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RESUMO  
 

A remuneração de executivos está presente na literatura como alvo de pesquisas sob vários 

contextos. Entretanto, observa-se uma lacuna na análise dinâmica dessa remuneração, isto é, 

em associar a remuneração executiva aos ciclos de vida organizacional, foco do presente 

estudo. Além do fenômeno dos sistemas de remuneração e sua relação endógena com 

contingências organizacionais e conflitos de agência. Assim, essa pesquisa teve como objetivo 

analisar a remuneração de executivos em cada uma das etapas do ciclo de vida das empresas. 

Para tanto, realizou-se pesquisa descritiva, bibliográfica, documental e de levantamento, com 

abordagem predominantemente quantitativa, utilizando uma amostra de 560 observações, 

referentes a 112 empresas. Para definição do ciclo de vida no qual se insere cada empresa 

estudada, optou-se pela metodologia de Dickinson (2010), na qual classifica o estágios do 

ciclo de vida em cinco fases (nascimento, crescimento, maturidade, turbulência e declínio), 

baseando-se simultaneamente nos sinais dos fluxos de caixa operacional, de investimento e 

financiamento. Para construção do modelo econométrico, baseou-se em Madhani (2012), 

Ventura (2013) e Koh et al. (2015). Os resultados encontrados sugerem que o maior nível de 

remuneração paga aos executivos foi na fase de turbulência, seguida de crescimento, declínio, 

nascimento, sendo o menor, observado para a fase da maturidade. Conclui-se que o nível de 

remuneração paga aos executivos das empresas estudadas se relacionam com o ciclo de vida 

organizacional, corroborando com as teorias da contingência e agência. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os debates acerca da remuneração de executivos vem crescendo, em especial, devido 

aos escândalos corporativos ocorridos na Enron e WorldCom, no período de 2002, a “bolha 

imobiliária” ocorrida no mercado norte americano, em 2008, e por fim, os inúmeros 

problemas econômicos que ao logo dos últimos anos estão ganhando força, especialmente 

devido as crises recentes que ainda serão registradas os seus impactos para os países, como a 

da Grécia e China, ambas em 2015.  

Uma possível influência desses aspectos econômicos nas empresas, é que os atuais 

sistemas de remuneração visam motivar os Chief Executive OfficerCEO’s, bem como 

maximizar o desempenho da empresa. Para tanto em busca de “contratos ótimos”, como 

preconiza a Teoria da Agência, são criados contratos que possuem uma parcela fixa (salário 

direto) e variável (opções de ações, restrições de ações, dentre outros). No entanto, o 

desempenho das empresas não são influenciadas apenas com suas práticas gerenciais, 

sobretudo por fatores econômicos, atrelados ao setor, crises e recessões.  Dessa forma, pode 

encorajar um comportamento oportunista dos gerentes, por meio de manipulação de medidas 

de desempenho (Conyon, 2006).  

A remuneração de executivo está presente na literatura como alvo de pesquisas sob 

vários contextos. A exemplo, cita-se Jensen (2003) que discute o sistema de remuneração dos 

gestores baseados em atingimento de metas orçamentárias; Laksmana (2010) relaciona a 

governança corporativa com à remuneração de executivos; Gregg, Jewell e Tonks (2010) 

encontram evidências sobre a relação do tamanho da empresa e valor pago aos executivos; 

Chien (2012) evidenciaram os efeitos da remuneração dos executivos com o desempenho das 

empresas; e Wang e Sing (2014) que procuraram relacionar a remuneração de executivos com 

os estágios do ciclo de vida organizacional. 

O estudo de Wang e Sing (2014) objetivou revisar as ligações potenciais entre 

remuneração de executivos e ciclos da vida organizacional, explicando a relação entre eles 

sob a perspectiva da teoria da contingência e oferecendo proposições sobre o nível e o mix de 

remuneração do CEO e as quatro etapas do ciclo de vida organizacional. 

Nesta perspectiva, a questão de pesquisa que se coloca é “qual a relação entre a 

remuneração de executivos das empresas brasileiras estudadas e as etapas do ciclo de 

vida organizacional”. Assim, o presente artigo tem como objetivo analisar a remuneração de 

executivos em cada uma das etapas do ciclo de vida das empresas brasileiras estudadas. 

Justifica-se o presente estudo em virtude da escassez de discussões sobre o tema na 

literatura, especialmente em nível nacional, com o intuito de fomentar o debate sobre o 

fenômeno dos sistemas de remuneração e sua relação endógena com contingências 

organizacionais. 

Além desta introdução, as outras partes do artigo estão estruturadas da seguinte forma: 

a seção seguinte apresenta uma revisão de literatura sobre remuneração de executivos e ciclos 

de vida organizacional. A seção 3 descreve os procedimentos metodológicos, com a 

formulação das hipóteses de pesquisa e descrição da amostra. Na seção 4 são analisados os 

resultados e, por fim, apresenta-se a conclusão com sugestões para futuras pesquisas.  

 

 

2 REMUNERAÇÃO DE EXECUTIVOS SOB A PERSPECTIVA DAS TEORIAS: 

CONTRATUAL DA FIRMA E DA AGÊNCIA  

 

As teorias contratual da firma, da agência e da contingência são amplamente utilizadas 

em pesquisa contábil e trazem importantes subsídios para resolução de problemas contábeis 



 
 

 

relacionadas à área gerencial, como medição de desempenho e sistema de compensação de 

gestores, por exemplo. Para Godfrey, Hodgson, Holmes e Tarca  (2006) a teoria positiva da 

contabilidade geralmente foca em dois tipos de contratos de agência: contratos de gerência e 

contratos de dívidas e a teoria da agência fornece uma rica fonte de explicação para a 

existência de práticas contábeis.  

A teoria contratual da firma considera as relações contratuais como a essência da 

empresa, que por sua vez é entendida como simples ficção legal, servindo como um elo para 

um conjunto de relações de contratação entre os indivíduos (Jensen& Meckling, 1976). Sua 

existência, conforme explicam Godfrey, et al (2006), se dá porque custa menos para os 

indivíduos realizarem transações (ou contratos) através de uma organização central do que 

para fazê-lo individualmente. Para Lopes e Martins (2012) o funcionamento adequado da 

empresa depende do equilíbrio contratual estabelecido. Se uma das partes não está satisfeita 

com os termos de seu contrato, ou com sua execução, as atividades da empresa podem ser 

prejudicadas e até mesmo interrompidas.  

Nesta perspectiva, Sunder (2014) ensina que para explicar um aspecto particular do 

comportamento da firma, a atenção pode ser voltada para os subconjuntos relevantes de 

agentes. Jensen e Meckling (1976) definem uma relação de agência como sendo um contrato 

em que uma ou mais pessoas [(o(s) principal(is)] envolvem outra pessoa (o agente) para 

realizar algum serviço em seu nome que envolve delegar alguma autoridade para tomada de 

decisão para o agente. Para fins do presente artigo, o gestor se configura no agente central da 

discussão, cuja cooperação mútua e automotivada com a firma se materializa no fornecimento 

de suas habilidades e no direito de recebimento de salários, bônus e outros benefícios. 

No entanto, Sunder (2014) lembra que “os agentes são racionais no sentido em que, 

dentro das restrições de suas oportunidades e informação, eles não escolhem conscientemente 

cursos menos desejados de ação a despeito daqueles mais desejáveis”. Em outras palavras, a 

racionalidade dos indivíduos significa que eles não fazem conscientemente aquilo que não 

querem e procuram maximizar sua riqueza. Com base nesta premissa e na presença, dentro do 

ambiente organizacional, da separação entre propriedade e controle, surgem conflitos entre 

proprietários e gestores que são analisados sob a luz da teoria da agência. 

A Teoria da Agência é usada na pesquisa contábil para adicionar duas questões: (i) 

como as características da informação, da contabilidade e dos sistemas de compensação afeta 

(reduz ou piora) os problemas de incentivos e (ii) como a existência de problemas de 

incentivo afeta a forma e estrutura da informação, da contabilidade e dos sistemas de 

compensação? Segundo Lambert (2001) a primeira característica da Teoria da Agência que a 

fez atrativa para os pesquisadores da área de contabilidade é que ela permite explicitamente 

incorporar conflitos de interesse, problemas de incentivo e mecanismos para controla-los. Sua 

unidade de análise é o contrato entre principal e agente. Como pressupostos a assimetria 

informacional entre o principal e o agente e o conflito de metas. 

Na relação de agência entre o principal e o agente, proprietário e gerente, 

respectivamente, Lambert (2001) lembra que a questão de como medir o desempenho é 

importante, uma vez os sistemas contábeis, de orçamento, de mensuração de desempenho, de 

transferência de preços e de apoio à decisão afetam o modo como as pessoas e as 

organizações interagem. 

  O foco desse artigo recai sobre a medição de desempenho na relação de agência entre 

o gestor (agente) e a empresa (principal), sob a luz de uma das correntes da teoria da agência, 

denominada positivista, que para Eisenhart (1989) pesquisadores positivistas têm-se centrado 

na identificação de situações em que o principal e agente são susceptíveis de ter objetivos 

conflitantes e, em seguida, descrevendo os mecanismos de governança que limitam 

comportamento de interesse próprio do agente. 



 
 

 

Neste contexto, uma das situações conflituosas estudadas por Jensen (2003) se refere 

aos efeitos perversos associados ao uso de orçamentos em sistemas de medição e de 

remuneração de desempenho de uma organização, que na concepção desse autor, leva 

gestores a burlar o sistema e destruir valor, quando na definição de metas facilmente 

acessíveis e, muitas vezes, danosas a empresa (mas benéfica para o gestor) e na realização de 

metas, por exemplo, antecipando receitas de períodos futuros para o exercício atual para 

atingimentos de metas.  

Vários outros estudos, sob diferentes enfoques, tem sido realizados a respeito do 

sistema de remuneração de gestores. Dentre estes, cita-se o de Krauter (2013) que investigou 

a relação entre a remuneração dos executivos e o desempenho financeiro nas empresas 

brasileiras, obtendo evidências estatísticas significantes sobre essa associação, isto é, 

existência de relação entre remuneração financeira e desempenho financeiro e entre 

remuneração não financeira e desempenho financeiro. Para a autora, seus resultados apontam 

que a remuneração pode ajudar a direcionar os esforços dos executivos em direção aos 

objetivos estratégicos do negócio, contribuindo para que a empresa alcance níveis superiores 

de desempenho financeiro. 

Oliva e Albuquerque (2007) encontraram evidências de alinhamento entre a estrutura 

de governança corporativa e o sistema de remuneração de executivos e conselheiros, com 

contínuo acompanhamento dos resultados operacionais e financeiros e uma preocupação em 

mostrar aos investidores a confiabilidade de seus controles e a existência de periódica 

auditoria e cuidado com a remuneração.  

Outra constatação de Oliva e Albuquerque (2007) é a tendência de expansão na 

remuneração variável para os administradores, embora eventuais excessos nessa prática não é 

item de preocupação. Para identificação das práticas de remuneração variável adotadas por 21 

empresas de grande porte, Oyadomari et al (2009) encontram resultados que sugerem 

associação da remuneração variável, com metas individuais, e o alcance das metas 

organizacionais, com a possibilidade de surgimento de conflito de agência, caso as primeiras 

não estejam alinhas às segundas. 

As pesquisas citadas exemplificam o debate  sobre remuneração de executivos que 

ainda apresenta lacunas nessa discussão. Para Souza e Borba (2007) apesar da existência de 

trabalhos publicados no Brasil que discutem aspectos da governança corporativa e seu 

desenvolvimento, especificamente sobre remuneração de executivos, observa-se pequeno 

desenvolvimento do tema em âmbito nacional. Uma dessas lacunas reside no fato de associar 

a remuneração executiva aos ciclo de vida organizacional, foco do presente estudo. 

 

 

3 CICLOS DE VIDA ORGANIZACIONAIS E TEORIA DA CONTINGÊNCIA 

 

O estudo sobre remuneração de gestores/executivos continua a atrair a atenção de 

pesquisadores, conforme explicam Wang e Sing (2014), geralmente com foco em questões 

relacionadas à sua eficácia e justiça. Porém esses autores criticam o fato de que tais estudos 

geralmente são estáticos, isto é, não levam em consideração as diversas fases de evolução da 

empresa e sua relação com o sistema de remuneração do Chief Executive Officer - CEO. 

Adicionalmente, estudos anteriores citados pelos autores concluíram que os pagamentos ao 

CEO não são simplesmente uma função do tamanho, mas pode ser afetado por fatores 

endógenos à firma. Nesta concepção, Wang e Sing (2014) alegam que os estágios do ciclo de 

vida das organizações podem capturar os efeitos interativos dos fatores endógenos e exógenos 

na remuneração do CEO. 



 
 

 

Variáveis tais como ambiente externo, estratégia competitiva, missão, tecnologia, 

dentre outras, são consideradas variáveis contingenciais. Assim, relacionar contingências 

específicas e o desenvolvimento de sistemas, como no foco do artigo o sistema de 

remuneração de executivos, é tarefa para teoria da contingência. 

A abordagem da contingência sugere que característica particulares de um sistema 

adequado dependerá das circunstâncias específicas em que uma organização encontra-se. 

Assim, a teoria da contingência deve identificar aspectos específicos de um sistema que estão 

associados com certas circunstâncias bem definidas e demonstram uma compatibilidade 

adequada (Otley, 1980). Consequentemente, uma questão essencial na teoria da contingência 

é a compreensão de quais variáveis afetam a configuração organizacional, sem estabelecer 

uma estratégia administrativa geral aplicável em todas as organizações e em todas as 

circunstâncias. 

Conforme Wang e Sing (2014) lembram, a literatura sobre a teoria da contingência é 

rica em elementos de prova de que os contextos externos de uma organização tem impacto 

significativo nas suas estratégias, estruturas, processos, tecnologia e cultura, e, 

posteriormente, os seus sistemas e práticas de remuneração. Wang e Kaarst-Brown (2014) 

afirmam que a teoria da contingência tem sido associada à pesquisa sobre remuneração de 

executivos e sob essa lente, a remuneração não é um sistema fixo, mas um sistema aberto que 

varia de acordo com diferentes condições ambientais e estratégicas que os executivos lidem. 

 Assim, Wang e Sing (2014) sugerem que o nível e a combinação da remuneração do 

CEO são contingentes sobre um conjunto de variáveis de organização em cada fase do ciclo 

de vida organizacional como um resultado de ajuste. As fases do ciclo de vida organizacional 

citadas por Wang e Sing (2014) são: start-up, crescimento, maturidade e declínio. 

O ciclo de vida organizacional também é discutido por Lima (1997) que se baseia na 

proposta de Machado-da-Silva, Veira e Dellagnelo para identificar os estágio como sendo de 

empreendimento, formalização, flexibilização e acrescenta a estes o do declínio 

organizacional. No seu estudo, Lima (1997) sugere que a formalização tem caráter dinâmico 

por assumir diferentes características e funções no transcorrer da vida das organizações, e 

explica que o nível de formalização organizacional, em geral, é baixo na fase de criação e 

estabelecimento das organizações, atinge o ponto máximo no final do estágio de formalização 

burocrática, reduz no estágio de flexibilização e pode voltar a aumentar ou continuar baixo na 

fase de declínio. 

Noutra perspectiva, o estudo de Faveri et al (2014) procurou identificar a relação dos 

diferentes estágios do ciclo de vida organizacional com o processo de planejamento de 116 

empresas prestadoras de serviços contábeis de Santa Catarina, com predominância das 

entidades nos ciclos de nascimento e rejuvenescimento e apenas metade delas utilizando-se do 

orçamento. Seus resultados evidenciaram correlação negativa entre os estágios de nascimento 

e declínio e uma correlação positiva entre os estágios de crescimento, maturidade e 

rejuvenescimento. Klann, Klann, Postai e Ribeiro (2012) também concluíram pela existência 

de relação entre os estágios do ciclo de vida e o nível de planejamento utilizado pelas 

empresas, em que os artefatos de planejamento (orçamento, planejamento estratégico e 

controle orçamentário) são utilizados de maneira diferente, dependendo do estágio de 

desenvolvimento da empresa. 

Para empresas em dificuldades financeiras, Koh, Durand, Dai e Chang(2015) 

encontraram evidências que suas estratégias de reestruturação são influenciadas pela fase do 

ciclo de vida que estão, e explicam que em estágios iniciais do ciclo de vida as empresas têm 

uma tendência para reduzir seus empregados; empresas maduras são mais propensas a se 

envolver em reestruturação de ativos. Constaram, ainda, que a influência do ciclo de vida 



 
 

 

organizacional é mais pronunciada na escolha de estratégias de reestruturação financeira tais 

como redução de dividendos ou variação nas estruturas de capital. 

Os resultados encontrados por Lavanda e Pereira (2012) permitiram caracterizar o uso 

dos sistemas de controle de gestão de acordo com o estágio de ciclo de vida organizacional 

em 22 empresas emissoras de rádio de Santa Catarina, evidenciando que à medida que as 

empresas da amostra evoluem do crescimento à maturidade, tornam seus controles mais 

interativos.  Os ciclos de vida organizacional considerados nesse estudo são os propostos por 

Lester, Parnell e Carraher (2003) citados por Lavanda e Pereira (2012), que são: nascimento, 

crescimento, maturidade e declínio. 

A discussão sobre ciclo de vida organizacional e seu impacto no sistema de 

contabilidade gerencial também foi alvo de pesquisa de Carvalho, Saraiva Júnior, Frezatti e 

Costa (2010) que através de análise bibliométrica de 22 trabalhos relacionados ao tema, 

concluíram que o sistema de contabilidade gerencial sofre variações à medida que fatores 

configuracionais internos e externos da empresa se modificam ao longo das diferentes fases 

do ciclo de vida organizacional. Nesta linha de raciocínio, a presente pesquisa se debruça 

sobre a discussão do impacto das modificações ocorridas ao longo dos estágios de ciclo de 

vida organizacional e o sistema de remuneração de seus executivos. 

Assim, a revisão de literatura feita por Wang e Sing (2014) encontra evidência 

empírica que cinco características organizacionais (idade da empresa, tamanho, 

diversificação, inovação e performance) variam de acordo com as fases do ciclo de vida da 

organização, tornando-se, portanto, características determinantes da remuneração do CEO. O 

entendimento é de que a organização usará diferentes sistemas de compensação com ênfase 

em uma determinada combinação de salário CEO, gratificações, remunerações baseadas em 

ações e benefícios em cada fase do ciclo de vida organizacional para motivar e recompensar o 

seu CEO para tomar decisões eficazes que pertencem aos desafios ou problemas 

correspondentes a uma destas fases. 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipologia e Seleção e Composição da Amostra 

 Sob tipologia adotada por Beuren (2004), este estudo tem características de pesquisa 

descritiva, bibliográfica, documental e de levantamento, com abordagem predominantemente 

quantitativa. A pesquisa documental se materializou por meio da coleta de informações no 

Formulário de Referência e da Demonstração do Fluxo de Caixa divulgados pelas empresas 

estudadas, para os períodos de 2010 a 2014. 

O período do estudo compreendeu os exercícios de 2010 a 2014, pois apenas em 2010, 

as empresas que possuíam ações na bolsa de valores foram obrigadas a informar a 

remuneração dos seus executivos, conforme instrução normativa n° 480 da Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM). Os dados obtidos foram tratados estaticamente conforme 

descrição a seguir. 

O universo desta pesquisa foi constituído por todas as firmas não financeiras listadas 

na BM&FBovespa. Para a composição da amostra (não probabilística) foram selecionadas 

aquelas que divulgaram nos Formulários de Referências informações sobre a remuneração dos 

seus executivos. As empresas financeiras foram excluídas da população, pois, essas 

companhias possuem regulação específica, além da estrutura de capital e apuração de lucro 

diferenciada. Bem como as empresas que não apresentaram informações referente a 

remuneração dos executivos, no período analisado. Assim, a amostra do estudo correspondeu 

a um conjunto de 112 empresas, incluindo 560 observações. 



 
 

 

  

4.2 Descrição do Modelo de Mensuração dos Estágios do Ciclo de Vida 

Para mensurar os estágios do ciclo de vida, utiliza-se o modelo de Dickinson (2010), 

conforme Quadro 1, que classifica as empresas em 5 fases: (1) nascimento; (2) crescimento 

(3) maturidade; (4) turbulência e (5) declínio. Este método, se diferencia do modelo de 

Anthony e Ramesh (1992) normalmente utilizado internacionalmente e recentemente aplicado 

no Brasil por Lima, Carvalho, Paulo e Girão (2015), pois tem como base a Demonstração do 

Fluxo de Caixa (DFC), relatório obrigatório para as empresas brasileiras a partir de 2008, com 

sua respectiva segregação em fluxo de caixa operacional, de investimento e financiamento.  

Assim, esse método considera os sinais múltiplos das atividades operacionais, de 

investimento e financiamento para realizar a respectiva classificação nos estágios do ciclo de 

vida. Destaca-se, que a única fase que permite maior possibilidades de classificações é a fase 

de Turbulência, pois admite três cenários distintos de sinais para sua classificação. 

Quadro 1 – Classificação dos Estágios do Ciclo de vida 

Fluxo de Caixa Nascimento Crescimento Maturidade Turbulência Declínio 

Operacional - + + +      -       + -         - 

Investimento - - - +      -       + +        + 
Financiamento + + - +      -       - +         - 

Fonte: Dickinson (2010, p. 9) 

 

Dickinson (2010) aponta que a principal vantagem de utilizar os padrões de fluxo de 

caixa é que os resultados obtidos são “orgânicos” as operações e conseguem ser mais 

congruentes a teoria econômica, decorrente de uma distribuição normal, sem realizações de 

cálculos de indicadores que podem conter viés do pesquisador. Outros métodos, como o de 

Anthony e Ramesh (1992), embora relevantes, podem possuir desvantagens, pois o modelo 

necessita de uma assunção prévia sobre a adesão do ciclo de vida, uma vez que são atribuídas 

pontuações arbitrárias, além de presumir uma distribuição uniforme dos estágios do ciclo de 

vida entre todas as empresas.  

 De maneira operacional, o modelo da Dickinson (2010) incorpora os sinais esperados 

do fluxo de caixa, para classificação em cada estágio do ciclo de vida, conforme suposições 

teóricas previamente estabelecidas. Assim, na fase de nascimento, devido as empresas 

necessitarem da adesão de novos clientes, sofrem déficits por baixas receitas e por custos 

potencias, os quais resultam em fluxo de caixa operacional e de investimento negativos. Por 

sua vez, na fase de crescimento e maturidade, as margens de lucro são maximizadas devido 

aos aumentos de investimento e eficiência, o que resultam em fluxo operacional positivo. 

Enquanto, na fase de declínio as empresas possuem taxa de crescimento decrescentes, o que 

leva as empresas diminuírem os preços de tal forma que o fluxo de caixa operacional irá 

diminuir até torna-se negativo.  

Dickinson (2010) enfatiza que os fluxo de caixa de financiamento são positivos para 

as empresas na fase de nascimento e crescimento, devido as expectativas dos credores quanto 

ao desempenho futuro da empresa. Contudo, na fase de maturidade as empresas começaram a 

pagar suas dívidas e distribuir dinheiro aos acionistas, o que resulta em fluxos de caixa de 

financiamento negativos. Por fim, na fase de declínio, as empresas não possuem um padrão, 

pois os fluxos de caixa de financiamento podem ser positivo ou negativo. 



 
 

 

 Uma possível lacuna do modelo, é a fase de Turbulência das empresas, pois não foi 

encontrado suporte teórico na teoria dos ciclos de vida para representar os sinais apresentados 

pelos fluxos de caixa, por se tratar de uma fase de transição das firmas. Então, basicamente os 

fluxos de caixa que não apresentarem os sinais indicados para as outras fases, deverão ser 

classificados na fase de turbulência.  

4.3 Modelo que correlaciona a Remuneração de Executivos com os Estágios do Ciclo de 

Vida  

 

Com vista ao atingimento do objetivo geral deste estudo que é analisar a remuneração 

de executivos em cada uma das etapas do ciclo de vida das empresas brasileiras estudadas, e 

baseado na revisão de literatura adotada, formulou-se as seguintes hipóteses de pesquisa: 

H1: As empresas na fase de nascimento pagam seus CEOs o menor nível de remuneração 

total. 

 

As suposições teóricas que deram origem para a criação das hipóteses descritas, foram 

baseadas no estudo de Wang e Singh (2014). De modo que, a H1 espera-se que na fase de 

nascimento, a remuneração dos CEOs apresente o menor nível, devido contingências 

organizacionais em que serão priorizados os atendimentos básicos, tais como benefícios legais 

e sociais. A justificativa para esse fato é que os gestores possuem sua capacidade gerencial 

limitada, o que leva aos conselheiros a reduzir a remuneração. Para Sender (2004) na fase de 

nascimento, as organizações necessitam de recursos que forneçam flexibilidade para eventuais 

mudanças, dessa forma espera-se que elas não comprometam graus elevados de recursos na 

remuneração dos executivos. 

 

H2: As empresas na fase de crescimento pagam seus CEOs um nível mais elevado da 

remuneração total do que aquelas na fase de nascimento. 

 

Em relação a H2, espera-se que as empresas na fase de crescimento, conforme Wang e 

Singh (2014), apresentem um nível de remuneração maior do que na fase de nascimento, uma 

vez que no crescimento são contratados profissionais mais qualificados, em virtude da 

transferência de responsabilidade dos fundadores da empresa aos CEOs e, sobretudo, aos 

desafios que essa fase impõe, tais como aumento do número de produtos oferecidos pela 

empresa, esforços para entrar em novos mercados geográficos, construção de novos 

distribuição e sistemas logísticos mais avançados para atender as demandas do mercado, 

dentre outros. 

 

H3: As empresas na fase de maturidade pagam seus CEOs o mais alto nível da remuneração 

total em relação as fases de nascimento e crescimento. 

 

Quanto a H3, espera-se que as empresas na fase de maturidade apresentem uma 

remuneração dos CEOs ainda maior quando comparado as fases de nascimento e crescimento. 

Conforme Black (1998) as empresas maduradas alteram seus objetivos estratégicos, pois 

conseguem obter maximização e estabilização dos lucros. Para Wang e Singh (2014) as 

empresas na maturidade desenvolvem sistemas complexos de gestão, mecanismos de 

governança corporativa complexos, além de tentarem descobrir nichos de mercado não 



 
 

 

explorados e produtos diferenciados, portanto, o mix de remuneração do executivos tende a 

ser maximizado.  

 

 

H4: As empresas na fase de turbulência pagam seus CEOs o mais alto nível da remuneração 

em relação as fases de nascimento, crescimento e maturidade. 

 

No que concerne a H4, embora exista lacuna na literatura em relação à fase de 

turbulência das empresas, pois os sinais dos fluxos de caixa não mantém um padrão, sugere-se 

conforme a Teoria da Agência, preconizada por Jensen e Meckling (1976), que os CEOs tem 

aversão ao risco, portanto as empresas tentam evitar práticas discricionárias que maximizem a 

utilidade dos gestores, possibilitando compensar de maneira mais elevada os executivos 

 

H5: As empresas na fase de declínio pagam seus CEOs o mais alto nível da remuneração em 

relação as demais fases. 

 

. Por fim, na H5 espera-se que as empresas na fase de declínio remunerem os CEOs 

com benefícios ainda maiores quando comparado as fases apresentadas. Segundo Wang e 

Singh (2014), nesse período a empresa tenta se reestruturar, ao ponto que muitas vezes 

contratam novos gestores, que evidentemente, só aceitam os novos desafios com uma 

compensação proporcional ao risco de comprometerem sua imagem no mercado. 

Para responder as hipóteses estruturadas anteriormente e, respectivamente, os 

objetivos do estudo, foi criado um modelo econométrico, baseado nos estudos de Madhani 

(2012), Ventura (2013) e Koh et al (2015), evidenciado pela equação: 

 

 

lnREMT = α + β1 DNASC+ β2 DCRES + β3 DMATUR + β4 DTURBU + β5 DDECLI + β6 

BASACOES + β7BONUS + β8 ROE + β9 ROA + ε it                                                                           (1) 

                                                                                                                           

Onde:                              

- lnREMT = logaritmo da remuneração média recebida da diretoria estatutária, da empresa i no 

tempo t para as equações 

- DNASC = É uma variável Dummy que indica a Fase de Nascimento do Ciclo de Vida, onde 

será atribuído 1 para empresas na Fase de Nascimento e 0 para as demais. 

-       = É uma variável Dummy que indica a Fase de Crescimento do Ciclo de Vida, onde 

será atribuído 1 para empresas na Fase de Crescimento e 0 para as demais. 

-        = É uma variável Dummy que indica a Fase de Maturidade do Ciclo de Vida, 

onde será atribuído 1 para empresas na Fase de Maturidade e 0 para as demais. 

-       = É uma variável Dummy que indica a Fase de Turbulência do Ciclo de Vida, onde 

será atribuído 1 para empresas na Fase de Turbulência e 0 para as demais. 

-        = É uma variável Dummy que indica a Fase de Declínio do Ciclo de Vida, onde 

será atribuído 1 para empresas na Fase de Declínio e 0 para as demais. 

- BASACOES = É uma variável Dummy de controle, que indica o pagamento baseado em 

ações, onde será atribuído 1 para recebimento baseado em ações e 0 para as demais 

- BONUS = É uma variável Dummy de controle que indica o pagamento baseado em bônus, 

onde será atribuído 1 para recebimento baseado em bônus e 0 para as demais 

- ROE = Variável de Controle que indica a Rentabilidade do patrimônio líquido, da empresa i 

no período t para a equação 



 
 

 

- ROA= Variável de Controle que indica a Rentabilidade do ativo, da empresa i no período t 

para a equação 

- εt,i = Termo de erro da regressão da empresa i no período t. 

Ressalta-se, que a equação criada para atender os objetivos traçados no estudo, 

apresentaram em suas variáveis das fases do ciclo de vida, alta colinearidade, haja vista que 

são todas variáveis dummies. Como forma de amenizar, foi testado cada fase do ciclo de vida 

individualmente. 

 

 

5 RESULTADOS 

 

Esta seção se destina a descrição e análise dos dados coletados na pesquisa, com vistas 

ao atingimento do objetivo estabelecido. Inicialmente, analisa-se descritivamente as variáveis 

consideradas no estudo, por meio da média, desvio padrão, valores máximo e mínimo. Em 

seguida, discute-se os modelos utilizados e os resultados que apoiam ou refutam as hipóteses 

estabelecidas. 

 

5.1. ANÁLISE DESCRITIVA 

 

A tabela 1 mostra as estatísticas descritivas para as variáveis estudadas, referentes ao 

período de 2010 à 2014. Os resultados mostram que a remuneração média dos executivos das 

empresas da amostra é de 6,08 atingindo o máximo de 14,07.  
 

Tabela 1 – Estatística descritiva da amostra, no período de 2010 a 2014. 

Variáveis Média Desvio-Padrão Valor Mínimo Valor Máximo Observações 

REMM
* 

6,08 1.31 1 14,07 560 

ROA 16,91 325,44 -323,48 7691,25 560 

ROE 101,43 2250,50 -661,72 53242,80 560 

ATIVO
** 

4,29 2,91 0,68 8,49 546 

MEMBROS 6,04 3,17 1,83 37 570 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

* REMM (log); ** ATIVO (log) 

Os indicadores de rentabilidade, ROA e ROE, apresentaram grande dispersão, de 

acordo com a tabela 1, uma vez que dentre as empresas analisadas, algumas apresentaram 

retornos negativos e outras não. O ROA variou entre -323,48 a 7.691,25, com média de 16,91 

e o ROE oscilou de -661,72 a 53.242,80, com média de 101,43. Tais resultados sugerem 

características heterogêneas das empresas estudadas, no que se refere à rentabilidade obtida 

sobre seus ativos e patrimônio líquido, que pode ser justificada pela variedade de contextos 

operacionais das empresa da amostra, integrantes de vários setores. 

As considerações feitas ao ROA e ROE podem ser estendidas ao ativo que apresentou 

uma variação de 0,68 a 8,49, com média de 4,29, resultando no entendimento da existência de 

diferentes tamanhos entre as empresas da amostra. Por fim, o número médio de membros da 

diretoria estatutária é seis, porém com grande dispersão, podendo chegar a 37 na empresa 

TOVS S.A, também reforçam características heterogêneas na empresas estudadas. 

Quanto ao estágios de ciclo de vida nos quais as empresas da amostra se enquadram, 

segundo classificação descrita na metodologia, tem-se a tabela 2. Os resultados mostram que 

80% das empresas da amostra se inserem nos ciclos de crescimento e maturidade, com 39% e 

41% delas, respectivamente.  
 

     Tabela 2 – Quantitativo das empresas da amostra por ciclo de vida organizacional 



 
 

 

CICLO DE VIDA 
EMPRESAS 

QUANTIDADE PERCENTUAL 

NACIMENTO 44 8% 

CRESCIMENTO 217 39% 

MATURIDADE 230 41% 

TURBULENCIA 51 9% 

DECLÍNIO 18 3% 

TOTAL 560 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

No estágio do crescimento, conforme comentado anteriormente, as empresas carecem 

de profissionais mais qualificados para fazer frente aos desafios que essa fase impõe. No ciclo 

de maturidade, as empresas necessitam desenvolver sistemas de gestão e mecanismos de 

governança complexos, adicionados aos desafios de descobrir novos mercados e produtos. 

Nesse sentido, a preponderância dos ciclos de crescimento e maturidade nas empresas 

estudadas pode impactar positivamente no mix da remuneração do executivos, reforçando a 

necessidade dessa investigação. 

Assim, os resultados das tabelas 1 e 2, em conjunto, revelam características 

predominantes das empresas da amostra que são heterogeneidade no tamanho, remuneração 

média paga aos seus executivos e números de membros que compõem sua diretoria 

estatutária, médias de retornos sobre ativos e sobre patrimônio líquido positivos e 

concentração de 80% dessas empresas nos ciclos de crescimento e maturidade.  

Para Ventura (2013), resultados dispersos suscetibilizam a presença de 

heterocedasticidade nas regressões, porém considera normal em seus achados por abranger 

empresas de variados setores e tamanhos, assim como acontece nesta pesquisa. 

 
Tabela 3 – Matriz de correlação das variáveis estudadas 

 
 REMMÉIDA* ROA ROE ATIVO** MEMBROS 

REMMÉDIA* 1,000     

ROA 0,0208 1,000    

ROE 0,0227 0,9984 1,000   

ATIVO** 0,1296 0,0046 0,0092 1,000  

MEMBROS -0,0786 -0,0102 -0,0134 0,0515 1,000 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

* REMM (log); ** ATIVO (log) 

 

Por fim, a tabela 3 apresenta a correlação encontrada nas variáveis de estudo, por meio 

da matriz de correlação. Seus resultados mostram que o maior grau de correlação obtido para 

a remuneração média foi com o ativo. Ressalta-se correlação negativa entre a remuneração 

média e membros que, apesar de indicar baixo grau, comporta-se como o esperado, uma vez 

que quanto maior a quantidade de membros na diretoria estatutária, menor a remuneração.  

 

5.2 RESULTADOS E ANÁLISE DAS HIPÓTESES DE PESQUISA  

 

Para identificação do modelo econométrico adequado aos objetivos da pesquisa, 

realizou-se os teste de especificação dos modelos de dados em painel, o teste F de Chow, o 

teste LM de Breusch-Pagan e o de Hausman cujo resultados comenta-se na sequência. O teste 

F de Chow testa qual o melhor modelo entre o POLS ou Efeito Fixo, o qual possui as 



 
 

 

seguintes hipóteses: H0= os interceptos são iguais para todas as cross-sections (POLS); e H1= 

os interceptos são diferentes para pelo menos uma das cross-sections (efeitos fixos). Os 

resultados obtidos sinalizam para o modelo de efeito aleatório.  

O teste de Breusch-Pagan mensura se o modelo de efeito aleatório é melhor do que o 

POLS, os resultados indicaram que o p-value foi de 0,00, rejeitando-se H0, indicando que o 

modelo POLS deve ser rejeitado, utilizando-se dessa forma efeito aleatório. Corroborando, o 

teste de Hausman testa o melhor modelo entre o efeito fixo e o aleatório, cujas hipóteses são 

as seguintes: H0= modelo de correção de erros é adequado (Efeito Aleatório); H1= modelo de 

correção dos erros não é adequado (Efeitos Fixos). O p-value encontrado foi de 0,1394, 

portanto acima de 0,05, sugerindo que o melhor modelo é o de efeito aleatório.  

Assim, optou-se pela análise por ciclo de vida organizacional individual, cujas 

regressões encontram apresentadas conforme tabela 4. Os resultados mostram que em todos 

os ciclo de vida organizacional, a variável total do ativo (em logaritmo, LnAtivo) apresentou-

se significante à 5%, indicando relação positiva entre ativo (tamanho da empresa) e 

remuneração dos executivos. 

 
Tabela 4 – Resultado da estimação da relação entre remuneração da diretoria estatutária e os ciclos de vida 

organizacional através do Painel de Efeitos Aleatórios, no período de 2010 a 2014. 
Variáveis Efeitos Aleatório 

Nascimento Crescimento Maturidade Turbulência Declínio 

Bônus 0,0568 

(0,710) 

0,0715 

(0,643) 

0,0744 

(0,627) 

0,0586 

(0,698) 

0,0573 

(0,706) 

Partresultados 0,2936 

(0,118) 

0,2953 

(0,106) 

0,3221* 

(0,080) 

0,3008 

(0,102) 

0,2943 

(0,114) 

Baseações 0,1851 

(0,365) 

0,1912 

(0,347) 

0,1842 

(0,370) 

0,1830 

(0,373) 

0,1855 

(0,367) 

Roa -0,0009 

(0,457) 

-0,0009 

(0,421) 

-0,0005 

(0,640) 

-0,0004 

(0,719) 

-0,0009 

(0,457) 

Roe 0,0001 

(0,435) 

0,0001 

(0,395) 

0,0001 

(0,611) 

0,0001 

(0,703) 

0,0001 

(0,433) 

Nascimento -0,0001 

(0,999) 
- - - - 

Crescimento 
- 

0,1368 

(0,228) 
- - - 

Maturidade 
- - 

-0,2110* 

(0,057) 
- - 

Turbulência 
- - - 

0,2072 

(0,171) 
- 

Declínio 
- - - - 

0,0186 

(0,832) 

LnAtivo 0,0641** 

(0,030) 

0,0643** 

(0,028) 

0,0648** 

(0,026) 

0,6345** 

(0,032) 

0,0641** 

(0,030) 

Membros -0,0412** 

(0,040) 

-0,0405** 

(0,042) 

-0,0388* 

(0,052) 

-0,4013** 

(0,044) 

-0,0412** 

(0,039) 

Cons 5,8412 

(0,000) 

5,7713 

(0,000) 

5,8900 

(0,000) 

5,8155 

(0,000) 

5,8398 

(0,000) 

Obs. 546 546 546 546 546 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Notas: *, ** indicam significância de 10% e 5%, respectivamente. 

 

Além da variável ativo, pela leitura da tabela 4, observa-se que nas fases de 

nascimento, crescimento, turbulência e declínio, o número de membros da diretoria estatutária 

se apresentou significante à 5%, porém em uma relação inversa com a remuneração executiva, 

ou seja, quanto maior o número de membros, menor será a remuneração. Tal resultado 



 
 

 

confirma estudos anteriores, como o obtido em Ventura (2013). No ciclo da maturidade o 

número de membros apresentou-se com o mesmo comportamento, porém significante a 10%. 

Observando-se os coeficiente e sinais de cada um dos ciclos de vida organizacional, 

conforme quadro 2, tem-se que no crescimento, o coeficiente obtido é superior ao do ciclo de 

nascimento e o sinal esperado, sugerindo não rejeição da hipótese dois (H2), na qual as 

empresas na fase de crescimento pagam seus CEOs um nível mais elevado da remuneração 

total do que aquelas na fase de nascimento. Diante disse, esses resultados corroboraram com a 

suposição teórica de Wang e Singh (2014), pois no crescimento são contratados profissionais 

mais qualificados, em virtude da transferência de responsabilidade dos fundadores da empresa 

aos CEOs e, sobretudo, aos desafios que essa fase impõe, tais como aumento do número de 

produtos oferecidos pela empresa, esforços para entrar em novos mercados geográficos, 

dentre outros. 
 

Quadro 2 – Resumo dos resultados esperados e encontrados 

Estágios do Ciclo de Vida Sinal Esperado Sinal Encontrado Hipóteses 

Nascimento - - / NS NC 

Crescimento + + / NS NR 

Maturidade  + - / NE R 

Turbulência + + / NS NR 

Declínio + + / NS NC 

NJ: Não rejeição; R: Rejeição; NE: Não esperado e NC: Não conclusivo 

 

O coeficiente obtido para a fase de crescimento (0,1368) supera aquele do ciclo da 

maturidade (-0,2110), sugerindo que as empresas em crescimento remuneram seus CEOs em 

nível maior do que aquele pago na fase de maturidade, portanto, contrariando a hipótese três 

(H3). 

 Dentre os coeficientes obtidos nos três primeiros ciclo de vida organizacional o de 

menor valor foi o obtido na fase de maturidade de modo não esperado, sugerindo, portanto 

rejeição da hipótese um (H1) segundo a qual as empresas na fase de nascimento pagam seus 

CEOs o menor nível de remuneração total. 

Nos cinco ciclos de vida organizacional, aquele que apresenta o maior coeficiente é o 

da fase da turbulência (0,2072), superando o de maturidade, crescimento, e nascimento, bem 

como o de declínio (0,0186) sugerindo, portanto, não rejeição da hipótese quatro (H4) de que 

a remuneração paga aos CEOs na fase de turbulência supera o nível de remuneração paga nas 

fases de nascimento, crescimento e maturidade. Adicionalmente, esse resultado também 

sugere rejeição da hipótese cinco (H5), na qual se supõe que as empresas na fase de declínio 

pagam seus CEOs o mais alto nível da remuneração em relação as demais fases. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos revelam características heterogêneas nas empresas estudadas, 

quanto ao tamanho, remuneração média paga aos seus executivos e números de membros que 

compõem sua diretoria estatutária, bem como nas médias de retornos sobre ativos e sobre 

patrimônio líquido positivos, porém se observou concentração de 80% dessas empresas nos 

ciclos de crescimento e maturidade. 

Dentre as variáveis estudadas, o maior grau de correlação obtido para a remuneração 

média foi com o ativo. Ressalta-se correlação negativa entre a remuneração média e membros 

apesar de indicar baixo grau, comporta-se como o esperado.  Os coeficientes obtidos com o 

modelo de regressão encontrado, para cada fase do ciclo de vida organizacional, sugerem que 



 
 

 

o maior nível de remuneração paga aos executivos foi na fase de turbulência, seguida de 

crescimento, declínio, nascimento, sendo o menor, observado para a fase da maturidade. 

Do exposto, conclui-se que o nível de remuneração paga aos executivos das empresas 

estudadas se relacionam com o ciclo de vida organizacional, em que o maior nível de 

remuneração ocorreu na fase de turbulência e o menor na maturidade. Esses resultados foram 

consistentes com a Teoria da Agência, que preconiza que os executivos possuem aversão ao 

risco, logo supõe-se que o conselho estatutário das empresas nacionais decidem maximizar a 

remuneração dos executivos em períodos de maior risco. Sobretudo, com a Teoria da 

Contingência, que determina que aspectos específicos da entidade, como os estágios do ciclo, 

determinam as estratégias gerencias, ou seja, influenciam na política de remuneração. 

Para futuros estudos, sugere-se a utilização do método de Anthony e Ramesh (1992) 

para mensuração dos estágios do ciclo de vida, visando ratificar os resultados encontrados, 

sobretudo aumentar a escala temporal, para captar efeitos de macros ciclo econômicos das 

empresas, que em geral duram 10 anos, período este não utilizado devido as limitações de 

divulgação obrigatória da remuneração dos executivos. 
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