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Resumo 

Este artigo tem como objetivo comparar e analisar a relação entre o desempenho financeiro e 

a remuneração dos executivos para as empresas sustentáveis e não sustentáveis. A amostra 

final do estudo foi composta pelas 46 empresas emissoras das ações mais líquidas negociadas 

na BM&FBOVESPA, conforme o anuário de governança corporativa da Revista Carta 

Capital no ano de 2014/2013. Para analise dos dados empregou-se a técnica de regressão 

linear múltipla por meio do método dos mínimos quadrados ordinários (MQO), assim como 

foi feito um teste de efeito através do pareamento entre as empresas consideradas sustentáveis 

e não sustentáveis. Os resultados da pesquisa mostram que os níveis de governança 

corporativa (novo mercado e nível 1), o valor de mercado e o retorno sobre o patrimônio 

líquido (ROE)  são positivamente relacionados com a remuneração dos gestores das empresas 

consideradas sustentáveis, sendo apenas o ROE positivamente associado a compensação das 

empresas consideradas não sustentáveis. Contudo, o retorno sobre os ativos (ROA) 

apresentou uma relação negativa com a compensação dos executivos de ambos os grupos de 

empresas analisadas. Em relação ao tamanho, verificou-se um efeito negativo sobre a 

remuneração dos gestores das companhias consideradas sustentáveis. Por outro lado, o 

market-to-book mostrou-se positivamente associado com os valores percebidos pelos 

executivos das firmas nãos sustentáveis. Observou-se ainda que a variação no valor de 

mercado das empresas sustentáveis ocasiona um aumento no valor da remuneração dos 

executivos dessas empresas. Por fim, o teste de impacto demonstrou que há aumento no valor 

de mercado e redução na compensação dos gestores das empresas sustentáveis. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 A compensação de executivos é um tema que tem atraído cada vez mais a atenção do 

mercado e de pesquisadores ávidos por explicar a sua relação com o desempenho corporativo. 

A política de remuneração dos executivos é um dos mecanismos utilizados pelos acionistas 

para alinhar as atividades dos executivos com os seus objetivos, conforme prevê a teoria da 

agência (Jensen & Murphy, 1990). 

 A teoria da agência postula que há uma relação de conflito de interesse entre os 

acionistas (principais) e os executivos (agentes), onde cada agente busca maximizar seus 

objetivos, decorrente da separação entre controle e propriedade da firma. Para solucionar esse 

conflito é necessário que o principal busque implementar incentivos para que o agente 

maximize sua riqueza, ou seja, os interesses dos executivos devem ser atrelados aos objetivos 

dos acionistas (Jensen & Meckling, 1976; Guimarães& Peixoto, 2015). 

 Segundo Frye, Nelling & Webb (2006), com os recorrentes escândalos financeiros 

ocorridos nos últimos anos, os investidores passaram a procurar investir em empresas que 

acreditam serem confiáveis, socialmente responsáveis, ou seja, que estejam preocupadas com 

a sustentabilidade empresarial (aspectos econômicos, sociais e ambientais), buscando com 

isso maximizar sua riqueza. 

 De acordo com Guimarães & Peixoto (2015), a sustentabilidade empresarial é 

geralmente avaliada por meio de índices de sustentabilidade empresarial criados pelas bolsas 

de valores em diversos mercados, destacando-se os índices Dow Jones Sustainability Index 

(DJSI), nos Estados Unidos;oFTSE4Goodem Londres, na Inglaterra; o JSE em Joanes burgo,  

na África do Sul; e o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de Valores do 

Estado de São Paulo, no Brasil. O ISE tem como objetivo proporcionar aos investidores um 

ambiente de investimentos que seja favorável as demandas da sociedade contemporânea por 

praticas sustentáveis (Guimarães & Peixoto, 2015).  

 Com isto, a sustentabilidade empresarial passou a ser vista como um importante 

caminho para as firmas ganharem vantagem competitiva frente os seus concorrentes. Segundo 

Zou, Lin & Xie (2015), a responsabilidade socioambiental melhora a reputação das empresas, 

melhora a produtividade, reduz os custos de financiamento e fortalece as relações com os 

stakeholders (acionistas, empregados, sociedade, governo, entre outros). 

 Nesta perspectiva, alguns estudos vêm buscando demonstrar as relações existentes entre 

o desempenho econômico e a sustentabilidade empresarial, bem como a relação entre os 

aspectos sustentáveis e a remuneração dos executivos (Berrone & Gomez-Mejia, 2009; 

Wagner, 2010; Guimarães & Peixoto, 2015; Zou et al., 2015), demonstrando evidencias de 

que a política de compensação dos executivos promove melhorias no desempenho ambiental 

das firmas (Berrone & Gomez-Mejia, 2009), porém outros encontraram uma associação 

negativa ou não encontraram nenhuma relação com a sustentabilidade corporativa (Zou et al., 

2015; Guimarães & Peixoto, 2015). 

 Por sua vez, Wagner (2010) encontrou evidências que a sustentabilidade empresarial 

pode influenciar a performance econômica das empresas.Todavia, pode ocorrer dessa 

influência emanar do fato das empresas com melhor performance teriam mais recursos para 

investir em ações de responsabilidade social (Rufino & Machado, 2015).Para Wagner (2010), 

há uma associação positiva entre o desempenho financeiro e a responsabilidade social, 

sobretudo quando os stakeholders têm conhecimento a respeito das ações sustentáveis 

implantadas pelas empresas, sendo este ganho negativo quando não há informações a respeito 

dessas práticas sustentáveis. 

 Diante deste cenário, tendo em vista a importância da sustentabilidade empresarial para 

as entidades, e que as práticas corporativas sustentáveis e o desempenho financeiro podem 



 
 

 

influenciar a remuneração dos executivos, surge o seguinte questionamento: qual a relação 

entre o desempenho financeiro e a remuneração dos executivos para as empresas 

sustentáveis e não sustentáveis? Nessa ótica, o presente trabalho tem como objetivo 

comparar e analisar a relação entre o desempenho financeiro e a remuneração dos executivos 

em dois grupos distintos de empresas: as sustentáveis e as consideradas não sustentáveis. 

 Como justificativa, apresenta-se os escassos estudos que relacionam sustentabilidade 

empresarial, desempenho financeiro e remuneração de executivos no mercado brasileiro. 

Além disso, esta pesquisa evolui em comparação aos poucos existentes, haja vista que ao 

verificar a relação entre o desempenho financeiro e a remuneração dos executivos com a 

sustentabilidade empresarial buscou-se a comparação entre os dois grupos de empresas: 

sustentáveis e não sustentáveis. 

 Além desta, o presente artigo possui cinco seções. Na seguinte, apresenta-se o 

referencial teórico, onde é abordado a respeito do desempenho da empresa e remuneração de 

executivos, da sustentabilidade empresarial e são apresentados os estudos anteriores. Na 

terceira seção, abordam-se os aspectos metodológicos; na quarta, os resultados da pesquisa; 

na quinta, as conclusões; e, por fim, as referências. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Remuneração e desempenho 

  

 A relação entre remuneração dos executivos e o desempenho das empresas ganhou 

notoriedade nas últimas décadas devido aos vultosos salários recebidos pelos administradores, 

seja em âmbito nacional ou internacional, visto tratar-se de uma matéria de interesse dos 

acionistas que buscam a correta aplicação de seus recursos e maximização de sua riqueza 

(Guimarães & Peixoto, 2015). 

 Segundo Rappaport (1983), a geração de valor para o acionista deve ser a principal 

medida do desempenho das empresas e da eficiência dos administradores na realização de 

suas atividades. Desta forma, a remuneração dos executivos deve ter como base planos de 

incentivos que estejam atrelados ao desempenho das companhias, buscando mitigar possíveis 

problemas de agência que possam surgir do conflito de interesses entre agentes 

(administradores) e principais (acionistas), conforme prevê a teoria da agência (Jensen & 

Meckling, 1976; Jensen & Murphy, 1990; Krauter, 2013). 

 A teoria da agência sustenta que a política de compensação deve ser concebida de forma 

a dar incentivos aos administradores para que selecionem e implementem ações que 

aumentem a riqueza dos acionistas (Jensen & Murphy, 1990). Para os autores há diversos 

mecanismos capazes de incentivar a criação de valor para os shareholders, incluindo bônus 

baseados na performance e revisões salariais, opções de ações, entre outros. 

 De acordo com Krauter (2013), a remuneração dos executivos deve ser composta por 

incentivos financeiros e não financeiros. A compensação financeira pode ser formada por 

incentivos diretos (remuneração fixa e remuneração variável) e indiretos (benefícios). 

 Além disso, a remuneração dos executivos deve ser estratégica e necessita contemplar o 

contexto organizacional, a estrutura, o estilo gerencial e a visão do futuro. A compensação 

estratégica deve ser desenhada como uma forma de granjear esforços para a obtenção dos 

objetivos dos proprietários e atuando como um direcionador na busca de resultados. Neste 

sentido, a remuneração estratégica deve alinhar os interesses dos principais e dos agentes, 

sendo segregada em: remuneração fixa; remuneração variável de curto prazo; e remuneração 

variável de longo prazo (Beuren, Silva & Mazzioni, 2014). 

 Estudos a nível internacional e nacional vêm apresentando resultados controversos entre 

a remuneração dos executivos e o desempenho corporativo (Murphy, 1985; Jensen & 



 
 

 

Murphy, 1990; Camargos & Helal, 2007; Conyon & He, 2012; Beuren et al., 2014; 

Guimarães & Peixoto, 2015), uns demonstrando uma relação positiva entre a remuneração e a 

performance financeira (Murphy, 1985; Camargos et al., 2007; Conyon& He, 2012; Ozkan, 

2012; Guimarães & Peixoto, 2015),outros indicando uma associação negativa (Jensen & 

Murphy, 1990, Beuren et al., 2014), ou nenhuma relação entre essas variáveis (Shaw & 

Zhang,  2010). 

 Contudo, apesar destas evidências, percebe-se que a política de remuneração dos 

executivos deve buscar alinhar os objetivos destes com os dos acionistas das empresas, 

buscando implementar incentivos que mitiguem o conflito de interesses existentes entre esses 

agentes. Ademais, raras são as pesquisas relacionando a remuneração dos executivos e o 

desempenho organizacional com a sustentabilidade empresarial, visto ser esta um tema de 

interesse dos acionistas, cada vez mais preocupados com a responsabilidade social corporativa 

e com a preservação e maximização de sua riqueza. 

   

2.2 Sustentabilidade Empresarial 

 

A sustentabilidade empresarial corresponde ao conjunto de práticas e preocupações das 

empresas em integrar suas operações a aspectos sociais, ambientais e econômicos. Dahlsrud 

(2008) reconhece que normalmente o termo está ligado às dimensões: voluntariedade, 

stakeholders, social, ambiental e econômico.  

Desde a década de 1990, a definição de sustentabilidade está intimamente ligada ao 

conceito chamado de triple botoomline (TBL), que refletem um conjunto de valores, objetivos 

e processos que uma empresa deve focar para gerar valor em três dimensões: econômica, 

social e ambiental (Rufino, Mazer, Machado & Cavalcante, 2014). São componentes 

fundamentais para o desenvolvimento sustentável: crescimento econômico, proteção ao meio 

ambiente e igualdade social.  

A dimensão da sustentabilidade econômica refere-se ao desempenho financeiro 

tradicional, gerenciamento da lucratividade e da geração de valor da empresa. A dimensão da 

sustentabilidade social refere-se às consequências sociais da atividade da empresa no conjunto 

das partes interessadas (empregados, fornecedores, clientes e a sociedade em geral) ao 

estimular a educação, cultura, lazer, segurança, impactos psicossociais dos produtos, 

condições de trabalho e justiça social à comunidade. A dimensão da sustentabilidade 

ambiental diz respeito à compatibilidade entre a atividade da empresa e a proteção ao meio 

ambiente, ou seja, manter os ecossistemas vivos e com diversidade, minimizando os impactos 

ambientais relacionados à execução da atividade econômica da empresa (Vellani & Ribeiro, 

2009; Dias, 2012). 

Segundo Machado, Machado & Corrar (2009), inúmeros são os motivos que levam as 

empresas a aderir ao movimento pelo social, razões essas que nem sempre são assumidas 

publicamente. Diante dessa preocupação com a responsabilidade social e a sustentabilidade 

empresarial, medidas foram desenvolvidas para avaliar a valorização das ações de empresas 

que investem em sustentabilidade empresarial. Sobre isso, inspirado em tendências mundiais 

de tecer ferramentas que demonstrem o esforço das empresas em desenvolverem atividades de 

sustentabilidade, como por exemplo, o Dow Jones Sustainability Index – DJSI (lançado em 

1999); e o FTSEGood criado da parceria entre a Bolsa de Londres e o Financial Times, a 

BM&FBovespa, em 2005, criou o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), que tem 

como um dos objetivos estimular a inserção de práticas sustentáveis nas empresas. 

De acordo com a Metodologia do ISE, o objetivo do índice é refletir o retorno das ações 

de empresas que tenham reconhecido comprometimento com a responsabilidade social e 

sustentabilidade empresarial e, também, promover boas práticas no meio empresarial. Para 



 
 

 

serem elegíveis a compor a carteira teórica do ISE, as empresas precisam encontra-se entre as 

200 empresas com ações mais negociadas no período de vigência das três carteiras anteriores. 

Posteriormente, as empresas elegíveis são convidadas a responderem questionários 

desenvolvidos pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas – 

CES/FGV, que segue parte do conceito triple bottom line, e avalia elementos ambientais, 

sociais e econômico-financeiros.  

O CES – FGV considerou relevante acrescentar, aos princípios triple bottom line, três 

novos indicadores: critérios gerais, que abrangem a posição da empresa em relação a acordos 

globais e a evidenciação de balanço social; critério de avaliação dos produtos, que questiona 

se os produtos da empresa acarretam danos e riscos para os consumidores, entre outros; e por 

último, critério de governança corporativa. Resumidamente, comporão o ISE as 40 empresas 

que atenderem melhor aos critérios de sustentabilidade, divididos nas seguintes dimensões: 

Geral, Natureza do produto, Governança Corporativa, Econômico-financeiro, Ambiental e 

Social. 

 

2.3 Estudos Anteriores 

 

 Nesta seção são apresentados estudos anteriores, nacionais e internacionais, que tratam 

sobre a temática de estudo, desempenho, responsabilidade empresarial e remuneração de 

executivos. Conforme Vasconcelos & Monte (2013) pesquisas nessa temática são numerosas 

no mercado internacional, no entanto, a nível nacional ainda são escassos e inconclusivos. 

 Frye et al. (2006) examinaram a rotatividade e compensação do CEO entre as empresas 

socialmente responsáveis e não socialmente responsáveis. A amostra das empresas 

socialmente responsáveis foi composta pelas 400 firmas que compõem o Domini Social Index 

(DS400). Para cada empresa do DS400 foi combinada uma empresa não socialmente 

responsável, baseando-se no setor e tamanho. Sendo assim, a amostra final da pesquisa 

constituiu-se de 800 empresas. Para análise da relação entre o desempenho da empresa e a 

compensação do CEO os autores utilizaram abordagem de regressão de Jensen & Murphy 

(1990). Enquanto para a relação entre o desempenho e o turnover (rotatividade) foi utilizado 

uma regressão logística. Os resultados indicaram que a relação entre a compensação do CEO 

e o desempenho da empresa é mais fraco para empresas socialmente responsáveis do que para 

não socialmente responsáveis. Em relação à rotatividade, verificou-se que empresas com fraco 

desempenho são mais propensas a terem maior rotatividade. 

 Beuren et al. (2014) analisaram se a remuneração dos executivos está correlacionada 

com o tamanho e o desempenho das empresas brasileiras de capital aberto. Para tanto, a 

amostra foi constituída de 219 empresas para o período de 2009 a 2011, perfazendo um total 

de 657 observações. Os resultados foram que a remuneração dos executivos é negativa e 

significativamente correlacionada com o tamanho da empresa. Quando ao desempenho, 

verificou-se que os indicadores financeiros não possuem correlação com a remuneração dos 

executivos, contrariando o esperado, conforme literatura. No entanto, as variáveis de 

mercado, desempenho de mercado, apresentaram uma correlação positiva. 

 Krauter (2013) investigou a relação entre remuneração dos executivos e o desempenho 

financeiro das empresas brasileiras para o período de 2008 e 2009. Os dados sobre 

remuneração foram referentes ao ano de 2008. A amostra foi formada por 82 empresas não 

financeiras de capital aberto. Destaca-se que a variável de remuneração utilizada foi com base 

em dados médios, isto é, não houve acesso a dados individuais para cada executivo. Além 

disso, foram utilizadas três medidas contábeis para o desempenho financeiro, a saber: i) 

crescimento das vendas, retorno sobre patrimônio líquido e retorno sobre ativos. Partindo de 

uma regressão linear múltipla os autores concluíram que existe uma relação significante entre 



 
 

 

a remuneração financeira e o desempenho. Assim como, entre a remuneração não financeira e 

o desempenho financeiro. 

 Vasconcelos & Monte (2013) verificaram se existe relação entre a remuneração dos 

executivos e o desempenho financeiro nas empresas brasileiras. Para tanto, a amostra do 

estudo foi composta por 179 empresas de capital aberto listadas na BM&FBOVESPA. 

Destaca-se que as informações sobre a remuneração dos executivos foi feita com base na 

média de executivos, tendo em vista a dificuldade para conseguir dados individuais. Nesse 

sentido, utilizando-se de uma regressão múltipla, estimada por Mínimos Quadrados 

Ordinários, os autores verificaram que existe uma relação parcial entre o desempenho 

financeiro e a remuneração dos executivos, uma vez que dos índices analisados como medida 

de desempenho empresarial, apenas o Retorno sobre os Ativos, o Retorno sobre o Patrimônio 

Líquido e Dividendos por Ação mostraram-se estatisticamente significantes. 

 Balafas & Florackis (2014) verificaram se as empresas que remuneram os CEOs com 

taxas excessivas geram superiores retornos e melhor desempenho para as organizações. O 

estudo foi realizado com as empresas do Reino Unido no período de 1998 a 2010. Para tanto 

utilizaram de uma regressão múltipla com painel desbalanceado. Os autores identificaram que 

existe uma relação negativa entre a remuneração dos executivos e o desempenho operacional 

futuro das organizações. 

 Rekker, Benson & Faff (2014) examinaram a relação entre a responsabilidade social 

corporativa (CSR) e a remuneração do CEO. A CSR e a remuneração dos CEO são 

desagregadas em várias sub-componentes visando a geração de informação mais detalhas a 

respeito da temática. A amostra do estudo foi composta por 1998 empresas australianas no 

período de 1996 a 2010, totalizando 12.311 observações. A estimação dos dados foi feita por 

mínimos quadrados ordinários. Os resultados, de um modo geral, indicam que existe uma 

relação negativa entre a CSR e a remuneração dos CEO. No entanto, nem todos os 

componentes de atividades (CSR) têm o mesmo impacto sobre a remuneração dos CEOs. 

 Guimarães & Peixoto (2015) analisaram a influência da compensação dos gestores e da 

sustentabilidade empresarial na performace das empresas brasileiras não financeiras listadas 

na BM&FBovespa no período de 2009 a 2013. Para tanto, a amostra constituiu-se de 236 

empresas. A sustentabilidade empresarial foi observada pela participação ou não no ISE. 

Quanto ao desempenho, foi medido pelo retorno do ativo e valor de mercado e para a 

compensação dos gestores, foi criado um índice baseando-se em Nagar & Basu (2002). Para a 

análise das relações propostas, utilizou-se da técnica de regressão múltipla com dados em 

painel desbalanceado. Os resultados foram que as empresas que possuem melhores 

indicadores de desempenho concedem melhores compensações a seus gestores. Quanto ao 

indicador de sustentabilidade empresarial, não foi observada relação estatística significativa. 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 População,amostra e dados da pesquisa  

 

A população desta pesquisa foi composta pelas empresas de capital aberto listadas na 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros do Estado de São Paulo (BM&FBOVESPA). Por 

sua vez, amostra, inicialmente, foi formada pelas 100 empresas emissoras das ações mais 

líquidas negociadas na BM&FBOVESPA, conforme o anuário de governança corporativa da 

Revista Carta Capital no ano de 2014/2013. A seleção destas companhias deu-se devido ao 

volume de negócios de suas ações no mercado, ou seja, maior liquidez. O filtro utilizado para 

encontrar a amostra, permite incorporar a pesquisa empresas com características próximas, 

mas se diferem em sustentáveis e não sustentáveis.  



 
 

 

Da amostra inicial foram excluídas as empresas financeiras, uma vez que possuem 

peculiaridades distintas de contabilização e normatização distinta das demais empresas, bem 

como as corporações que apresentavam dados incompletos ou indisponíveis para análise. 

Assim, a amostra final foi formada por 46 empresas dos diversos setores econômicos. 

Para identificar se uma empresa era considerada sustentável ou não sustentável, 

utilizou-se como proxy a participação de cada empresa no Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE) da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. O ISE é uma ferramenta para 

comparar o desempenho das firmas com ações negociadas na BM&FBOVESPA, sob o 

prisma da sustentabilidade empresarial, e mensura o retorno médio de uma carteira teórica de 

empresas de capital aberto (Guimarães & Peixoto, 2015). 

Os dados da pesquisa foram coletados nos sítios das empresas na internet e no software 

Economática®, bem como no site do banco de dados do COMDINHEIRO. Observaram-se 

ainda os relatórios de referência, as demonstrações financeiras e os demais relatórios 

corporativos publicados pelas companhias investigadas. A coleta de dados foi realizada 

anualmente no período de 2010 a 2014. Posteriormente, a amostra foi dividida em duas sub-

amostras: a primeira com as empresas consideradas sustentáveis e a segunda com as 

consideradas não sustentáveis. 

 

3.2 Modelos econométricos e teste de efeito 

 

 Inicialmente, para analisar dos dados desta pesquisa empregou-se a análise de regressão 

linear múltipla por meio do método dos mínimos quadrados ordinários (MQO). A análise de 

regressão permite o estudo da dependência de uma variável (dependente) em relação a uma ou 

mais variáveis (explicativas), buscando o controle dos fatores que afetam a variável 

dependente (Gujarati & Porter, 2011). 

 Como o propósito desta pesquisa era comparar dois grupos de empresas. Neste sentido, 

foram empregados dois modelos econométricos para examinar se o desempenho e a 

remuneração dos executivos diferem entre empresas consideradas sustentáveis e não 

sustentáveis, sendo estimada uma regressão para cada grupo de empresas. O primeiro modelo 

foi adaptado do proposto por Vasconcelos & Monte (2013), conforme Equação(1), descrita a 

seguir: 

 

                                                         
                                        

        (1) 

 

Em que, RMi é a remuneração dos executivos da empresa i, mensurada pelo logaritmo 

natural da remuneração total (diretoria executiva e conselho de administração) e pelo 

logaritmo natural da remuneração média (RMDE) percebida pelos gestores da diretoria 

executiva; NMi  variável dummy que assume valor igual a 1 caso a empresa participe do novo 

mercado de governança corporativa da BM&FBOVESPA e valor 0, caso contrário; Nível1i 

variável dummy que assume valor igual a 1, caso a empresa participe do nível 1 de 

governança corporativa da BM&FBOVESPA, e valor 0, caso contrário;Nível2i variável 

dummy que assume valor igual a 1, caso a empresa participe do nível 2 de governança 

corporativa da BM&FBOVESPA, e valor 0, caso contrário; Outrosi variável dummy que 

assume valor igual a 1, caso a empresa participe de outros níveis de governança corporativa 

da BM&FBOVESPA, e valor 0, caso contrário; LPAi lucro por ação da empresa i, mensurado 

pela relação entre o lucro líquido e o número de ações; ROAi é o retorno dos ativos da 

empresa i, mensurado pela relação entre o lucro líquido e o ativo total; ROEi é o retorno sobre 



 
 

 

o patrimônio líquido da empresa i, mensurado pela relação entre o lucro líquido e o 

patrimônio líquido no inicio do período t; VMi é o valor de mercado da empresa i, mensurado 

pelo logaritmo natural do valor de mercado; Tamanhoi é o tamanho da empresa i, mensurado 

pelo logaritmo natural do ativo total; MTBi é o market-to-book da empresa i, mensurado pela 

relação entre o valor de mercado e o ativo total;    são os resíduos da regressão. 

 O segundo modelo estimado foi proposto por Jensen & Murphy (1990). Este modelo 

possibilita identificar se a variação no valor de mercado das firmas ocasiona uma alteração na 

compensação dos gestores. Com este modelo também foram estimadas duas regressões, uma 

para cada grupo de empresas (sustentáveis e não sustentáveis), conforme Equação (2), a 

seguir: 

 

                       (2) 

 

Em que,      é a variação na remuneração dos executivos da empresa i no período t, 

mensurada pela variação na remuneração média percebida pelos gestores ou pela variação na 

remuneração total do período;     é a variação no valor de mercado da empresa i no período 

t;    são os resíduos da regressão. 

Nas Equações (1 e 2), além da remuneração média dos executivos, foram utilizadas 

como variáveis dependentes a remuneração total do período (remuneração da diretoria 

executiva e do conselho de administração) e a remuneração da diretoria executiva, conforme 

procedimento adotado por Vasconcelos & Monte (2012). Os sinais esperados para as 

variáveis independentes e as referências na literatura estão apresentados na Tabela 1, a seguir. 

 
Tabela 1 – Variáveis independentes, sinal esperado e referência. 

Variável Sinal esperado Referência 

Novo mercado (NM) + 

Guimarães e Peixoto (2015). 
Nível 1 + 

Nível 2 + 

Outros + 

Retorno dos ativos (ROA) + 

Camargos & Helal (2007);Vasconcelos 

& Monte (2012);Beuren et al. (2014); 

Guimarães & Peixoto (2015). 

Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) + 

Tamanho da firma (Tamanho) + 

Lucro por ação (LPA) + 

Market-to-book (MTB) + 

Valor de mercado (LnVm) + Fryeet al. (2006); Jensen e Murphy 

(1990). Variação valor de mercado (     + 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Além da análise de regressão, empregou-se um teste de efeito através do pareamento 

entre as empresas consideradas sustentáveis e não sustentáveis. Segundo Ronsenbaum & 

Rubin (1993), o teste de pareamento visa analisar os efeitos de uma determinada política ou 

evento sobre dois grupos de indivíduos, o primeiro que recebe o tratamento, grupo de 

tratamento; e o segundo, o grupo de controle, que apresenta características observadas no 

primeiro grupo. 

 Neste caso, as empresas participantes do ISE (empresas consideradas sustentáveis) 

foram utilizadas como grupo de tratamento e as empresas elegíveis, mas não participantes do 

ISE, como grupo de controle, uma vez que estas firmas apresentam características 

semelhantes àquelas que participam do índice de sustentabilidade empresarial. Para tanto, 

observou-se se o retorno dos ativos (ROA), o valor de mercado (VM), a remuneração média 

da diretoria executiva (RMDE) e a remuneração total (RMT) diferem entre os dois grupos de 

companhias (tratamento e controle). 



 
 

 

 Para análise do efeito médio entre o grupo de tratamento (empresas consideradas 

sustentáveis) e de controle (empresas não consideradas sustentáveis) foi utilizado o método de 

pareamento do vizinho mais próximo por meio de estimadores de pareamento (matching 

estimators for average treatment), conforme Abadie, Drukker, Herr &I mbens (2004). 

Segundo Caliendo & Kopwinig (2005), o método do vizinho mais próximo escolhe através do 

escore de propensão o vizinho mais próximo do individuo tratado, porém este método 

apresenta como limitação o pareamento de indivíduos com escores de propensão muito 

diferentes. 

  

4 RESULTADOS 

4.1 Análise descritiva 

 

 Antes de serem apresentados os resultados da estimativa dos modelos econométricos, 

foi demonstrada na Tabela 2,a estatística descritivadas variáveis estudadas (ISE, NM, Nível1, 

Nível2, Outros, LPA, ROA, ROE, etc.). Os resultados expostos na Tabela 2, a seguir, 

demonstram que em média 25% das empresas analisadas entre 2010 e 2014 faziam parte do 

ISE, 76% participam do novo mercado de governança da BM&FBOVESPA, 11% das 

empresas pertenciam a Nível 1 de governança corporativa, e as demais do Nível 2 e Outros 

níveis de governança. 

  
Tabela 2 
Estatística descritiva das variáveis binárias e contínuas 

Variáveis Binárias 

Variáveis Obs. Dummies 
Nº de 

empresas 
% 

ISE 230 
1 – Empresasustentável 

0 – Empresa nãosustentável 

58 

172 

25 

75 

Novo mercado (NM) 230 
1 – Empresa do Novo Mercado 

0 – Empresa não Novo Mercado 

175 

55 

76 

24 

Nível 1 230 
1 – Empresa do Nível 1 

0 – Empresa não Nível 1 

25 

205 

11 

89 

Nível 2 230 
1 – Empresa doNível 2 

0 – Empresa não Nível 2 

20 

210 

9 

91 

Outros 230 
1 – Empresa em outros níveis de governança 

0 – Empresa do Novo Mercado, Nível 1 ou Nível 2 

10 

220 

4 

96 

Variáveis Contínuas 

Variáveis Obs. Média Desvio-padrão Mínimo Máximo 

RMDE 230 6,1727 0,5274 1,7160 7,1287 

ΔRMDE 230 0,0703 0,2869 -1,0769 2,9883 

Remuneração total (LnRMT) 230 7,0294 0,4033 3,6653 7,8907 

 RMT 230 0,0628 0,2663 -0,8282 3,2228 

LPA 230 1,7987 2,9442 0,0132 36,3734 

ROA 230 8,0951 7,5540 0,0344 68,6778 

ROE 230 20,233 24,3749 0,0740 268,4670 

Valor de mercado (LnVM) 230 6,7931 0,4675 5,0613 8,5800 

Δ M 230 0,0757 0,7633 -0,7973 6,8537 

Tamanho (LnAT) 230 22,771 1,2470 20,5057 27,3990 

MTB 230 1,320193 1,4342 0,0355 8,2317 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Quanto às variáveis dependentes, conforme Tabela 2, percebe-se que a remuneração 

média (RMDE) recebida pelos gestores da diretoria executiva foi de 6,17 milhões, 

apresentando u a variação anual de 0,07 e   édia (ΔRMDE . Enquanto que a remuneração 



 
 

 

total (LNRMT  foi de 7,03  ilhões co  variação de 0,06 e   édia (ΔRMT . E  as de ais 

variáveis, destaca-se a rentabilidade medida pelo ROE e o Tamanho (LnAT) que 

apresentaram os maiores valores médios, quando comparado as demais variáveis do estudo, 

20,23 e 22,77, respectivamente. Contudo, apenas a variável ROE apresentou uma alta 

dispersão em torno da média, com um desvio-padrão de 24,37. 

  

4.2 Análise econométrica 

 

 A análise econométrica deu-se a partir da aplicação dos modelos provenientes das 

equações (1) e (2). Os modelos oriundos da equação (1) visam explicar a remuneração dos 

gestores (Remuneração total e remuneração da diretoria executiva) a partir de variáveis de 

desempenho (ROA, ROE, LPA, MTB, VM), do tamanho das empresas e dos níveis de 

governança (NM, Nível1, Nível2 e outros) para cada grupo de empresas (sustentáveis e não 

sustentáveis), conforme Tabela 3, a seguir. 

 
Tabela 3 

Relação entre sustentabilidade, desempenho e remuneração dos gestores nas empresas sustentáveis e não 

sustentáveis. 

Painel A - Empresas Sustentáveis 

Variáveis 
Modelo 1 –RMT (Newey-West) Modelo 2 – RMDE (Newey-West) 

Coeficientes Valor –p Coeficientes Valor-p 

Novo mercado (NM) 0,8474 0,000*** 1,3139 0,000*** 

Nível 1 0,6441 0,002*** 0,9917 0,001*** 

LPA 0,0924 0,138 0,0889 0,268 

ROA -0,0512 0,046** -0,0603 0,016** 

ROE 0,0073 0,278 0,0151 0,036** 

Valor de mercado 0,8522 0,001*** 0,5617 0,011** 

Tamanho -0,3549 0,047** -0,0971 0,541 

MTB -0,0133 0,822 0,0229 0,667 

Constante 3,8745 0,005*** 1,8447 0,245 

R
2
 Ajustado 0,6568 0,6694 

Teste F 18,04 (Prob. 0,000***) 15,5400 (Prob. 0,000***) 

Jarque-Bera (JB) 0,0065 (Prob. 0,9968) 15,19 (Prob. 0,000) 

Teste de White 48,07 (Prob. 0,1514) 55,57 (Prob. 0,0414) 

Durbin-Watson 0,5888 0,5182 

Painel B - Empresas Não-sustentáveis 

Variáveis 
Modelo 3–RMT (Newey-West) Modelo 4–RMDE (Newey-West) 

Coeficientes Valor –p Coeficientes Valor-p 

Novo mercado 0,3074 0,349 0,4475 0,398 

Nível 1 0,4037 0,224 0,5749 0,294 

Nível 2 0,3110 0,403 0,6429 0,280 

LPA 0,0007 0,906 -0,0096 0,140 

ROA -0,0335 0,005*** -0,0285 0,081* 

ROE 0,0094 0,004*** 0,0087 0,052* 

Valor de mercado 0,0883 0,612 -0,1650 0,415 

Tamanho 0,1656 0,482 0,4838 0,177 

MTB 0,1304 0,080* 0,1605 0,182 

Constante 4,4584 0,056* 2,0095 0,603 

R
2
 Ajustado  0,0701 0,0596  

Teste F 2,17 (Prob. 0,0266**)  3,10 (Prob. 0,0018**) 

Jarque-Bera 6447 (Prob. 0,000)  8492 (Prob. 0,000) 

Teste de White  47,20 (0,5056)  72,97 (Prob. 0,0116) 

Durbin-Watson 0,8825 0,5223 

Fonte: Dados da pesquisa.  

Modelos estimados por Newey-West para correção de auto correlação dos resíduos. 



 
 

 

As variáveis Nível2 e Outras foram omitidas devido a problemas de colinearidade. 

Significância estatística: *p<0,10; **p<0,05 e p<0,01***. 

  

Inicialmente, mediante a estatística VIF (Variance Inflantion Factor), observou-se que 

nenhuma das variáveis explicativas apresentou problema de multicolinearidade nos modelos 

estimados. A partir dos resultados na Tabela 3, verificou-se que os modelos estimados 

(modelos 1, 2, 3 e 4) apresentaram significância estatística ao nível de 1% e 5%, conforme 

probabilidade do teste F. Observou-se que o R
2
 ajustado dos modelos (1) e (2) variou de 

0,6568 a 0,6694, indicando que 65,68% a 66,94% da remuneração total e da diretoria 

executiva, respectivamente, podem ser explicadas pelas variáveis independentes. Contudo, 

nos modelos (3) e (4), que se refere às empresas consideradas não sustentáveis, o R
2
 ajustado 

variou de 0,0701 e 0,0596, evidenciando que entre 5,96% a 7,01% da remuneração dos 

executivos e da compensação total eram explicadas pelos regressores do modelo. 

Com relação aos testes para examinar os pressupostos básicos dos modelos de 

regressão, conforme Tabela 3, o teste de Jarque-Bera indica que apenas para o modelo (1) os 

resíduos se distribuem normalmente, porém para os demais modelos (2, 3 e 4), o pressuposto 

da normalidade dos resíduos não pode ser aceita, visto que a probabilidade do teste é inferior 

a 5%. Nesse caso, considerando a teoria do limite central pode-se relaxar o tal pressuposto, 

pois se selecionarmos um número infinito de amostras de mesmo tamanho desta população e 

para cada uma destas amostras calcularmos a média da amostra, a distribuição destas médias 

tenderá a se distribuir normalmente, mesmo que a distribuição da população não seja normal, 

quando o tamanho da amostra tende ao finito (Brooks, 2008; Gujarati & Porter, 2011). 

No que se refere ao pressuposto da homecedasticidade dos resíduos, o teste de White 

revelou que os modelos (1) e (3) atendem a tal pressuposto, mas as estimações (2) e (4) 

apresentaram problemas de heterocedasticidade.  Observou-se também, pelo teste de Durbin-

Watson, que todos os modelos, expostos na Tabela 3, indicaram problema de autocorrelação 

dos resíduos. Para corrigir o problema de autocorrelação e de heterocedasticidade, os modelos 

que apresentaram esses problemas foram estimados por meio do método de Newey-West.  

Segundo Gujarati& Porter (2011), o método de Newey-West é valido para a correção da 

autocorrelação e de heterocedasticidade para grandes amostras, como o presente artigo possui 

mais de 200 observações sua aplicação é consistente. 

Os resultados expostos na Tabela 3demonstram que em ambos os modelos (1 e 2), 

considerando apenas as empresas ditas sustentáveis, observou-se que a participação destas 

firmas nos níveis diferenciados de governança corporativa da BM&FBOVESPA (NM e 

Nivel1) parecem influenciar na compensação dos executivos, sendo significantes ao nível de 

1%.Contudo, para os modelos estimados para as empresadas consideradas não-sustentáveis, 

tais variáveis não apresentaram significância. Estas evidências estão em consonância com 

estudos anteriores que indicam que a governança corporativa é uma das variáveis que 

explicam a remuneração dos executivos (Funchal & Terra, 2006; Camargos & Helal, 2007). 

A influência do desempenho contábil na remuneração dos executivos foi medida pelas 

variáveis ROA e ROE. A variável ROA apresentou um efeito negativo sobre a compensação 

dos executivos tanto das empresas consideradas sustentáveis como para as não sustentáveis, 

sendo significantes nos níveis de 5% nos modelos (1 e 2), 1% no modelo (3) e 10% no 

modelo (4), corroborando com as evidência de Vasconcelos & Monte (2012) e Balafas & 

Florackis (2014). Por sua vez, o retorno sobre o patrimônio líquido, mensurado pela variável 

ROE, apresentou uma relação positiva com a remuneração dos executivos no modelo (2) ao 

nível de significância de 5% e nos modelos (3) e (4) ao nível de 1% e 10%, respectivamente. 

Tais resultados estão de acordo com as evidências de Vasconcelos e Monte (2012) que 

encontraram uma relação positiva entre o ROE e a remuneração dos executivos. 



 
 

 

Por sua vez, o valor de mercado parece influenciar na compensação dos gestores das 

empresas consideradas sustentáveis. Conforme Tabela 3, nos modelos (1) e (2) há uma 

associação positiva entre a remuneração dos executivos e o valor de mercado destas empresas, 

sendo significantes ao nível de 1% e 5%, respectivamente. Segundo Frye et al. (2006), este 

resultado é consistente com a literatura, uma vez que espera-se que o aumento na riqueza dos 

acionistas proporcione ganhos para os executivos (Jensen & Murphy, 1990; Frye et al., 2006; 

Krauter, 2013). 

O tamanho apresentou uma relação negativa com a remuneração total dos executivos no 

modelo (1), estatisticamente significante no nível de 5%. Este resultado corrobora com as 

pesquisa de Beurenet al. (2014) e Guimarães & Peixoto (2015) que encontraram uma 

associação negativa entre o tamanho das empresas e compensação dos executivos. Por outro 

lado, esta evidência se contrapõe aos resultados encontrados por Funchal e Terra (2006) que 

encontraram uma relação positiva entre o tamanho das empresas e a compensação dos 

executivos. 

No que se refere a variável market-to-book (MTB) observou-se que esta apresentou uma 

relação positiva com a remuneração total no modelo (3) para as empresas consideradas não 

sustentáveis, sendo estatisticamente significante no nível de 10%.  Este resultado corrobora 

com os achados de Guimarães & Peixoto (2015), mas diferem das evidencias reportadas por 

Funchal & Terra (2006) que não encontraram relação entre o MTB e a remuneração dos 

executivos. 

Resumindo os resultados, conforme Tabela 3, verificou-se que as variáveis NM, Nível1, 

Valor de Mercado e ROE apresentaram uma relação positiva e significante com a 

compensação dos executivos das empresas consideradas sustentáveis. Porém, apenas a retorno 

sobre o patrimônio líquido (ROE) e o MTB parecem influenciar a remuneração dos 

executivos das empresas consideradas não sustentáveis. Por outro lado, o tamanho apresentou 

um efeito negativo com os valores percebidos pelos gestores nas consideradas sustentáveis e 

que o retorno dos ativos impacta negativamente na remuneração dos executivos de ambas as 

empresas, consideradas sustentáveis ou não.  

A Tabela 4evidencia a relação entre a variação no valor da remuneração dos executivos 

e no valor de mercado das empresas estudadas, para cada grupo de empresas (sustentáveis e 

não sustentáveis). Vale mencionar que a variação no valor da remuneração de executivos foi 

mensurada por duas proxies: variação da remuneração total do período (VRMT) e pela 

variação da remuneração média percebida pelos gestores (VRDEMEDIA). Especificamente, 

nos modelos(5) e (7) são utilizados o VRMT e nos modelos(6) e (8) o VREMEDIA como 

variável dependente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

 

Tabela 4  

Relação entre variação no valor de mercado e variação na remuneração dos gestores nas empresas sustentáveis e 

não sustentáveis. 

Painel C - Empresas Sustentáveis 

Variáveis 
Modelo 5– VRMT Modelo 6 - VRDEMEDIA 

Coeficientes Valor –p Coeficientes Valor-p 

Variação no valor de mercado (VVM) 0,3729 0,0496** 0,3828 0,0953* 

Constante 0,0361 0,0821* 0,3789 0,1318 

R
2
 Ajustado 0,0504 0,0319 

Teste F 4,03 (Prob. 0,049**) 2,88 (Prob. 0,0953*) 

Jarque-Bera (JB) 31,2301 (Prob. 0,000) 761,2 (Prob. 0,000) 

Teste de White 1,54 (Prob. 0,463) 2,3145(Prob. (0,3144) 

Durbin-Watson 2,627 1,900 

Painel D - Empresas Não-sustentáveis 

Variáveis 
Modelo 7– VRMT Modelo 8 - VRDEMEDIA 

Coeficientes Valor –p Coeficientes Valor-p 

Variação no valor de mercado (VVM) 0,026316 0,304 0,013332 0,6248 

Constante 0,06934 0,002*** 0,080031 0,0011*** 

R
2
 Ajustado 0,0062 -0,004464 

Teste F 3,93 (Prob. 0,0491**) 0,240035 (Prob. 0,624813) 

Jarque-Bera (JB) 43739,4200 (Prob. 0,000) 15398,8200 (Prob. 0,000) 

Teste White  0,02 (Prob. 0,9886) 1,37 (Prob. 0,5045) 

Durbin-Watson 2,54076 1,914256 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Significância estatística: *p<0,10; **p<0,05 e p<0,01*** 1%. 

 

Desta forma, inicialmente, foi verificado a significância estatística dos modelos 

analisados, conforme se observa, com exceção do modelo 8, todos os demais modelos 

apresentaram significância estatística ao nível de 5% e 10%, conforme probabilidade do teste 

F. Além disto, verificou-se que o R
2
 ajustado dos modelos (5) e (6) variou de 0,0504 a 

0,0319, indicando que 5,04% a 3,19% da variação da remuneração total e da diretoria 

executiva, respectivamente, podem ser explicadas pelas variação do valor de 

mercado.Contudo, os modelos (7) e (8) não apresentaram não apresentaram significância 

estatística, conforme teste F, ressalta-se que não será feito inferência a respeito destas 

estimações. 

No que concerne aos testes para examinar os pressupostos básicos dos modelos de 

regressão, conforme Tabela 4, tem-se que conforme o teste de Jarque-Berapara nenhum 

modelo os resíduos se distribuíram normalmente, visto que a probabilidade do teste foi 

inferior a 5%. Nesse caso, considerando a teoria do limite central o pressuposto pode ser 

relaxado (Brooks, 2008; Gujarati & Porter, 2011). No que se refere ao pressuposto da 

homecedasticidade dos resíduos, o teste de White revelou que todos os modelos atendem a tal 

pressuposto. Observou-se também, pelo teste de Durbin-Watson, que todos os modelos, não 

apresentaram problema de autocorrelação serial dos resíduos. Do exposto, verifica-se que o 

método de mínimos quadrados ordinários pode ser aplicado. 

De acordo com os resultados expostos na Tabela 4, tem-se que para as empresas ditas 

sustentáveis, modelos (5) e (6), o valor de mercado influência na variação da compensação 

dos executivos, ao nível de 5% e 10%, respectivamente. Estas evidências corroboram com as 

expostas na Tabela 3 desta pesquisa e com os estudos de Jensen & Murphy (1990) e Frye et 

al. (2006). Além disso, ratifica os pressupostos da teoria da agência, visto que a política de 

remuneração dos executivos visa dar-lhes incentivos para que este busque maximizar a 

riqueza dos acionistas (Jensen & Murphy, 1990; Frey et al., 2006; Vasconcelos & Monte, 

2012; Krauter, 2013; Beuren et al., 2014; Guimarães & Peixoto, 2015). 



 
 

 

Resumidamente, pode-se dizer que, para as empresas ditas sustentáveis, a compensação 

dos executivos (VRMT e VREMEDIA) sofre influência do valor de mercado, ou seja, que o 

aumento no valor de mercado dessas companhias ocasiona um aumento na remuneração de 

seus executivos, conforme preceitua a teoria da agência. Contudo, para empresas ditas não 

sustentáveis tal relação não foi verificada no período de estudado. 

 

4.3 Análise do teste de efeito 

 

 Adicionalmente a análise de regressão exposta na seção anterior, empregou-se um teste 

de impacto para os grupos de empresas (consideradas sustentáveis e não sustentáveis). Para 

tanto, as empresas foram separadas em dois grupos: (1) o grupo de tratamento, representado 

pelas empresas consideradas sustentáveis, isto é que participam do ISE; e (2) o grupo de 

controle, representado pelas empresas consideradas não sustentáveis, que não participam da 

carteira do ISE, mas que são elegíveis.  

 A análise de efeito envolveu a avaliação de 90 observações, sendo 66 do grupo de 

controle (73,33%) e 24 do grupo de tratamento (26,67%). Para esta análise, consideraram-se 

apenas as empresas que apresentaram a mesma situação quanto à participação no ISE durante 

o período de 2013 e 2014. 

 
Tabela 5 – Resultados do teste de efeitos para as amostras pareadas. 

Variáveis Coeficientes Desvio-padrão Teste Z Prob. Z 

Roa -3,025098 2,037587 -1,48 0,138 

Valor de mercado (LnVm) 0,3876797 0,1183474 3,28 0,001*** 

Remuneração média diretoria (LnRDEmedia) -0,1772985 0,0756182 -2,34 0,019** 

Remuneração total (Lnrmt) -0,0926389 0,0684568 -1,35 0,176 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Nota: Significância estatística: ***p<0,01; ** p<0,05; * p<0,10. 

Método: SampleAverageTreatmentEffect (SATE).  

Número de observações: 90 (66 empresas de controle e 24 empresas do grupo de tratamento). 

 

Os resultados expostos na Tabela 5 demonstram que a participação no ISE (empresas 

consideradas sustentáveis) apresenta um efeito positivo no valor de mercado dessas empresas, 

sendo estatisticamente significante ao nível de 1%. Porém, o teste de efeito mostra que há um 

efeito negativo na remuneração média da diretoria executiva. 

Assim, observa-se que, considerando o teste de impacto, as evidências sugerem que 

para empresas consideradas sustentáveis há um aumento no seu valor de mercado. Por outro 

lado, os resultados sugerem que há uma redução na remuneração dos executivos das 

companhias consideradas sustentáveis quando comparadas às que não são consideradas 

sustentáveis. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

 Os estudos sobre a remuneração dos executivos e o desempenho financeiro são 

recorrentes no contexto nacional e internacional, da mesma forma, as pesquisas sobre 

sustentabilidade empresarial têm angariado seu espaço e importância no meio nacional, nas 

ultimas duas décadas. Porém, essa pesquisa evolui cientificamente ao comparar e analisar a 

relação entre o desempenho financeiro e a remuneração dos executivos em dois grupos 

distintos de empresas: as consideradas sustentáveis e as consideradas não sustentáveis. 

 Vale destacar que as pesquisas que tentam relacionar a sustentabilidade das empresas e 

o desempenho financeiro, a existência de uma relação bidirecional no coeficiente de 



 
 

 

determinação. Não se sabe com segurança o que causa esses resultados destoantes, mas que 

na maioria das vezes os resultados são significativos. Quanto aos resultados, nota-se que a 

adoção de níveis diferenciados de governança corporativa parece influenciar na compensação 

dos gestores.  

As evidências sugerem ainda que em ambos os grupos de empresas, sustentáveis ou não 

sustentais, a rentabilidade, medida pelo ROA, se mostra inversamente relacionada à 

remuneração dos executivos, ou seja, quanto menor o ROA, maior a remuneração dos 

executivos. No entanto, a rentabilidade medida pelo o ROE apresenta comportamento 

diferente, com coeficiente de determinação diretamente relacionado à remuneração dos 

executivos, o que significa que quanto maior o ROE, maior a remuneração dos executivos nos 

dois grupos de empresas. Portanto, inexistindo diferenças consideráveis na relação entreo 

desempenho financeiro e a remuneração dos executivos das empresas sustentáveis e não 

sustentáveis. 

 Quanto ao valor de mercado, observou-se que o mesmo parece ser um dos 

determinantes da compensação dos executivos nas firmas consideradas sustentáveis, havendo 

uma relação positiva e significativa, conforme as estimações realizadas. Contudo, este 

resultado não foi observado para as empresas que não são consideradas sustentáveis. 

 Em relação ao tamanho das companhias e o market-to-book, as evidências indicaram 

uma relação negativa entre o tamanho e os vencimentos dos gestores para as companhias 

consideradas sustentáveis. Por outro lado, para as empresas ditas não sustentáveis o market-

to-book apresentou-se positivamente relacionado com a remuneração dos executivos. 

 Diante dessas evidências, pode-se dizer que os resultados apresentados demonstram 

uma relação positiva entre a compensação dos executivos e o valor de mercado das 

companhias ditas sustentáveis, conforme propõe a teoria da agência, sugerindo que o aumento 

na riqueza dos acionistas proporciona ganhos para os executivos dessas empresas. Todavia, 

tal associação não foi verificada para o grupo de companhias ditas não sustentáveis. 

 Por fim, ressalta-se como limitações desta pesquisa: o uso da participação do ISE como 

proxy para determinar se uma empresa era considerada sustentável ou não;e, a utilização das 

100 empresas mais líquidas da BM&FBOVESPA como amostra, sendo os resultados válidos 

apenas para as firmas avaliadas durante o período investigado. Além disso, destaca-se a 

dificuldade para colher informações a respeito da remuneração dos executivos no Brasil. 

 Assim, considerando as limitações mencionadas, sugere-se em futuras pesquisas a 

utilização de um número maior de companhias para efeito de análise, bem como a utilização 

de outro critério para segregar as empresas em sustentáveis e não sustentáveis, possibilitando 

uma análise mais acurada sobre a relação entre o desempenho corporativo, a sustentabilidade 

empresarial e a remuneração dos executivos, visto serem raros os estudos sobre estes temas. 
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