmentos de 

governança corporativa da BMF&Bovespa com a remuneração variável para diretores. O uso 

da remuneração variável com vistas à congruência de metas entre executivos e diretores, 

procura alinhar interesses e dividir o risco, com ganhos para o agente relacionados com o 

desempenho organizacional. Enquanto mecanismo de GC, a remuneração poderia ter duas 

forma distintas de relacionamento com as práticas definidas pela BM&FBovespa: 1) positiva, 

em que maiores níveis de adesão às práticas levariam a um maior uso da remuneração 

variável, vinculada ao desempenho da companhia; 2) negativa, ao passo que as práticas de GC 

poderiam ser mecanismos substitutos do uso da remuneração para controle dos diretores. 

 Os resultados rejeitam a hipótese nula de ausência de relação entre o nível de 

governança corporativa (INGov) e a remuneração variável dos diretores (VAR_TT_DIR), ou 

seja, não se pode rejeitar a hipótese de que as regras formais da BM&FBovespa estão 

relacionados com o uso da remuneração variável para os diretores das companhias listadas. 

Além disso, a relação encontrada foi positiva e significativa para os três anos estudados 

(2010, 2011 e 2012), indicando que um maior nível de GC representa uma proporção maior 

no uso da remuneração variável sobre a remuneração total dos diretores das companhias 

analisadas (161 empresas listadas na BM&FBovespa), alinhado à Teoria de Agência. 

 Para identificar o nível de GC, foi desenvolvido um índice de governança corporativa 

(INGov) com base nas práticas de GC definidas pela BM&FBovespa para adesão aos 

segmentos de listagem (N1, N2 e NM). Os 16 elementos identificados foram considerados 

como variáveis binárias (0, 1), em que o valor 1 era concedido ao atendimento da prática, que 

beneficie a GC da companhia. O INGov foi a média aritmética dessas práticas. Ele pode ser 

analisado em conjunto com outras pesquisas que objetivaram identificar níveis de governança 

no Brasil (SILVA e LEAL, 2005; SILVEIRA e BARROS, 2008; CORREIRA, AMARAL e 

LOUVET, 2011).  

 Dentre as implicações dessa pesquisa está o desenvolvimento do INGov para avaliar o 

nível de adesão às práticas recomendadas pela bolsa de valores brasileira. Esse índice pode ser 

relacionado a outros fatores além do tratado aqui, como o desempenho da companhia, os 

demais mecanismos de GC, formas de proteção ao acionista minoritário, níveis de pagamento 

de dividendos, endividamento das companhias, etc. Além disso, a identificação do nível de 

governança com uma maior proporção no uso da remuneração variável indica que a GC está 

relacionada às práticas de compensação dos executivos por seus desempenhos, 

compartilhando o risco pela congruência de metas. Isso está alinhado ao contexto das 

pesquisas que utilizam a Teoria de Agência sobre a remuneração como redução de possíveis 

conflitos de interesse entre principal e agente, ao incentivar a congruência de objetivos. 
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 Logo após a emissão da instrução 480 da CVM (CVM, 2009), uma série de empresas 

conseguiu uma liminar para não divulgação dos dados. Laksmana, Tietz e Yang (2012) 

identificaram, em empresas americanas, maior proteção aos dados de remuneração, no início 

da divulgação, mudando o comportamento nos períodos seguintes. Isso foi vinculado a uma 

melhoria nas práticas de remuneração, sugerindo que a supervisão externa pode influenciar 

positivamente as políticas de recompensas a executivos. Nesse ponto, as futuras pesquisas no 

Brasil, podem avaliar a evolução das práticas com a entrada da instrução 480. 

 A não significância estatística do desempenho organizacional (ROA) aqui estudado 

apresenta-se como outra oportunidade de pesquisa, vinculada à relação entre o INGov e o Q 

de Tobin, evolução das vendas, lucratividade ou EBITDA, já identificadas em outros estudos. 

Além disso, a relação endógena entre elementos de GC já foi apontada por outras pesquisas 

(BROWN, BEEKES e VERHOEVEN, 2011; GILLAN, 2006) e merece atenção em futuros 

estudos sobre INGov. Outra limitação encontrada nessa pesquisa assim como em Silva e Leal 

(2005) e Silveira e Barros (2008) centra-se na ausência de pesos entre os fatores considerados 

nos índices de governança, não identificando maior ou menor influência de elementos de 

naturezas diversas. Assim, novas pesquisas podem procurar estabelecer pesos entre eles. 

 

Agradecimentos: Os autores agradecem ao CNPq pelo apoio recebido via projeto de 

pesquisa.  
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