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Resumo
O presente estudo teve por objetivo obter evidências estatísticas de que as recompras de ações são
motivadas,  em  parte,  pelos  planos  de  remuneração  baseados  em  ações.  Para  tanto  foram
examinadas, entre 2011 e 2017, 260 empresas não financeiras listadas na B3, envolvendo 6.469
observações e 492 eventos de recompras de ações. Utilizou-se como principal fundamento teórico a
hipótese  da  remuneração  variável  de  empregados  e  gestores,  inicialmente  postulada  por  Kahle
(2002). A discussão dos resultados foi ainda pautada em um modelo econométrico de regressão de
painel probit. Concluiu-se que o atendimento de planos de remuneração baseados em ações é uma
das principais motivações das reaquisições acionárias no Brasil, não apenas pelas evidências de que
83,74% das recompras foram realizadas por organizações que possuíam tais planos, mas, sobretudo,
pelo constatado aumento em cerca de 73,29% na probabilidade das empresas incorrerem em função
do estabelecimento dessa forma de remuneração variável,  sendo esse resultado estatisticamente
significativo em um intervalo de confiança de 95%.  
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A PREDOMINÂNCIA DOS PLANOS DE REMUNERAÇÃO BASEADOS EM AÇÕES 

COMO FATOR CAUSAL DAS REAQUISIÇÕES ACIONÁRIAS NO BRASIL 

 

RESUMO 

 

O presente estudo teve por objetivo obter evidências estatísticas de que as recompras de ações 

são motivadas, em parte, pelos planos de remuneração baseados em ações. Para tanto foram 

examinadas, entre 2011 e 2017, 260 empresas não financeiras listadas na B3, envolvendo 6.469 

observações e 492 eventos de recompras de ações. Utilizou-se como principal fundamento 

teórico a hipótese da remuneração variável de empregados e gestores, inicialmente postulada 

por Kahle (2002). A discussão dos resultados foi ainda pautada em um modelo econométrico 

de regressão de painel probit. Concluiu-se que o atendimento de planos de remuneração 

baseados em ações é uma das principais motivações das reaquisições acionárias no Brasil, não 

apenas pelas evidências de que 83,74% das recompras foram realizadas por organizações que 

possuíam tais planos, mas, sobretudo, pelo constatado aumento em cerca de 73,29% na 

probabilidade das empresas incorrerem em função do estabelecimento dessa forma de 

remuneração variável, sendo esse resultado estatisticamente significativo em um intervalo de 

confiança de 95%.   

 

Palavras-chave: Recompra de ações; plano de remuneração baseado em ações; remuneração 

variável.   

 

1 INTRODUÇÃO 

 

É crescente a relevância das recompras de ações no mercado financeiro brasileiro, 

havendo registros de um crescimento médio de aproximadamente 30,32% ao ano nos 

programas de recompras de ações, havendo em bases contínuas cerca de 65 programas anuais, 

entre 2007 e 2015, como demonstra um recente estudo da Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM, 2017). Mesmo diante dessa crescente relevância, no Brasil, são poucos os trabalhos que 

visaram explicar as causas determinantes das reaquisições acionárias, sendo que as pesquisas 

relacionadas ao fenômeno ficaram concentradas, em sua maioria, no intuito de evidenciar a 

ocorrência de retornos anormais após o anúncio de recompra, conforme expõe Nascimento, 

Galdi e Nossa (2011).  

A literatura acadêmica internacional, por sua vez, delineia uma grande gama de causas 

previstas para a ocorrência desse fenômeno, como afirma Dittmar (2000). Segundo a autora, 

estudos demonstram que as empresas promovem as reaquisições de parte de seus títulos 

patrimoniais por razões associadas a remuneração por ações de funcionários, por possuírem 

excesso de caixa, por suas ações estarem momentaneamente desvalorizadas, para reajustarem 

sua estrutura de capital e para se prevenirem da possibilidade de takeover. Outros trabalhos 

explanam que as recompras de ações podem ainda ser motivadas pelo gerenciamento dos lucros 

por ações, como afirmam Almeida, Fos e Kronlund (2016), ou mesmo no intuito de manter as 

ações sobrevalorizadas, como sustentam Liu e Swanson (2016).  

A limitação dos estudos nacionais sobre as recompras de ações, diante de uma pujante 

literatura internacional dedicada ao fenômeno, resultou em um “surpreendente” gap, como 

referido por Bressane e Silva (2016), que há entre o conhecimento de recompras de ações em 

países desenvolvidos e o encontrado no Brasil. Parte desse gap, principalmente no que diz 

respeito as causas da decisão organizacional de readquirir parte dos seus próprios títulos 

patrimoniais, foi sanado pelo estudo de Nascimento, Galdi e Nossa (2011), o qual buscou 

validação empírica para algumas das principais causas relacionadas às reaquisições acionárias. 
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Entre os fatores explicativos abrangidos nesse estudo, entre 1995 e 2008, os autores 

testaram se as reaquisições acionárias foram fomentadas por excesso de caixa nas organizações, 

pelo ajuste da estrutura de capital, pela substituição dos dividendos, e pela subavaliação do 

preço das ações. Concluem Nascimento, Galdi e Nossa (2011, p. 2) que “a motivação que se 

mostrou estatisticamente significante foi a redução do fluxo de caixa disponível”. 

 Entretanto, ressalta-se que embora a disponibilidade de recursos financeiros constitua 

um fator necessário para a ocorrência de recompras, não é ele um fator suficiente para a sua 

ocorrência, sendo que a presença de excesso de fundos pode ter ainda destinação diversas. Uma 

das principais teorias de estrutura de capital, por exemplo, a teoria do pecking order, estabelece, 

como sustentam a primeira e a segunda proposição do estudo de Myers (1984), que os recursos 

financeiros gerados das atividades organizacionais são preferíveis pelas companhias para o 

financiamento de seus investimentos. Portanto, a presença de excesso de caixa não explica a 

motivação pelas quais as companhias decidem incorrer em recompras de ações. 

Um dos mais relevantes fatores não contemplados no estudo de Nascimento, Galdi e 

Nossa (2002) é a motivação de que as reaquisições acionárias estejam sendo promovidas para 

o atendimento de planos de remuneração baseados em ações. Nos Estados Unidos da América 

(EUA), essa forma de remuneração variável desempenhou papel crucial para a ascensão das 

reaquisições acionárias ao longo da década de 1990, como explica Kahle (2002). Mesmo no 

Brasil, o atendimento desses planos é uma entre as duas principais motivações explicitadas 

pelas companhias como justificativa para os programas de recompras de ações adotados, como 

explica o estudo CVM (2017).   

  Diante da importância deste fenômeno e da ausência de estudos no Brasil que 

apresentem uma explicação conclusiva e amplamente aceita, indaga-se: no Brasil, os planos de 

remuneração baseados em ações constituem um fator determinante no processo decisório 

organizacional de incorrer em recompras de ações?  

A presente pesquisa é justificada não apenas pela relevância adquirida pelas recompras 

de ações no mercado financeiro brasileiro, mas sobretudo por elucidar a possível influência dos 

planos de remuneração variável sobre a decisão organizacional de recomprar suas próprias 

ações. Esse fator não apenas não foi abrangido na literatura acadêmica nacional revisada, como 

pode ainda alterar a perspectiva de estudos já realizados e direcionar de forma mais precisa os 

trabalhos futuros relativos ao fenômeno das recompras de ações, o qual pode não estar 

diretamente ligado à estrutura de capital, ao valor das ações, ou mesmo à política de payout, 

podendo ser, na verdade, um instrumento de governança corporativa, utilizado para alinhar 

interesses de gestores e acionistas.  

No intuito de responder à questão central da presente pesquisa, o restante do trabalho 

foi estruturado em três outras seções, sendo que na próxima (segunda seção) será discutida a 

literatura concernente a relação entre recompras de títulos patrimoniais e planos de remuneração 

baseados em ações e delineada a hipótese que norteia a metodologia que será adotada. A terceira 

seção, por sua vez, expõe não apenas os aspectos metodológicos utilizados para o teste da 

hipótese de pesquisa, como também a amostra selecionada para essa finalidade. A quarta e 

quinta seções, nessa ordem, discutem os principais resultados obtidos nesse estudo e as 

conclusões delas derivadas.     

 

2 RECOMPRAS DE AÇÕES E REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 

 

Ao longo da década de 1990, o fenômeno das recompras de ações adquiriu proporções 

mundiais. Foram muitos os países que, nesse período, legalizaram essa prática, tais como a 

Alemanha, Áustria, Coreia do Sul, França, Holanda, Japão e Noruega, como explanam Kim, 

Schremper, Varaiya (2005). Também no continente africano, especificamente na África do Sul, 
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uma de suas principais economias, as reaquisições acionárias foram legalizadas somente em 

1999, segundo Wesson et al. (2017).      

Esse período de legalização internacional das recompras de ações teve impacto 

significativo no crescimento desse fenômeno também nos Estados Unidos da América (EUA), 

Canadá e Reino Unido, países nos quais já era regulamentado, como salientam Grullon e 

Ikenberry (2000). De acordo com os autores, essa influência foi, em parte, responsável para 

que, entre 1995 e 1999, as companhias estadunidenses anunciassem a intenção de recomprar 

aproximadamente U$ 750 bilhões de dólares em ações e, em 1998, pela primeira vez na história, 

as recompras de ações nos EUA superassem o valor pago em dividendos.   

Também a partir da década de 1990, como afirma Leal e Saito (2003), as reaquisições 

acionárias se tornaram mais comuns no mercado financeiro brasileiro. De forma similar com o 

ocorrido nos EUA, os citados autores ressaltam que, entre os anos de 1995 e 1999, o volume de 

recursos investidos em recompras de ações foi elevado de R$ 52,3 bilhões de reais para o 

montante de R$ 803,3 bilhões de reais, sendo que também a frequência dos anúncios de 

programas de recompras apresentaram significativa ascensão no período, registrada em cerca 

de 391%. 

Embora essa ascensão seja também fruto da internalização do fenômeno das 

reaquisições acionárias, como afirmam Grullon e Ikenberry (2000), parte desse incremento é 

decorrente dos planos de remuneração baseados em ações, como afirma Khale (2002). Segundo 

a autora, embora as razões previstas por parte de algumas das mais importantes teorias 

relacionadas às recompras de ações, como a da sinalização e do fluxo de caixa livre, tenham 

influência significativa na ascensão das reaquisições acionárias no mercado financeiro 

estadunidense na década de 1990, elas são insuficientes para explicar o crescimento desse 

fenômeno, sendo que parte relevante dele decorre do concomitante aumento da adesão das 

companhias aos planos de remuneração variável baseados em ações.  

Sendo um dos primeiros estudos a testar a hipótese de que as recompras de ações são 

formas de remuneração variável de empregados e gestores, a pesquisa de Kahle (2002) 

examinou 1.038 companhias estadunidenses, entre 1992 e 1996, tendo constatado que as 

reaquisições acionárias tendem a ocorrer em função da remuneração variável de gestores e 

empregados por opções de ações, sendo que o valor recomprado tende a ser positivamente 

relacionado às opções totais exercíveis por todos os funcionários, mas independentes das 

opções gerenciais. Ainda de acordo com a citada autora, esse resultado demonstra que os 

gestores tendem a realizar programas de recompras de ações para maximizar sua própria riqueza 

e para financiar exercícios de opções de ações dos empregados. 

No contexto europeu, Cesari e Ozkan (2015) observaram que a remuneração de gestores 

por opções de ações tende a impactar negativamente o nível de pagamentos de dividendos. 

Tendo analisado 1.650 empresas presentes nos mercados financeiros da Alemanha, Espanha, 

França, Holanda, Itália e Reino Unido, entre 2002 e 2009, os autores constataram que o 

incremento da quantidade de opções de ações mantidas pelos gestores implica em declínio no 

total de pagamentos feitos aos acionistas, embora haja uma elevação dos gastos em reaquisições 

acionárias. 

O aumento das recompras de ações associados aos planos de remuneração baseados 

ações são também explicáveis, em parte, pelas bonificações associadas ao índice de lucro por 

ação. Yung e Yang (2011), ao examinarem as informações relativas à 580 reaquisições 

acionárias, as quais foram realizadas por 306 firmas do Reino Unido, entre 1998 e abril de 2003, 

afirmam que há uma forte correlação positiva entre as recompras de títulos patrimoniais e 

acordos de remuneração variável atrelados ao índice de lucro por ação. Segundo os autores, as 

probabilidades de reaquisições acionária em companhias nas quais as bonificações de gestores 

estão associadas ao índice de lucro por ação tendem a ser, aproximadamente, duas vezes 

maiores que as observadas em empresas em que as recompensas são independentes desse 
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índice. Ainda conforme esses autores, verifica-se também que, nas organizações em que a 

remuneração variável dos gestores é relacionada ao índice de lucro por ação, há uma correlação 

positiva também entre os gastos em reaquisições acionárias e o valor pago em bonificações aos 

gestores. 

No mercado financeiro estadunidense, Cheng, Harford e Zhang (2015) também 

constataram que a política de bonificação dos gestores influencia diretamente a escolha de 

distribuir recursos para os acionistas por meio de dividendos ou recompras de ações. Ao 

examinarem 1.423 companhias, entre 1993 e 2007, os autores observaram que a alta 

administração tende a utilizar as reaquisições acionárias como forma de manipular o índice de 

lucro por ação, reduzindo, por consequência a liquidez corporativa. Desse modo, ainda de 

acordo com Cheng, Harford e Zhang (2015), quando o pagamento de bônus aos gestores é 

fundamentado no índice de lucro por ações, as recompra de títulos patrimoniais aumentam não 

somente a probabilidade de os gestores receberem bonificações, como também a própria 

magnitude desse bônus. 

No Brasil, embora a literatura revisada não contemple a relação entre reaquisições 

acionárias e planos de remuneração baseados em ações, o estudo de Kaveski et al. (2015) 

constatou que, nas companhias listadas na B3, entre 2010 e 2012, a remuneração dos diretores 

executivos é negativamente correlacionada com a geração de lucros e receitas, e, por outro lado, 

positivamente correlacionada com o índice market-to-book. Segundo os próprios autores, esse 

resultado obtido está alinhado com o que observaram Basu et al. (2007), ao analisar as 

organizações japonesas no período de 1992 a 1996, e Chourou, Abaoub e Saadi (2008), os quais 

examinaram, entre 2001 e 2004, as companhias canadenses. 

 

2.1 Hipótese de pesquisa 

 

Os trabalhos anteriormente citados demonstram que a hipótese de que as recompras de 

ações são formas de remuneração variável de empregados e gestores, a qual inicialmente foi 

testada por Kahle (2002), tem validação empírica não apenas nos EUA com também em 

diversas economias europeias. Com base no mesmo pressuposto de que as recompras de títulos 

patrimoniais são causadas pelo atendimento de planos de remuneração variável baseados em 

ações, tem-se como hipótese central do presente trabalho:   

 

Hipótese: companhias que possuam planos de remuneração baseados em ações têm 

maior probabilidade de realizar recompras de ações.  

 

Tendo por norte o teste de uma plausível validação da supracitada hipótese, o capítulo 

seguinte delineia a amostra e os procedimentos metodológicos que foram adotados para essa 

finalidade.   

 

3 MÉTODO DA PESQUISA 

 

A questão central do presente estudo é elucidar se, no Brasil, os planos de remuneração 

baseados em ações constituem um fator determinante no processo decisório organizacional de 

incorrer em recompras de ações. Com esse intuito, nesse capítulo serão abordados o conjunto 

de dados, período amostral e a metodologia utilizados nessa pesquisa, de modo que seja atingido 

o objetivo elencado e testadas as hipóteses previamente estipuladas.    

 

3.1 Coleta de dados, população da pesquisa e amostra 
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Os dados utilizados nessa pesquisa são, em sua maior parte, provenientes da base de 

dados Economatica. De modo complementar a ela, no entanto, parte do conjunto de dados é 

ainda originária de outras informações públicas. Entre elas estão as informações sobre os planos 

de remuneração baseados em ações, as quais foram extraídas da base de dados disponibilizadas 

na página web da CVM.  

A população investigada é composta pelas companhias abertas brasileiras que estão 

listadas na B3 Desse conjunto foram excluídas as empresas financeiras e também as 

companhias que possuam menos de 3 períodos de observação. A amostra total é constituída de 

260 companhias, envolvendo 6.469 observações. O período amostral é de 28 trimestres, 

estendendo-se de 2011 a 2017.  

 

3.2 Modelo de análise e conjunto de variáveis 

 

Com a finalidade de testar a validade da única hipótese desse trabalho, examinando se 

companhias que possuam planos de remuneração baseados em ações têm maior probabilidade 

de realizar recompras de ações, foi adotada como forma de estudo a história do evento. De 

acordo com Allison (1982), esse modo de análise é a mais adequada no exame dos fatores 

determinantes da ocorrência de um evento. Consiste esse procedimento fundamentalmente na 

observação, em uma determinada amostra, do registro da incidência ou não de um evento sob 

distintas circunstâncias, como explicam Tuma e Hannan (1978).   

Tem-se, dessa forma, que a variável dependente empregada nesse estudo é qualitativa, 

avaliada como binária ou dicotômica, denotando como 1 a ocorrência de recompra de ações em 

uma determinada organização e 0 para quando não há eventos de reaquisições de títulos 

patrimoniais. Como método de estimação, utilizou-se, em decorrência da variável dependente 

ser qualitativa, a regressão probit. Cameron e Trivedi (2010) indicam que as regressões com 

variáveis dependentes dicotômicas têm por finalidade estabelecer a probabilidade p da 

ocorrência de um determinado evento, em contraposição a um evento alternativo, mensurado 

por p – 1. 

No que tange a apuração dos resultados por meio do uso do método probit, em 

detrimento do processo alternativo logit, destaca-se primeiramente que não há substanciais 

mudanças nas estimações causadas por essa escolha, não havendo, conforme Gujarati e Porter 

(2011), “razões convincentes para preferir um dos modelos ao outro”. Ressalta-se ainda a 

utilização desse mesmo método de estimação em estudos correlatos como os de Huang (2015) 

e Tong e Bremer (2016). O modelo, predominantemente baseado em Dittmar (2000), é expresso 

na equação 1, apresentada a seguir.  

 
𝑅𝑒𝑝𝑖,𝑡 =  𝛼0 +  𝛽1𝐶𝑎𝑠ℎ𝑖,𝑡−1 + 𝛽2𝐶𝑎𝑠ℎ𝑓𝑙𝑜𝑤𝑖,𝑡−1 + 𝛽3𝑀𝐵𝑖,𝑡−1 + 𝛽4𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡−1 + 𝛽5𝐷𝑖𝑣_𝑌𝑖,𝑡−1  

+  𝛽6𝐿𝑒𝑣𝑖,𝑡−1  +  𝛽7𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑖,𝑡−1  + 𝛽9𝑃𝑅𝐵𝐴𝑖 + 𝜀𝑖,𝑡   (1) 

 

Nessa equação, β1 a β9 são parâmetros que medem os efeitos das variáveis explicativas 

sobre a probabilidade de ocorrência de recompras de ações; α0 equivale a uma constante; e, por 

fim, ε equivale ao aleatório. O conjunto de variáveis expressos na equação 1, por sua vez, é 

expresso no quadro 1.  

 

Quadro 1 – Variáveis explicativas 

Código 

Variável 

Descrição matemática e textual da variável examinada Sinal 

esperado 

Variável dependente 

REP 𝑹𝑬𝑷𝒊,𝒕 

Variável dependente qualitativa. Estipula o valor 1 para a 

eventualidade de uma companhia ter incorrido em 

reaquisições acionárias em um determinado trimestre e 0 
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Código 

Variável 

Descrição matemática e textual da variável examinada Sinal 

esperado 

para os trimestres em que não foram realizadas tais 

recompras.  

Variável explicativa   

PRBA 𝑷𝑹𝑩𝑨𝒊,𝒕−𝟏 
Variável dummy. Designa o número 1 para representar 

empresas com planos de remuneração baseados em ações e 

0 para as demais empresas. 
+ 

Variáveis de controle  

Cash 
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙𝑖,𝑡

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖,𝑡

 
Valor dos recursos mantidos em caixa e equivalentes de 

caixa sobre o ativo total. + 

Cashflow 𝐶𝑎𝑠ℎ𝑓𝑙𝑜𝑤𝑖,𝑡 

Representa a relação do fluxo de caixa gerado pela empresa 

sobre o ativo, sendo mensurado pelo lucro líquido sem 

efeitos da depreciação e amortização dividido pelo ativo 

total. 

+ 

MB 𝑀/𝐵𝑖,𝑡−1 
Corresponde ao ativo total subtraído do valor contábil do 

patrimônio líquido e acrescido de seu valor de mercado, 

dividido pelo ativo total.  
– 

PL 𝑷𝑳𝒊,𝒕−𝟏 
Designa o número 1 para representar empresas com planos 

de remuneração baseados em ações e 0 para as demais 

empresas. 
– 

Div_Y 𝑫𝒊𝒗_𝒀𝒊𝒆𝒍𝒅𝒊,𝒕 
Representa os dividendos pagos aos acionistas em relação ao 

preço de suas ações. 
+ 

Lev 
𝑷𝒂𝒔𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔𝒊,𝒕

𝑨𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒊,𝒕

 É a relação entre passivo total divido pelo ativo total. – 

Return 𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏𝒊,𝒕 
Representa o retorno diário acumulado no prazo de um ano 

antes de cada trimestre. 
– 

Size 𝑳𝒏(𝑨𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍)𝒊,𝒕−𝟏 Logaritmo neperiano do ativo total. – 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

O conjunto unitário de variáveis explicativa, como estabelecido quadro anterior, está 

intimamente atrelado a hipótese única dessa pesquisa, a estipula que “companhias que possuam 

planos de remuneração baseados em ações têm maior probabilidade de realizar recompras”, a 

validação dessa conjectura é dependente da obtenção de um parâmetro positivo e com 

significância estatística para a variável qualitativa PRBA, a qual estipula o valor 1 para quando 

a organização possua tal plano de remuneração variável, e 0 para os casos em que as companhias 

não adotem esse método de remuneração variável.   

Entre as variáveis de controle, Cash e Cashflow têm por finalidade a estimação da 

influência dos recursos mantidos em caixa e equivalentes de caixa, ou mesmo dos fluxos 

originários das atividades da companhia na decisão de recomprar parte de seus títulos 

patrimoniais. Essas duas variáveis supracitadas estão em conformidade com o estudo de 

Dittmar (2000), a qual estipula que o excesso de caixa pode ser originário de fundos já estocados 

pela empresa sob a forma de caixa e equivalentes de caixa, ou pode ainda decorrer, como sugere 

o nome da teoria, de fluxos de caixa excedentes. A escolha por mensurar essas variáveis no 

mesmo período de ocorrência das recompras de ações, no entanto, foi pautada na pesquisa de 

Nascimento, Galdi e Nossa (2011).  

Por sua vez, o índice market-to-book, expresso pela variável MB, é utilizado como uma 

proxy das oportunidades de investimento das organizações, sendo comumente utilizado na 

literatura acadêmica relativa as reaquisições acionárias, tal como fizeram os estudos de Dittmar 

(2000) e Kahle (2002). O aumento das reaquisições acionárias mediante a redução do índice do 

market-to-book, portanto, interpretado como sendo em função de redução das oportunidades de 

investimento.  

Posto que a amostra abrange também companhias com patrimônio líquido negativo, PL 

foi adotada exclusivamente para controlar os efeitos do índice market-to-book de companhias 
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com patrimônio líquido negativo. A razão desse controle desempenhado pela variável PL 

decorre de o índice market-to-book ser formado em seu denominador pelo valor contábil do 

ativo total e em seu numerador por meio da subtração do patrimônio líquido do valor total dos 

ativos, sendo ainda adicionado o valor de mercado da organização, ou seja, o preço médio 

unitário das ações multiplicado pela quantidade total de títulos patrimoniais mantidos em 

circulação.  

Na presença de patrimônio líquido negativo, o qual atua como um redutor do valor total 

contábil da empresa, têm-se um incremento acima do comum no numerador, implicando em 

índices market-to-book sobreavaliados. Por meio da variável qualitativa PL, na qual é designado 

pelo valor 1 as empresas com patrimônio líquido negativo e 0 para as demais organizações, são 

controlados esses efeitos no mencionado índice. A expectativa é de que companhias com valor 

contábil de patrimônio líquido negativo não apresentem excesso de caixa e, consequentemente, 

tenham menor probabilidade de recomprar ações.       

A variável Div_Y avalia se as companhias utilizam as recompras de ações como forma 

complementar de pagamento de dividendos, como constataram Jagannathan, Stephens e 

Weisbach (2000). Espera-se que o parâmetro avaliado seja positivo, demonstrando que 

empresas que pagam volumes maiores de dividendos aos seus acionistas também possuem 

maior probabilidade de incorrerem em recompras de ações.  

Relacionada a teoria do trade-off, a variável Lev permite avaliar se as companhias com 

maior quantidade de passivos sobre o total de ativos possuem uma menor probabilidade de 

readquirirem parte de seus títulos patrimoniais. A expectativa é, portanto, de que o parâmetro 

avaliado para a citada variável seja negativo. Dittmar (2000) elucida que as companhias que 

apresentam volume de passivos sobre o total dos ativos inferior ao seu nível ótimo apresentam 

maior propensão de realizarem programas de reaquisições acionárias, tendo por objetivo alvo 

o reequilíbrio de sua estrutura de capital. 

Também utilizada por Dittmar (2000), a variável Size é uma proxy para assimetria de 

informação. De acordo com Vermaelen (1981), a assimetria de informação tende a ser maior 

em pequenas empresas, posto que elas são menos cobertas pelos analistas e pela imprensa de 

modo geral. Essas empresas, em função disso, são mais propensas a incorrerem em reaquisições 

acionárias, visando, sobretudo, sinalizar ao mercado que suas ações estão desvalorizadas, como 

afirma Dittmar (2000). A expectativa é de que o parâmetro estimado para a variável Size seja 

negativo, refletindo que menores empresas têm maior probabilidade de recomprar ações. 

A última das variáveis de controle, a variável Return, conforme estabelece a teoria da 

sinalização, tem por intuito analisar se as reaquisições acionárias ocorrem em função da 

desvalorização dos títulos patrimoniais. Espera-se, desse modo, que o parâmetro avaliado para 

essa variável seja negativo, expressando que a probabilidade de recompra de ações ou mesmo 

os gastos nessas reaquisições acionárias sejam maiores em decorrência a um menor retorno 

acumulado das ações.   

 

3.3 Considerações no método de análise 

 

Posto que as companhias da amostra possuem mais de uma observação ao longo do 

período amostral, os dados coletados foram, em razão disso, dispostos em painel. Conforme 

Fitzmaurice, Heath, Clifford (1996), os estudos em painéis de dados têm por vantagem, em 

relação aos dados agrupados, a avaliação do histórico das variáveis de controle e explicativas. 

Os autores salientam que essa avaliação é necessária para que seja realizada uma correta 

estimação dos impactos resultantes das próprias variáveis independentes.   

De acordo com Frees (2004), a disposição de dados em painel, consiste na análise de ao 

menos duas cross-sections ao longo do tempo. Desse modo, segundo esse autor, diferentemente 

de séries temporais, a análise de dados em painel permite o estudo de vários indivíduos; assim 
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como, distintamente de cross-section, os dados em painel viabilizam ainda que o estudo desse 

grupo de indivíduos ocorra ao longo do tempo.   

Ressalta-se ainda que o modelo examinado nesse trabalho será estruturado em painel de 

dados não balanceados, implicando que conjunto amostral não é constante ao longo de todos os 

períodos. Isso ocorre porque diversas empresas ingressaram ou se desligaram da B3 em datas 

posteriores ao início ou inferiores ao final do período examinado.  

Em razão de se tratar de um painel desbalanceado, o presente trabalho adota como 

importante premissa que as companhias que integram a amostra em todo o seu período de 

observação não diferem por razões sistemáticas e sim aleatórias das empresas que tenham 

informações ausentes ao longo do tempo de amostra. A violação dessa premissa implicaria 

potencialmente em viés na estimação, como ressaltam Fitzmaurice, Heath, Clifford (1996). 

A estimação dos resultados por probit com dados em painel necessita ainda de critérios, 

principalmente com base em suporte matemático, para a tomada de decisão de realizar a 

regressão econométrica por meio do método de aleatórios ou média populacional (pooled).     

O efeito aleatório parte da premissa de que não há qualquer correlação entre as variáveis 

observadas e as variáveis não observadas, como afirma Wooldridge (2006). De acordo com 

Allison (2005), uma vantagem da estimação por efeitos aleatórios é a possibilidade de mesurar 

a significância estatística da influência de fatores que não variam ao longo do tempo.  

Alternativamente, a regressão ainda pode ser estimada por meio do método de média 

populacional (pooled). De acordo com Cameron e Trivedi (2010), esse método assume que as 

variáveis independentes são fatores exógenos e que não há efeitos não observados, 

considerando tão somente o erro idiossincrático. Szmaragd, Clarke, Steele (2013) afirmam que 

os parâmetros das estimativas por média populacional são mais apropriados para avaliar o efeito 

de variáveis independentes que não apresentam significativas mudanças ao longo do tempo.  

Dessa forma, tem-se como critério, nos casos em que o conjunto de variáveis 

independentes sejam não significativas, que a regressão por média populacional é preferível na 

estimação dos parâmetros. A significância do conjunto de variáveis independentes é realizada, 

conforme Cameron e Trivedi (2010), por meio do teste de Wald, cuja hipótese nula é de que o 

conjunto de variáveis independentes não impacta de modo estatisticamente significante a 

variável dependente. 

A regressão do modelo foi realizada por meio do software Stata®. 

 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Tendo por fundamento os procedimentos metodológicos descritos anteriormente, os 

resultados derivados desse estudo são apresentados na presente seção. Para esse fim, a discussão 

dos resultados foi estruturada em três subseções. A primeira delas revela descritivamente as 

informações relativas as reaquisições acionárias, aos setores econômicos de listagem na B3, e 

ainda a descrição das variáveis que integram os modelos de estimação econométrica.  

A subseção 4.2 expõe a análise da influência exercida sobre as decisões organizacionais 

de recomprar ações pelos planos de remuneração baseados em seus títulos patrimoniais. Todas 

as evidências obtidas nessas subseções partem de análises restritivas, examinando isoladamente 

as variáveis e seus impactos sobre a probabilidade da ocorrência de recompras de ações entre 

as companhias da amostra e dos gastos incorridos nessas reaquisições acionárias. Embora essas 

evidências sejam pertinentes ao exame da hipótese dessa pesquisa, elas são insuficientes para a 

obtenção de conclusões.  

Análises com percepções mais holísticas, ainda que centradas nas relações entre 

remuneração baseada em ações e recompras de títulos patrimoniais, integram a subseção 4.3, 

na qual são discutidos os fatores determinantes para a decisão organizacional de readquirir parte 

de suas próprias ações.  
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4.1 Descrição dos dados amostrais 

 

O conjunto amostral é formado por 260 companhias listadas na B3, examinadas entre 

2011 e 2017. Por ser uma análise trimestral, um único programa de recompras de ações pode 

ser reconhecido em mais de um evento caso a execução das reaquisições acionárias ocorra em 

distintos períodos examinados, ou seja, um único programa de reaquisição de títulos 

patrimoniais pode ser reconhecido ao longo de mais de um trimestre em função do prazo de 

operação de cada companhia no mercado financeiro para a recompras de suas próprias ações. 

Desse modo, foram observados 492 eventos de reaquisições acionárias.  

Ao longo do período examinado, cerca de 36,54% das empresas brasileiras que integram 

a amostra realizaram reaquisições de títulos patrimoniais de emissão própria, tendo sido 

realizados ao menos 270 anúncios de recompras, dos quais foram gerados os 492 eventos de 

reaquisições acionárias. Os dispêndios totais nessas recompras foram de aproximadamente R$ 

22,562 bilhões de reais, sendo que o gasto por empresa é de cerca de R$ 45,859 milhões de 

reais, demonstrando uma forte dispersão entre as companhias da amostra dos recursos 

destinados às reaquisições acionárias, com um desvio-padrão em relação à média de 

aproximadamente R$ 759,609 milhões de reais.        

A explicação das causas determinantes desses eventos e gastos em reaquisições 

acionárias, um objetivo intrínseco ao presente trabalho, compreende um vasto conjunto de 

variáveis que possam caracterizar parte dos fatores determinantes no processo decisório 

organizacional. A descrição das variáveis contempladas nesse estudo é apresentada pela tabela 

a seguir.  

 

Tabela 1 - Estatística descritiva. 

Variáveis 
Número de 

observações 
Média Desvio-padrão Mínimo Máximo 

Variáveis dependentes      

Rep 6.469 0,0761 0,2651 0,0000 1,0000 

Variáveis explicativas      

PRBA 6.469 0,5236 0,4995 0,0000 1,0000 

Variáveis de controle      

Cash 6.469 0,0759 0,0957 -0,0003 0,8333 

Cashflow 6.469 0,0698 0,9091 -6,8925 0,9875 

MB 6.469 2,0767 5,5461 0,1959 73,2692 

Div_Y 6.469 0,0002 0,5428 0,0000 0,0555 

Lev 6.469 1,1602 5,3083 0,0047 206,5472 

Return 6.469 0,0654 0,4964 -2,9674 2,4334 

Size 6.469 14,5821 1,9318 7,5202 20,6524 

PL 6.469 0,1051 0,3067 0,0000 1,0000 

Legenda: Rep é uma variável qualitativa que designa o valor 1 para a ocorrência de recompras de ações na 

companhia i no momento t, e 0; Cash designa a totalidade de disponível dividida pelo total dos ativos no período 

t; Cashflow representa o lucro líquido sem efeitos da depreciação e amortização dividido pelo ativo total, sendo 

essa relação mensurada pelos valores do período t; MB é o índice market-to-book, correspondendo ao ativo total 

subtraído do valor contábil do patrimônio líquido e acrescido de seu valor de mercado, dividido pelo ativo total; 

PRBA é uma variável binária, sendo que o número 1 equivale a presença de planos de remuneração baseados em 

ações na empresa e 0 para a não adoção de tais planos; Div_Y é o valor de proventos pagos aos acionistas em 

relação ao preço de suas ações; Lev é a relação entre passivo total divido pelo ativo total; Size equivale ao tamanho 

da companhia e é mensurado pelo logaritmo neperiano do ativo total; Return designa o retorno diário acumulado 

no prazo de um ano antes do período de ocorrência da recompra de ações; PL é uma variável qualitativa, a qual 

estipula o valor 1 para as companhias com patrimônio líquido negativo e 0 para as demais companhias, sendo 

utilizada exclusivamente no controle da variável MB. 

Fonte: elaborado pelo autor.  
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É observável nessa tabela a presença de elevadas amplitudes e desvios-padrão na 

variável market-to-book. Destaca-se que há na amostra companhias que possuem patrimônio 

líquido negativo, o que explica a amplitude registrada na variável. 

 

4.2 Influência dos planos de remuneração baseados em ações 

 

Conforme Kahle (2002), embora a teoria do fluxo de caixa livre e da sinalização ainda 

fossem responsáveis pela explicação de uma participação significativa das reaquisições 

acionárias entre as companhias estadunidenses, as recompras de ações direcionadas ao 

atendimento de planos de remuneração baseados em ações foi a principal causa explicativa. 

Com fundamento, em parte, nessa afirmação, a presente pesquisa fundamenta sua única 

hipótese, a qual delineia que as organizações que possuam planos de remuneração baseados em 

ações apresentam maior probabilidade de incorrer em reaquisições acionárias. 

No conjunto amostral é observável que 144 (55,38%) companhias examinadas possuem 

tais planos de remuneração variável. Entre essas 144 empresas, 81 (56,25%) incorreram em 

recompras de ações. Observa-se, portanto que, entre as 96 companhias que readquiriram seus 

próprios títulos patrimoniais, 81 (84,38%) possuíam planos de remuneração por títulos 

patrimoniais. No que tange aos eventos de reaquisições acionárias, das 492 ocorrências no 

período amostral, 412 (83,74%) ocorreram em companhias com planos de remuneração 

baseados em ações. 

Em conformidade com esses dados, verifica-se ainda que dos 270 anúncios de 

recompras de títulos patrimoniais realizados pelas empresas da amostra, 229 (84,81%) deles 

foram realizados por empresas com planos baseados em ações. Em função de tais planos, 

constata-se ainda uma maior recorrência de eventos de reaquisições acionárias, como demonstra 

o gráfico a seguir.   

 

Gráfico 1 - Eventos de recompras em empresas com e sem remuneração por ações. 

 
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Não apenas as maiores frequências de eventos de recompras de títulos patrimoniais 

ocorrem entre organizações que adotaram planos de remuneração baseados em ações, como 

demonstrado no gráfico 3, mas também a frequência média de eventos de recompras tende a 
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ser maior entre as empresas que possuem tais planos de remuneração variável, cerca de 5,22, 

do que em companhias sem esses planos, aproximadamente 3,64. Essa diferença é 

estatisticamente significativa em um intervalo de confiança de 90%, tendo um t de Student de 

2,03 e um p-valor de 0,0520.   

Portanto, em face do exposto, observa-se que todas as evidências previamente elencadas 

sugerem, que a probabilidade de que uma organização decida por readquirir seus próprios 

títulos patrimoniais é maior entre aquelas que tenham estabelecido com seus gestores e 

funcionários demais planos de remuneração baseados em ações.  

 

4.3 Fatores determinantes da probabilidade de recompras de ações. 

 

No intuito de delinear os principais fatores determinantes da decisão corporativa de 

recomprar suas próprias ações, mensurando a influência exercida pelos planos de remuneração 

baseados em ações sobre a probabilidade de reaquisição acionária, foi estimado um modelo de 

regressão probit. Os resultados estimados por esse modelo são apresentados na tabela a seguir. 

 

Tabela 2 – Estimação de Rep com as variáveis principais de análise. 

Variáveis Efeito marginal Erro padrão z P>|z| 

Cash 1,1156 0,5192 2,1500 0,0320 

Cashflow 0,1242 0,3257 0,3800 0,7030 

MB 0,0350 0,0274 1,2800 0,2020 

PL -10,4768 11714,7700 0,0000 0,9990 

PRBA 0,7329 0,1410 5,2000 0,0000 

Div_Y 0,0678 0,0885 0,7700 0,4440 

Lev -0,6621 0,2930 -2,2600 0,0240 

Return -0,2601 0,0704 -3,6900 0,0000 

Size 0,0551 0,0451 1,2200 0,2220 

𝛼0 -3,0565 0,6702 -4,5600 0,0000 

Legenda: Cash designa a totalidade de disponível dividida pelo total dos ativos no período t; Cashflow 

representa o lucro líquido sem efeitos da depreciação e amortização dividido pelo ativo total, sendo essa 

relação mensurada pelos valores do período t; MB é o índice market-to-book, correspondendo ao ativo total 

subtraído do valor contábil do patrimônio líquido e acrescido de seu valor de mercado, dividido pelo ativo 

total; PL é uma variável qualitativa, a qual estipula o valor 1 para as companhias com patrimônio líquido 

negativo e 0 para as demais companhias, sendo utilizada exclusivamente no controle da variável MB;  PRBA é 

uma variável binária, sendo que o número 1 equivale a presença de planos de remuneração baseados em ações 

na empresa e 0 para a não adoção de tais planos; Div_Y é o valor de proventos pagos aos acionistas em relação 

ao preço de suas ações; Lev é a relação entre passivo total divido pelo ativo total; Return designa o retorno 

diário acumulado no prazo de um ano antes do período de ocorrência da recompra de ações; Size equivale ao 

tamanho da companhia e é mensurado pelo logaritmo neperiano do ativo total; α0 equivale a uma constante.  

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Tabela 3 - Testes para escolha do modelo 
Número de 

observações 
6.469 

Número de grupos 260 

Teste de Wald 54,24 

Prob > qui-quadro 0,0000 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

O teste de Wald, apresentado tabela 3, demonstra que para o modelo testado é possível, 

em um intervalo de confiança de 95%, rejeitar a hipótese nula de que o conjunto de variáveis 

independentes, envolvendo todas variáveis de controle e explicativa, não impacta de modo 

estatisticamente significante a variável dependente. Diante disso, as estimações foram feitas 

pela abordagem de efeitos aleatórios.  
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Do conjunto de variáveis independentes examinadas, quatro delas apresentaram 

significância estatística num intervalo de 95%, indicando que esse conjunto exerce influência 

sobre a probabilidade das companhias readquirirem parte de suas ações. Está, entre elas, a 

variável explicativa PRBA, e ainda três variáveis de controle, sendo elas Cash, Lev, Return.  

Com base nos resultados obtidos, conclui-se que as recompras de ações são financiadas 

pelos fundos mantidos em caixa e equivalentes de caixa na companhia no próprio período da 

reaquisição acionária. Verifica-se, em face disso, que o aumento de 1% nos valores presentes 

na organização como forma de disponível, considerados em relação ao ativo total, implicam no 

aumento da probabilidade dessa empresa incorrer em recompras de ações, nesse mesmo 

período, de aproximadamente 111,56%. 

Constatou-se, por meio da variável Return, que as empresas tendem a readquirir suas 

próprias ações em momentos em que elas estejam apresentando tendência de queda. Essa 

observação é condizente com a teoria da sinalização, a qual explica que a principal motivação 

organizacional dessas recompras de títulos patrimoniais é a de sinalizar ao mercado que a ações 

estão desvalorizadas. É observável que, pelas estimações presentes na tabela 3, a redução de 

um ponto percentual na média anualizada do retorno dos títulos patrimoniais eleva em cerca de 

26,01% a probabilidade de que empresa readquira parte de suas ações no período seguinte.  

O parâmetro estimado para variável Lev, por sua vez, apresenta resultado compatível 

com a teoria do trade-off, a qual estabelece que a relação de passivos por ativo total, quando 

inferior ao seu nível ótimo, acarreta em maior propensão de programas de recompras de títulos 

patrimoniais, tendo por objetivo alvo o reequilíbrio de sua estrutura de capital. Desse modo, foi 

constatado que o aumento de 1% na relação de passivos sobre ativo total reduz em cerca de 

66,21% a probabilidade de que uma companhia incorra em recompras de ações.  

Ainda mais relevante na perspectiva da presente pesquisa é o resultado atrelado aos 

planos de remuneração baseados em ações.  Observa-se que a adoção organizacional dessa 

forma de remuneração variável tem influência significativa, em intervalo de confiança de 95%, 

sobre a probabilidade de as companhias recomprarem parte de suas ações, tendo sido estimado 

que o conjunto que empresas que adotaram aos planos de remuneração variável tem 

probabilidade 73,29% maior de decidirem pelas reaquisições acionárias do que empresas que 

não possuem tais planos. Essa constatação está alinhada com as apresentadas na subseção 4.2 

e, associadas a elas, permitem uma importante conclusão: as recompras de ações são, 

majoritariamente, um instrumento de bonificação de gestores e funcionários entre empresas 

brasileiras.  

Como anterior exposto, a hipótese de pesquisa dessa pesquisa estabelece que as 

“companhias que possuam planos de remuneração baseados em ações têm maior probabilidade 

de realizar recompras de ações”. Há base, portanto, para a sua aceitação, em face não apenas 

do resultado da significância estatística da variável PRBA, como também da estimação de seu 

parâmetro em valor positivo, demonstrando que a probabilidade de reaquisição acionária é 

incrementada diante da adoção organizacional de planos de remuneração baseados em ações.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo examinou, entre 2011 e 2017, junto a 260 empresas listadas na B3, se 

as recompras de ações no Brasil estão associadas ao atendimento de planos de remuneração 

baseados em ações. A fundamentação teórica foi norteada pela hipótese da remuneração 

variável de empregados e gestores, originalmente atribuída a Kahle (2002). A análise estatística 

foi pautada no exame da probabilidade da ocorrência de reaquisições acionárias, cujo modelo 

foi, predominantemente, determinado pelo estudo de Dittmar (2000). Por esse método foi 

averiguada a probabilidade de recompras de ações por meio de uma estimação probit. 
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É conclusão do presente trabalho que as recompras de ações no Brasil são utilizadas, 

majoritariamente, para o atendimento de planos de remuneração baseados em ações. Tal 

conclusão é parcialmente fundamentada nos resultados encontrados na subseção 4.2 (página 

10), na qual foi constatado que entre os 492 eventos de reaquisições acionárias presentes na 

amostra, 412 (83,74%) foram realizados por companhias que possuíam, no momento anterior 

as recompras de ações, essa forma de renumeração variável. Também em relação aos anúncios 

de programas de reaquisições acionárias, entre as 270 divulgações ao público realizados pelas 

empresas da amostra, 229 (84,81%) delas ocorreram em organizações com planos de 

remuneração por títulos patrimoniais. De forma similar, também foi observado que entre as 96 

organizações que promoveram a reaquisição de parte de seus títulos patrimoniais, 81 (84,38%) 

possuíam planos de remuneração baseados em ações.  

Mais do que isso, a validação da hipótese de pesquisa é fundamentada, sobretudo, nos 

resultados da estimação do modelo de regressão probit. Por esse modelo foi constatado que as 

organizações com planos de remuneração por títulos patrimoniais possuem probabilidades 

73,29% maiores, aproximadamente, do que as companhias que adotam outras formas de 

remuneração de gestores e funcionários, sendo que tais estimativas são estatisticamente 

significativas em um intervalo de confiança de 95%. 

Os resultados supracitados elucidam, portanto, um dos principais determinantes das 

recompras de ações no Brasil, o qual não foi abrangido na literatura acadêmica nacional 

revisada. A expectativa é de que essa contribuição possa direcionar de forma mais precisa as 

futuras pesquisas relativas ao fenômeno das recompras de ações, posto que a decisão 

organizacional por incorrer na reaquisição de parte de seus títulos patrimoniais pode ser, 

predominantemente, pautada pelo desempenho organizacional, como instrumento de 

governança corporativa, e não necessariamente ligado à estrutura de capital ou ao valor das 

ações.  

Por essa perspectiva, mesmo os resultados estatisticamente significativos previamente 

obtidos podem ter fontes alternativas de interpretação. É plausível, por exemplo, que por terem 

a necessidade de readquirir suas próprias ações para atenderem aos planos de remuneração 

variável firmados com gestores e demais funcionários, as empresas mantenham maior volume 

de fundos sob a forma de disponível e que esperem momentos de baixa nas flutuações do valor 

desses títulos no mercado financeiro para promover sua reaquisição.  

Mesmo a redução na probabilidade de recompra em função de um aumento na relação 

de passivos por ativo total, tradicionalmente associada (como nesse estudo) à teoria do trade-

off, pode ainda ser encarada como um critério para avaliação de desempenho e distribuição de 

bonificações, de modo que se ocorre um aumento relativo das dívidas da empresa, há, em 

decorrência, uma menor propensão ao pagamento de remuneração variável ao seu corpo de 

funcionários e gestores.  

Por fim, destaca-se ainda, entre as principais limitações desse trabalho, a utilização de 

proxies para o controle das oportunidades de investimentos; a desconsideração de outros 

possíveis fatores determinantes na causalidade das recompras de ações, como, por exemplo, os 

possíveis gerenciamentos de resultados do índice de lucro por ação; e também a apuração dos 

resultados por meio da utilização de painel de dados, implicando em parcial restrição para a 

utilização de variáveis macroeconômicas.  
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