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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho foi evidenciar se a introdução da remuneração por opções de 

ações gerou uma redução dos problemas de agência nas empresas que passaram a utilizar essa 

forma de remuneração no conjunto dos benefícios disponíveis a seus executivos. Para isso, 

contou-se com uma amostra formada por treze empresas brasileiras de capital aberto, que 

aderiram às stock options entre os anos de 2003 a 2009. Como procedimento metodológico, 

realizaram-se testes de médias não paramétricos Mann-Whitney, já que o teste de normalidade 

Shapiro-Wilk identificou que as variáveis da pesquisa não possuíam distribuição normal, e se 

estimou, ainda, um modelo de regressão múltipla por meio do método de Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO). O período de tempo abrangido pela pesquisa consistiu nos três anos 

anteriores à implantação da política de remuneração por stock options e três anos posteriores à 

adesão à referida política. Para o teste de médias foram utilizadas informações mensais 

enquanto que para a regressão múltipla foram utilizadas informações trimestrais em função 

das variáveis de controle utilizadas no modelo não possuírem dados mensais na base de dados 

Economática®. Como principal resultado da pesquisa, encontrou-se evidência de que a 

introdução da remuneração por stock options não gerou o alinhamento de interesses entre os 

donos do capital e os executivos das empresas. A principal limitação da pesquisa foi o fato 

não ter sido utilizada uma amostra probabilística, o que impediu a generalização dos achados 

para as demais empresas que utilizam remuneração por opções de ações. Para futuras 

pesquisas, sugere-se a utilização de modelos econométricos mais robustos que permitam 

afirmar com maior precisão os impactos da utilização das stock options.  
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1 INTRODUÇÃO 

 O contexto econômico atual pode ser caracterizado pelas rápidas mudanças 

decorrentes das inovações tecnológicas e organizacionais e, ainda, pelo acirramento da 

competição entre as empresas por uma parcela cada vez maior do mercado. Nesse cenário, 

conforme ressaltam Martin et al. (2004), uma das mudanças que merece destaque, trata-se da 

alteração ocorrida no âmbito gerencial, por meio da qual o proprietário da empresa deixou de 

ser o principal executivo da organização. Houve, portanto, a separação entre os acionistas, que 

detêm o capital, e os administradores, que gerenciam o capital investido pelos acionistas, 

gerando, assim, uma relação de agência (JENSEN e MECKLING, 1976). 

 Em função desta alteração, diversas ferramentas foram criadas a fim de minimizar os 

problemas decorrentes da existência de interesses múltiplos dentro de uma organização. 

Passou a ser necessário, portanto, prover incentivos de modo que o gestor, denominado pela 

teoria econômica de agente, realizasse ações que maximizassem a função-utilidade do 

acionista, também denominado de principal. Sendo assim, dentre as diversas formas de se 

realizar essa tarefa, destaca-se a remuneração por stock options, cuja aderência por parte das 

empresas, no âmbito nacional e internacional, tem crescido consideravelmente (BODIE et al., 

2003; DUTRA e BUSATO, 2004; BROCKMAN et al., 2010; SARTORELLI, 2010). 

 Por meio da remuneração por stock options, é dado ao empregado o direito, mas não o 

dever, de comprar as ações das empresas em que ele trabalha a um valor pré-estabelecido no 

período . Sendo assim, a opção será utilizada pelo empregado caso o preço da ação no 

mercado em  seja maior do que o valor pactuado no período . Portanto, através da 

remuneração por opções de ações, acredita-se que os administradores estariam mais 

motivados a trabalhar em prol dos objetivos dos acionistas, visto que a remuneração destes 

gestores passa, a partir das stock options, a ser atrelada ao resultado da empresa para a qual 

eles trabalham. 

 Conforme defendem DeFusco et al. (1990), os administradores que não recebem 

incentivos como as opções de ações, por exemplo, acabam tendo um comportamento avesso 

ao risco, uma vez que tomadas de decisão mais arriscadas têm maior probabilidade de gerar 

resultados ruins para a organização, o que poderia impactar negativamente na carreira desses 

profissionais enquanto administradores. Contudo, ainda na visão destes autores, é da vontade 

dos acionistas que seus gestores sejam propensos ao risco, já que, conforme preconiza a teoria 

financeira, quanto maior o risco dos negócios maior tende a ser o retorno dos ativos para 

compensar o risco assumido (MARKOWITZ, 1952). Portanto, ao introduzir a política de 

remuneração por opções de ações há uma tentativa de fazer com que os gestores tomem 

decisões mais arriscadas e, dessa forma, gere maiores retornos aos seus acionistas 

(DEFUSCO et al., 1990). 

 Para Rajgopal e Shevlin (2002), os administradores tornam-se incentivados na medida 

em que o valor de realização das opções de ações (no período ) aumenta com o aumento 

tanto do valor da ação da empresa quanto da volatilidade dos retornos desta ação. Dessa 

forma, ainda na visão dos autores, a possibilidade de aumento do preço de realização da ação 

via preço de mercado faz com que os gestores se sintam mais propensos a escolher projetos 

com valor presente positivo, enquanto que a possibilidade de aumento do preço de realização 

da ação via aumento da volatilidade dos retornos incentiva estes profissionais a escolher 

projetos de maior risco.  

Sendo assim, o que os autores supracitados defendem é que, uma vez que o valor de 

realização aumenta tanto com o aumento do valor das ações no mercado quanto com o 
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aumento da volatilidade do retorno destes papéis, os executivos que possuem grandes chances 

de ganho através de opções de ações têm maiores incentivos para empreender projetos mais 

arriscados, o que permite gerar maiores retornos para as empresas e, consequentemente, para 

os seus acionistas. Portanto, de acordo com Chen et al. (2006), ao buscar aumentar o valor de 

realização das opções de ações, os gestores farão com que o valor dos papéis das empresas no 

mercado também aumente, o que significa que haverá uma conciliação entre os interesses dos 

administradores e dos acionistas.  

Portanto, o problema de pesquisa que norteia este artigo é o seguinte: há indícios de 

que a introdução da remuneração por stock options nas empresas brasileiras de capital aberto 

tem gerado conciliação entre os interesses dos acionistas e dos gestores? Ou seja, o objetivo 

da pesquisa é evidenciar se a introdução da remuneração por opções de ações gerou uma 

redução dos problemas de agência nas empresas que passaram a utilizar essa forma de 

remuneração no conjunto dos benefícios disponíveis a seus executivos. Para responder o 

problema de pesquisa, este trabalho analisa os efeitos da introdução das stock options em duas 

vertentes: no retorno das ações e na volatilidade dos papéis das empresas brasileiras de capital 

aberto que passaram a utilizar essa forma de remuneração.   

A importância de analisar tal problema consiste na crescente adoção da remuneração 

via stock options pelas empresas brasileiras (SARTORELLI, 2010). Adicionalmente, tratar-se 

de uma pesquisa pouco explorada no cenário nacional e a literatura internacional existente 

sobre o assunto ainda não apresenta um consenso sobre os efeitos provocados pelo programa 

de stock options, assim como da sua real eficiência. Nesse sentido, por meio desse artigo, 

pretende-se contribuir com a literatura ao demonstrar empiricamente qual o efeito da 

introdução das opções de ações para as empresas brasileiras de capital aberto que passaram a 

utilizar esta forma de remuneração. Não obstante, ao descrever os efeitos das stock options, os 

benefícios deste trabalho estende-se, ainda, às empresas que possuem plano de remuneração 

por opções de ações ou que pretendem implementá-lo. 

A próxima seção apresenta o referencial teórico, que versa sobre a teoria da agência, 

incentivos, stock options, risco e volatilidade e faz uma breve revisão dos principais trabalhos 

nacionais e internacionais sobre o assunto. A terceira seção discute os aspectos metodológicos 

relacionados com a coleta de dados realizada, as hipóteses de pesquisas que foram construídas 

com base na revisão da literatura, os testes de médias realizados e o modelo econométrico 

estimado. Por fim, apresentam-se os resultados da pesquisa e, em seguida, na quinta seção, 

são apresentadas as considerações finais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Teoria da agência e incentivos 

A partir dos trabalhos de Jensen e Meckling (1976) definiu-se que uma relação de 

agência surge quando uma pessoa contrata outra para executar um serviço em seu nome. Em 

casos como este, conforme definiram os autores, há a delegação de autoridade a uma terceira 

pessoa. Dessa forma, podem ocorrer duas situações distintas com relação ao comportamento 

do contratado, também denominado de agente. Ou ele maximizará os resultados da empresa, 

indo ao encontro da vontade dos acionistas, também chamado de principal, ou o agente irá 

maximizar o próprio interesse. Em contextos como segundo caso (maximização do interesse 

próprio), defini-se o conflito de agência (MEHRAN, 1995; YERMACK, 1995). 

Kupfer e Hasenclever (2002) afirmam que a situação do conflito de agência surge no 

momento em que o agente não apresenta na prática o comportamento esperado pelo principal 

quando da contratação. Assim, na empresa moderna, cujo controle e administração não são 
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realizados pelas mesmas pessoas, é de se esperar que os agentes não tenham os mesmos 

objetivos e eficiência ao administrar os recursos que são colocados à sua disposição em 

relação às ações que seriam tomadas pelos donos do capital (ROCHA et al., 2012). 

Contribuindo ainda mais com a maximização desse conflito tem-se a existência da assimetria 

de informação, uma vez que as informações utilizadas pelo principal para avaliar o 

desempenho da administração do agente é produzida pelo próprio agente, o que permite ao 

segundo controlar o tipo e a profundidade do que será divulgado (HALL e  MURPHY, 2001). 

Eisenhardt (1989) apresenta que a minimização do problema supracitado se dá na 

medida em que o principal monitora e incentiva constantemente o agente, fazendo com que os 

interesses dos administradores convirjam para os interesses dos acionistas. Tem-se, neste 

cenário, um custo de agência que será igual ao valor no qual o principal incorre para 

monitorar e incentivar o agente (JENSEN e MECKLING, 1976). Portanto, conforme ressalta 

Brigham (2001), a estrutura do pacote de remuneração deve ser projetada para atingir os 

seguintes objetivos: a) atrair e manter gestores competentes e b) alinhar as atitudes dos 

gestores o mais próximo possível aos interesses dos acionistas, que estão interessados na 

maximização do preço da ação.  

Neste contexto, conforme explicita Vieito (2008), as remunerações por desempenho é 

a forma pela qual o contratante (principal) compensa o contratado (agente) objetivando, entre 

outras coisas, aumentar a satisfação dos empregados, recrutar e reter bons profissionais e 

aumentar a lealdade com a empresa, na medida em que concilia os objetivos dos acionistas 

com os dos administradores.  

Vale lembrar, conforme ressaltam Almeida et al. (2007) que a remuneração por 

desempenho pode ser classificada como uma remuneração variada, a qual pode ser composta 

pelos seguintes tipos de remuneração: participação acionária, prêmios, gratificações, bônus, 

comissões, incentivos, participação nos lucros e resultados. Sendo assim, na visão de Marcon 

e Godoi (2004) a remuneração total do administrador seria caracterizada pela soma 

remuneração variável descrita anteriormente com a sua remuneração fixa, composta pelo 

salário fixo e salário indireto. 

Dentre as diversas formas de remuneração variável, uma que tem se destacado nos 

últimos anos é a remuneração por opções de ações, também conhecida como stock options. 

Para Anthony e Govindarajan (2008) o objetivo do plano de stock options é direcionar os 

esforços dos gestores para o desempenho de longo prazo da empresa, e não focar somente no 

curto prazo. Dessa forma, diversos estudos têm demonstrado que a remuneração por stock 

options é uma ferramenta importante utilizada pelas grandes empresas no intuito de incentivar 

o agente a agir em consonância aos objetivos dos acionistas (YERMACK, 1995; HALL e 

MURPHY, 2001; MARCON e GODOI, 2004; NASCIMENTO et al., 2013). 

 

2.2 Remuneração por stock options, risco e volatilidade 

De acordo com a teoria formulada por Markowitz (1952), os investidores racionais 

realizam suas escolhas entre ativos de risco baseando-se nos retornos esperados e nos 

diferentes riscos (considerados como a variância dos retornos) dos ativos. Dessa forma, 

segundo Scherer e Martin (2005), os investidores racionais constroem seus portfólios 

buscando um maior nível de retorno para um mesmo nível de risco ou um menor risco para 

portfólios com o mesmo retorno esperado.  

Assim sendo, no contexto empresarial, existem duas possibilidades de comportamento 

por parte dos gestores. Ou eles apresentam uma atitude propensa ao risco, escolhendo projetos 

que podem gerar maiores retornos, porém a uma probabilidade de insucesso maior, ou eles 
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apresentam um comportamento avesso ao risco, optando por projetos de menor retorno, com 

uma probabilidade de sucesso maior. Deve-se ressaltar, contudo, que na visão dos donos do 

capital o primeiro comportamento seria a melhor opção na medida em que investimentos de 

maior risco gerariam maiores retornos aos acionistas da empresa.  

Entretanto, conforme ressaltam DeFusco et al. (1990), os administradores tendem a 

apresentar um comportamento avesso ao risco, já que projetos de risco elevado possuem 

probabilidade de insucesso mais alta, o que pode impactar negativamente na carreira desses 

profissionais. Dessa forma, por meio de remunerações variáveis, e em especial, através da 

remuneração por stock options, há uma tentativa de fazer com que o gestor avesso ao risco 

torne-se propenso ao risco e, dessa forma, possibilite maiores retornos aos donos do capital, 

por meio de escolhas de projetos de mais arriscados. 

Isso ocorreria na medida em que, ao atrelar a remuneração dos gestores às ações da 

empresa, os responsáveis pela gestão das organizações se tornariam mais propensos a 

aumentar o valor desses papéis no mercado. Segundo Rajgopal e Shevlin (2002) uma das 

formas de se fazer isso é aumentando a volatilidade das ações por meio da implementação de 

projetos de maior risco e que, consequentemente, apresentem maiores retornos. Pode-se dizer, 

portanto, que, por meio da remuneração por opções de ações há a conciliação entre os 

objetivos dos acionistas e os objetivos dos administradores contemplados com a política em 

questão. 

Vale frisar, ainda, que a literatura sobre o assunto tem considerado que quanto maior a 

possibilidade de aumento de riqueza dos gestores, via realização das opções de ações, mais 

incentivos tais gestores teriam para valorizar as ações da empresa em que trabalham 

(RAJGOPAL e SHEVLIN, 2002). Dessa forma, percebe-se que um dos principais pontos na 

adoção da remuneração por stock options consiste em se definir qual o valor que será 

pactuado no período  por cada ação, o que permitirá uma maior ou menor recompensa pela 

atuação do gestor. 

 

2.3 Trabalhos realizados sobre o assunto 

Atualmente, existem diversos estudos internacionais sobre o tema com diversas 

abordagens. Já com relação aos trabalhos nacionais, ainda são poucos os papers que tratam 

sobre a remuneração por stock options. Sendo assim, neste capítulo do artigo destacam-se os 

principais trabalhos relacionados com tema abordado. 

Nesse contexto, DeFusco et al. (1990), por exemplo, estudaram o retorno apresentado 

pelas ações das empresas que aderiram à remuneração por stock options. A partir de uma 

amostra formada por 537 diferentes firmas listadas na bolsa norte-americana e que aderiram 

ao programa de stock options entre os anos de 1978 a 1982 os autores testam se houve 

aumento da variância no preço das ações das empresas após a introdução do programa.  Como 

principal resultado, os estudiosos evidenciaram um retorno anormal dos papéis das empresas 

da amostra nas datas próximas ao anúncio de adoção da política de remuneração por opções 

de ações. Sendo assim, na visão dos autores, o resultado encontrado pode ser um indicativo de 

que o mercado identificou que os gestores beneficiados pelo programa de opções de ações 

estariam mais propensos ao risco e, portanto, gerariam maiores retornos aos acionistas, o que 

fez crescer a procura dos papéis das empresas que anunciaram a adesão à política de 

remuneração por stock options. 

Rajgopal e Shevlin (2002), por meio de regressão múltipla, examinam se o programa 

de stock options incentivam os gestores beneficiados pelo programa a realizar projetos de 

maior risco. Nesse sentido, tendo como base os executivos de empresas do ramo de óleo e 
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gás, entre os anos de 1992 a 1997, os autores buscaram identificar se o fluxo de caixa futuro 

com a exploração de atividades das empresas, o que foi considerado como proxy para projetos 

de risco, aumentou com a introdução das opções de ações, ou seja, os autores analisam, em 

última instância se a remuneração por opções de ações causa, em seus beneficiários, redução 

da aversão ao risco. Como principal resultado, os autores encontram evidências que a adesão 

ao programa de remuneração por stock options, na amostra utilizada pela pesquisa, incentivou 

os gestores das empresas a realizar projetos de maior risco.  

Hanlon et al. (2003), por sua vez, testaram a associação entre ganhos oferecidos em 

stock options aos cinco executivos de grandes companhias e o desempenhos destas para os 

anos de 1992 a 2000. Os resultados apontaram para uma forte e positiva relação entre os 

valores oferecidos em stock options e lucros decorrentes de operações futuras. 

Marcon e Godoi (2004), por meio de estudo de eventos de 32 empresas brasileiras de 

capital aberto que aderiram à remuneração por stock options, identificaram que grande parte 

das empresas pertencentes à amostra apresentava desempenho financeiro superior ao 

desempenho de seu setor, além de um retorno no mercado de ações superior ao dos principais 

índices de mercado. 

Já Kato et al. (2005) analisaram 350 firmas que aderiram à remuneração por opções de 

ações entre os anos de 1997 a 2001, por meio de estudo de evento e identificaram um retorno 

anormal positivo dois dias anteriores e posteriores à adoção da remuneração por stock options. 

Além disso, esses estudiosos identificaram melhorias no desempenho operacional e 

observaram que a política de dividendos e volatilidade continuaram as mesmas após a adoção 

do plano de opções de ações. 

Chen et al. (2006), a partir de uma amostra formada por 591 executivos de empresas 

pertencentes ao setor bancário,  com dados para os anos de 1992 a 2000, investigam a relação 

existente entre a remuneração dos executivos baseada em stock options e as medidas de risco 

de mercado atreladas aos bancos pertencentes à amostra. A partir da utilização de um modelo 

de regressão múltipla, os autores encontram como principal resultado de pesquisa que a 

estrutura da remuneração dos executivos pautada pelas opções de ações induz o 

comportamento de risco nos gestores do setor bancário. 

Santos e Perobelli (2009), a partir de um estudo de eventos para o período 

compreendido entre os anos de 1994 a 2007, buscam verificar o conteúdo informacional da 

proposta de deliberação de planos de opções de ações no mercado de capitais brasileiro. 

Sendo assim, como resultado da pesquisa, ficou evidenciado que a convocação da assembleia 

que deliberou sobre os planos e a deliberação dos mesmos pelas empresas não proporcionou 

retornos anormais positivos. Ao contrário disso, os retornos após tais eventos foram, em geral, 

negativos, o que, segundo as autoras, está em conformidade com a teoria de que as stock 

options aumentam a propensão ao risco dos gestores, influenciam negativamente a 

distribuição de dividendos e incentivam o gerenciamento, por parte do gestor, de informações 

divulgadas ao mercado.  

O trabalho de Dong, Wang e Xie (2010), por sua vez, examina se a remuneração por 

stock options é capaz de induzir um comportamento de risco excessivo nos gestores que 

passam a receber essa forma de remuneração. Sendo assim, por meio de um modelo Probit e 

de dados existentes para os anos de 1993 a 2007, os autores chegam à conclusão de que, para 

os executivos mais sensíveis à volatilidade dos retornos das opções, a remuneração por stock 

options pode gerar aumentar a propensão ao risco de forma não saudável. De acordo com os 

achados da pesquisa, o comportamento de risco excessivo verificado em alguns executivos 
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pode ocasionar no aumento do endividamento, o que prejudicaria a saúde financeira das 

empresas.  

Perobelli et al. (2012) investigaram os efeitos que os planos de opções de ações 

causam no valor das empresas listadas na BMF&Bovespa. Dessa forma, por meio de uma 

análise de dados em painel os autores buscaram mensurar se a presença de stock options nas 

empresas brasileiras gerou ou não valor aos acionistas. Como resultado, ficou evidenciado 

que o efeito das opções na criação de valor para o acionista só é sentido quando tais opções 

são bem estruturadas. Adicionalmente, Perobelli et al. (2012) comprovam que o ganho aos 

acionista é majorado quando as empresas apresentam práticas de governança corporativa e 

quando o stock options foi implementado há, pelo menos, três anos. 

Armstrong e Vashishtha (2012) analisam a relação existente entre a remuneração 

executiva pautada pela concessão de opções de ações com a variação do risco sistemático e do 

risco idiossincrático das firmas que passaram a remunerar seus administradores com base em 

stock options. Com uma amostra final composta por 12.233 firmas-ano, para um período 

compreendido entre os anos de 1992 a 2007, os autores evidenciam que a remuneração por 

opções de ações pode não encorajar os gestores das empresas que adotaram essa política de 

remuneração a implementar projetos caracterizados pelo risco idiossincrático quando projetos 

caracterizados pelo risco sistemático são uma alternativa.  

 

3 METODOLOGIA 

 Conforme Martins e Theóphilo (2007), o estudo em questão pode ser caracterizado, de 

acordo com seus objetivos, como descritivo, uma vez que busca estabelecer relações entre 

diferentes variáveis; quanto à abordagem do problema, pode-se classificá-lo como 

quantitativo, uma vez que lança mão de modelos estatísticos e testes econométricos; e, por 

fim, quanto aos procedimentos de pesquisa, trata-se de análise documental, uma vez que serão 

utilizados dados secundários extraídos da base de dados Economática®. 

 

3.1 Amostra e base de dados 

Com o intuito de alcançar o objetivo proposto, realizou-se, primeiramente, uma 

análise de todas as empresas registradas na CVM com ações negociadas na BMF&Bovespa 

(data base julho/2013) que apresentavam remuneração por stock options e a partir de quando 

tal remuneração começou a ser concedida. Foi encontrado um total de 141 empresas dos mais 

diversos setores. O Quadro 01 apresenta o número de empresas que aderiram à remuneração 

por stock options, por ano. 

Posteriormente, foram identificadas as empresas que possuíam dados sobre a cotação 

de suas ações para um período de três anos antes da implantação da política de stock options e 

para um período de três anos após a implantação. A escolha do período em questão sustenta-

se trabalho de Perobelli et al. (2012), por meio do qual os autores identificaram benefícios da 

introdução da remuneração por opções de ações a partir de três anos. 
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Quadro 01: Ano e número de adesão das empresas à remuneração por stock 

options 

Ano

Número de 

empresas que 

aderiram ao 

stock options

Ano

Número de 

empresas que 

aderiram ao 

stock options

Ano

Número de 

empresas que 

aderiram ao 

stock options

1997 1 2003 4 2009 9

1998 2 2004 2 2010 11

1999 1 2005 4 2011 12

2000 2 2006 21 2012 5

2001 0 2007 39 2013 1

2002 1 2008 26 Total 141  
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da CVM. 

 

Sendo assim, chegou-se numa amostra final formada por treze empresas para as quais 

existiam dados completos sobre a cotação de suas ações, conforme demonstra o Quadro 02. 

Como é possível perceber, as empresas da amostra introduziram a remuneração por stock 

options em diferentes períodos do tempo. Neste contexto, cinco das treze empresas listadas 

pelo Quadro 02 introduziram a remuneração por opções de ações ao longo do ano de 2008, 

três ao longo de 2006, duas ao longo de 2005, outras duas ao longo de 2003 e uma em 2009. 

Vale ressaltar, ainda, que os dados referentes às empresas foram coletados 

considerando a data de adesão à política como o marco inicial dos efeitos da remuneração por 

opções de ações, ou seja, o mês de implantação dessa política de remuneração variável é o 

primeiro a ser considerado na base de dados como pertencente ao período pós-introdução da 

remuneração por stock options. Sendo assim, dado o mês de adesão, foram coletadas, na base 

de dados da Economática®, as cotações das ações das empresas da amostra para os trinta e 

seis meses anteriores à introdução dessa política de remuneração e para os trinta e seis meses 

após a implantação da remuneração por opções de ações. 

 

Quadro 02: Empresas pertencentes à amostra 

Empresa
Data de 

Implantação

Ambev S.A. abr/06

Braskem set/05

Diagnósticos da América S.A. mar/08

Eternit fev/06

Gerdau abr/03

Gerdau Metalúrgica abr/03

Light mar/08

Marcopolo dez/05

Pão de Açucar dez/06

Profarma out/09

Rossi Residencial mar/08

Suzano Papel e Celulose ago/08

Vale jan/08  
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

A partir da cotação mensal das ações dessas treze empresas, calculou-se, inicialmente, 

o retorno mensal dos papéis dessas organizações, a partir da seguinte metodologia:                                                            
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Onde “ ” representa o retorno mensal da ação, “ ” representa a cotação da ação no 

mês  e “ ” é a cotação da ação no mês . Sendo assim, após possuir o retorno mensal 

para cada uma das empresas da amostra, encontrou-se, com o auxilio do software Excel®, o 

desvio padrão mensal dos referidos retornos, o qual foi denominado por este trabalho como 

“volatilidade”.  

Dessa forma, a partir dessas duas variáveis, “retorno das ações” e “volatilidade” 

espera-se ser possível identificar se a introdução da remuneração pautada pela utilização de 

stock options gerou conciliação dos interesses dos acionistas com os interesses dos executivos 

das empresas da amostra.  

A variável “volatilidade” busca captar o efeito das opções de ações no comportamento 

de risco dos gestores. Isso porque, conforme apresentado anteriormente, uma das formas que 

o executivo comtemplado com essa política de remuneração possui de aumentar o valor de 

realização das suas opções de ações é por meio do aumento da volatilidade dos papéis da 

empresa em que trabalha (RAJGOPAL e SHEVLIN, 2002), o que seria possível através da 

implantação de projetos mais arriscados dentro da organização. 

Já a variável “retorno das ações” busca captar se, por meio da remuneração por opções 

de ações, os executivos agraciados com essa política de remuneração aumentaram a riqueza 

de seus acionistas. Isso porque, uma segunda forma de aumentar o valor de realização das 

opções de ações seria por meio do aumento do retorno desses ativos no mercado financeiro 

(CHEN et al., 2006). 

Percebe-se, portanto, que, de acordo com a literatura, a partir da implantação da 

remuneração pautada pelas opções de ações, seria possível conciliar os interesses 

(naturalmente conflitantes) dos acionistas das empresas e dos seus gestores. 

 

3.2 Teste de médias 

A partir da data de implantação da política de remuneração por stock options, foi 

possível segregar os dados, tanto da variável “retorno mensal das ações” quanto da 

“volatilidade”, em dois diferentes grupos. Um relacionado com período anterior à adesão da 

remuneração por opções de ações e outro referente ao período posterior à introdução da 

referida política. Vale ressaltar que, tanto o período anterior quanto o período posterior à 

adesão da remuneração por opções de ações, possuem treze observações num horizonte de 

tempo de trinta e seis meses, o que gerou um montante de 468 observações para cada um dos 

grupos. 

Dessa forma, após coletar as referidas informações sobre o retorno e a volatilidade das 

ações das empresas da amostra, foi realizado o teste de Shapiro-Wilk para verificar se as 

variáveis “retorno das ações” e “volatilidade” referentes aos períodos anterior e posterior à 

adoção da remuneração por opções de ações apresentavam distribuição normal. Sendo assim, 

a partir do resultado do teste em questão foi possível identificar qual teste de médias 

(paramétrico – teste t de Student - ou não paramétrico – teste Mann-Whitney) era o mais 

apropriado para ser aplicado nas variáveis em questão. 
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3.3 Modelo econométrico 

 Com o intuito de verificar se a introdução da remuneração por opções de ações gerou 

benefício para os acionistas das empresas que passaram a remunerar seus administradores 

com base em stock options, realizou-se, ainda, uma regressão múltipla estimada pelo Método 

de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), cuja variável a ser explicada foi o rendimento 

médio trimestral das ações das empresas pertencentes à amostra.  

Nesse sentido, para identificar o período anterior e posterior à adoção da remuneração 

por stock options lançou-se mão de uma variável explicativa do tipo dummy, a qual recebeu 

valor “zero” para o período anterior à implantação da política de remuneração por opções de 

ações e valor “um” para o período posterior à introdução das stock options. Adicionalmente, 

conforme ressaltam Bushee e Noe (2000), torna-se importante a utilização de algumas 

variáveis de controle em cálculos relacionados ao retorno de ações, devido às especificidades 

das empresas da amostra, as quais impactam o valor dos seus papéis no mercado.  

Sendo assim, além da variável independente dummy, foram acrescentas ao modelo 

duas variáveis relacionadas às empresas da amostra: uma variável relacionada com a liquidez 

(liquidez geral) e uma variável relacionada com o endividamento (dívida bruta/patrimônio 

líquido). 

 

 
 

Onde, “ ” representa o retorno trimestral das ações das empresas da amostra; “ ” 

representa a dummy relacionada com a implantação da remuneração por stock options, a qual 

recebeu valor igual a “zero” para os 12 trimestres anteriores à implantação dessa política de 

remuneração e valor igual a “um” para os 12 trimestres após adesão à política de remuneração 

por opções de ações; “ ” representa o índice de liquidez corrente trimestral das empresas da 

amostra; e, por fim, “ ” representa a dívida bruta de cada uma das empresas da amostra 

dividida pelos seus respectivos patrimônios líquidos.  

Vale ressaltar, ainda, que o objetivo deste modelo de regressão não é o de explicar os 

fatores que interferem na variação do rendimento das ações das empresas da amostra, mas 

sim, verificar qual o impacto da implantação da remuneração por stock options na variável 

“rendimento das ações”. Dessa forma, não se pretende com esta metodologia alcançar um  

ajustado elevado, e sim, identificar qual o valor e sinal do coeficiente de regressão, . 

Adicionalmente, cabe destacar que, para o modelo de regressão foram utilizadas informações 

trimestrais e não mensais, como as utilizadas no teste de médias. Isso ocorre porque, as 

informações para o índice de liquidez e para o endividamento, a desagregação máxima 

permitida pela base de dados Economática® é trimestral. 

 

3.4 Hipóteses de pesquisa 

 A partir da revisão da literatura e considerando a metodologia proposta por este estudo 

foram construídas as seguintes hipóteses de pesquisa: 

 

: Após a adoção da política de remuneração por stock options, houve aumento do retorno 

das ações das empresas pertencentes à amostra. 
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Esta hipótese de pesquisa encontra embasamento nos trabalhos desenvolvidos por 

Hanlon et al. (2003), Kato et al. (2005), Marcon e Godoi (2004) e Perobelli et al. (2012), os 

quais evidenciaram uma relação positiva entre a remuneração por opções de ações e o 

desempenho dos papéis das empresas que passaram a remunerar seus gestores com base nessa 

política. Adicionalmente, segundo a literatura sobre o assunto, é de se esperar que as ações 

das empresas que passaram a remunerar seus administradores com stock options valorizem-se 

no mercado uma vez que os administradores dessas organizações passam a ter sua 

remuneração atrelada ao valor dos papéis da empresa em que trabalha. Nesse cenário, os 

executivos agraciados com as opções de ações envidariam esforços no sentido de valorizar as 

ações de suas respectivas empresas, o que, em última instância, aumentaria seus rendimentos 

pessoais.  

 

: Após a adoção da política de remuneração por opções de ações, houve aumento da 

volatilidade do retorno dos papéis das empresas pertencentes à amostra. 

 

Já a hipótese  sustenta-se nos diversos trabalhos empíricos que têm identificado 

relação positiva entre a introdução da política de remuneração pautada por stock options e o 

aumento do comportamento de risco dos gestores agraciados com as opções de ações 

(DEFUSCO et al., 1990; RAJGOPAL e SHEVLIN, 2002; CHEN et al., 2006; DONG, 

WANG e XIE, 2010; ARMSTRONG e VASHISHTHA, 2012). Vale lembrar que a literatura 

considera que a concessão de stock options tem como objetivo conciliar os interesses dos 

administradores e dos acionistas, sendo que o último grupo possui maior propensão ao risco 

do que o primeiro. Nesse sentido, por meio de opções de ações, os acionistas tentariam fazer 

com que os seus gestores adotassem projetos de maior risco dentro das empresas, o que 

geraria maiores retornos. Adicionalmente, cabe mencionar que a proxy de risco utilizada pela 

literatura consiste no cálculo do desvio padrão do retorno dos papéis das empresas, também 

chamado de volatilidade das ações. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Com o objetivo de identificar se a introdução da política de remuneração por opções 

de ações gerou conciliação entre os interesses conflitantes dos gestores e acionistas, o 

presente artigo analisou o comportamento de duas variáveis. A primeira delas, chamada de 

“retorno das ações” representa o retorno mensal das ações das treze organizações pertencentes 

à amostra. A partir dessa variável, foi possível analisar se, após a introdução da remuneração 

por stock options, houve aumento do retorno dos papéis das empresas da amostra, gerando 

benefício aos acionistas, conforme defende a literatura sobre o assunto (vide hipótese de 

pesquisa ). 

Já a segunda variável, chamada de “volatilidade”, compreende o desvio padrão do 

retorno das ações das empresas da amostra. Conforme mencionado anteriormente, o desvio 

padrão do retorno das ações é considerado pela literatura como sendo uma boa proxy para o 

risco assumido pelos administradores das empresas (CHEN et al., 2006; DONG, WANG e 

XIE, 2010). Sendo assim, a partir dessa variável, foi possível analisar se a introdução da 

remuneração por stock options gerou incentivos para que os gestores agraciados com as 

opções de ações reduzissem sua aversão ao risco e, dessa forma, passassem a realizar projetos 

que gerassem maiores retornos para as suas respectivas empresas, conforme preconiza a 

literatura sobre o assunto (vide hipótese de pesquisa ). 
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Por meio da Tabela 01, apresenta-se a análise descritiva das duas variáveis 

mencionadas anteriormente para o período anterior e posterior á adoção da remuneração por 

opções de ações. Nesse sentido, é possível perceber que a variável “retorno das ações” 

apresentou uma redução em sua média, após a introdução da remuneração das opções de 

ações (passou de R$ 0,026332 para R$ 0,015961). De acordo com a literatura sobre o assunto 

(HANLON et al., 2003; KATO et al., 2005; MARCON e GODOI, 2004; PEROBELLI et al., 

2012), era de se esperar que a média do retorno das ações do período posterior à introdução 

das stock options fosse maior do que a média do período anterior a essa política.  

Vale destacar, ainda, que a variável “retorno das ações” referente ao período posterior 

à adesão às stock options apresentou um valor máximo significativamente maior do que o 

valor máximo referente ao período anterior à introdução da referida política de remuneração 

(R$ -0,461400 contra R$ -0,402939 do período anterior às stock options). Contudo, o valor 

em questão não foi considerado pela pesquisa como sendo um outlier em função, sobretudo, 

do número reduzido de observações da amostra da pesquisa. 

Ainda a partir dos dados apresentados pela Tabela 01, é possível perceber que a média 

da variável “volatilidade” também apresentou uma redução após a introdução da remuneração 

por opções de ações (passou de R$ 0,092256 para R$ 0,088012). Também de acordo com a 

teoria sobre o assunto (DEFUSCO et al., 1990; RAJGOPAL e SHEVLIN, 2002; CHEN et al., 

2006; DONG, WANG e XIE, 2010; ARMSTRONG e VASHISHTHA, 2012), era de se 

esperar que após a política de remuneração variável pautada por stock options houvesse o 

aumento da volatilidade dos papéis das empresas da amostra, haja vista que as opções de 

ações deveriam induzir os administradores agraciados com este benefício a introduzirem 

projetos de maior risco dentro da organização, o que refletiria no comportamento das ações de 

suas empresas no mercado (RAJGOPAL e SHEVLIN, 2002). 

 

Tabela 01: Análise descritiva das variáveis 

Antes 

Stock Options

Depois 

Stock Options

Antes 

Stock Options

Depois 

Stock Options

Média 0,026332             0,015961             0,092256             0,088012             

Desvio Padrão 0,136473             0,123520             0,083628             0,077219             

Valor Mínimo 0,402939-             0,461400-             0,000001             0,000025             

Valor Máximo 0,600111             1,030793             0,485120             0,665842             

Nº Obs. 468                      468                      468                      468                      

Retorno das Ações Volatilidade

Análise Descritiva

 
 Fonte: Elaboração própria. 

 

Diferentemente do observado para a variável “retorno das ações”, a variável 

“volatilidade” não apresentou nenhuma observação potencialmente classificada como outlier. 

Não obstante, cabe ressaltar, ainda de acordo com os dados da Tabela 01, que tanto o valor 

máximo quanto o valor mínimo da “volatilidade” apresentou aumento no período posterior à 

adesão da política de remuneração por opções de ações. Nesse contexto, o valor máximo da 

variável “volatilidade” passou de R$ 0,485120 para R$ 0,66582 após a introdução da 

remuneração por stock options, enquanto que o valor mínimo passou de R$ 0,000001 para R$ 

0,000025. 

Sendo assim, com o intuito responder o problema de pesquisa proposto por este 

estudo, realizou-se, primeiramente, teste de médias para as variáveis “retorno das ações” e 
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“volatilidade”. Não obstante, cabe ressaltar que para identificar qual o teste de médias era o 

mais adequado para as variáveis em questão, foi aplicado o teste de normalidade Shapiro-

Wilk, por meio do qual ficou evidenciado que a distribuição, tanto da variável “retorno das 

ações” quanto da variável “volatilidade”, não possuía o padrão normal, uma vez que o p-valor 

do teste Shapiro-Wilk permitiu rejeitar a hipótese nula de normalidade da distribuição das 

variáveis. Dessa forma, optou-se por aplicar o teste de médias não paramétrico Mann-

Whitney.  

 De acordo com Martins e Theóphilo (2007) o teste em questão é usado para saber se 

dois grupos independentes foram tirados de populações com médias iguais. Adicionalmente, 

ainda de acordo com os autores supracitados, o teste Mann-Whitney, é uma alternativa 

interessante ao teste t de Student. Isso porque, no teste de Mann-Whitney não há nenhuma 

exigência sobre as hipóteses de distribuições populacionais e de suas variâncias, 

diferentemente do teste t de Student que exige populações com distribuição normal e de 

mesma variância. 

 Nesse sentido, ao aplicar o teste Mann-Whitney nas variáveis “retorno das ações” e 

“volatilidade” para o período anterior e posterior à implantação da remuneração por opções de 

ações não foi possível rejeitar a hipótese nula de que as variáveis provêm de populações com 

médias iguais, conforme demonstrado pela Tabela 02. 

 

Tabela 02: Resultado do teste Mann-Whitney 

Antes 

Stock Options

Depois 

Stock Options

Antes 

Stock Options

Depois 

Stock Options

Nº Obs. 468                      468                      468                      468                      

Rank Sum 222.824               215.692               219.427               219.089               

P-valor 0,9674

Retorno das Ações VolatilidadeEstatística 

Descritiva do 

Teste

0,3885
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Por meio do teste de médias não paramétrico realizado para a variável “volatilidade” foi 

possível concluir que há indícios de que a adesão às stock options não gerou na empresas 

pertencentes à amostra aumento do comportamento de risco por parte dos gestores. Essa 

conclusão foi possível uma vez que o teste Mann-Whitney identificou que a média da variável 

“volatilidade” referente ao período anterior à adoção das opções de ações foi estatisticamente 

igual à média da variável “volatilidade” para o período posterior à adesão à referida política. 

Sendo assim, diferentemente do que alguns estudos tem identificado (DEFUSCO et al., 1990; 

RAJGOPAL e SHEVLIN, 2002; CHEN et al., 2006; DONG, WANG e XIE, 2010; 

ARMSTRONG e VASHISHTHA, 2012), não foi possível afirmar que a adoção da 

remuneração por opções de ações levou ao aumento da volatilidade das ações das empresas 

pertencentes à amostra deste estudo. Rejeitou-se, portanto, a hipótese de pesquisa , por 

meio da qual era esperado que esse aumento ocorresse. Adicionalmente, como a variável 

“volatilidade” era uma proxy utilizada para captar o comportamento de risco dos executivos 

agraciados com a política de stock options, pôde-se concluir que há indícios de que os 

gestores, após a adesão às opções de ações, não reduziram sua aversão ao risco. 

Já para a variável “retorno das ações” foi possível concluir que há indícios de que a 

implantação da remuneração por opções de ações não gerou benefícios para os acionistas das 

empresas da amostra. Isso porque, de acordo com o teste de médias realizado para esta 
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variável, não há diferença estatisticamente significativa entre a média do retorno das ações do 

período anterior à adesão da política de remuneração por stock options e a média do retorno 

das ações do período posterior à implantação da referida política. Sendo assim, por meio do 

resultado do teste, ficou evidenciado que as duas amostras (“retorno das ações” antes da 

implantação da política de remuneração e “retorno das ações” após a implantação das stock 

options) provêm de populações com médias iguais.  

 Adicionalmente, com o intuito de identificar, por meio de um teste estatístico de maior 

robustez, se a adoção da política de stock options gerou benefício aos acionistas das empresas 

pertencentes à amostra, estimou-se um modelo de regressão múltipla pelo método MQO, 

cujos resultados estão apresentados na Tabela 03.  

 

Tabela 03: Resultado modelo econométrico  
Variável 

Independente
Coeficiente

Desvio 

Padrão
P-valor

D 0,019296-      0,015484    0,2140   

LC 0,015770-      0,009126    0,0850   

Endiv 0,000103-      0,000113    0,3610   

Constante 0,069384      0,025745    0,0070   

R² ajustado 0,0049          
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como é possível perceber, o coeficiente da variável dependente “ ”, a qual está 

relacionada com a introdução da remuneração por opções de ações, apresentou valor negativo, 

o que poderia indicar que, após a adesão da política de remuneração por stock options o 

retorno das ações das empresas da amostra teria sido menor. Contudo, apenas o coeficiente 

relacionado ao índice de liquidez corrente foi significativo ao nível de 10%. Os demais 

coeficientes do modelo não apresentaram significância estatística ao nível de 1%, 5% ou 10%.  

Sendo assim, não é possível concluir, por meio do modelo econométrico estimado, que 

a introdução das stock options foi prejudicial para as treze empresas da amostra. Não obstante, 

vale ressaltar que, mesmo o resultado do modelo de regressão não tendo mostrado 

significância estatística, pode-se rejeitar a hipótese de pesquisa , dado que o resultado do 

teste de médias Mann-Whitney mostrou não haver indícios de que a introdução da 

remuneração por opções de ações tenha gerado melhoria nos rendimentos das ações das 

empresas da amostra, o que contraria os achados da literatura sobre o assunto (HANLON et 

al., 2003; KATO et al., 2005; MARCON e GODOI, 2004; PEROBELLI et al., 2012). 

 Sendo assim, o Quadro 03 apresenta os principais resultados encontrados por esta 

pesquisa, demonstrando, ainda, o que era esperado pelas hipóteses de pesquisa e o que foi 

realmente encontrado. Por meio dele, é possível perceber que as duas hipóteses de pesquisa, 

construídas com base em estudos empíricos nacionais e internacionais, foram refutadas por 

meio dos procedimentos metodológicos adotados. 

Conforme ressaltam DeFusco et al. (1990), um dos objetivos da remuneração por 

stock options é fazer com que os administradores beneficiados pelas opções de ações passem 

a realizar investimentos de maior risco, os quais, dada a relação risco-retorno estabelecida 

pela teoria financeira (MARKOWITZ, 1952), deveriam, em última instância, gerar maiores 

retornos para os acionistas das empresas que adotaram essa forma de remuneração variável. 

Sendo assim, comparando tal literatura com os achados desse trabalho e tendo em vista os 
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procedimentos metodológicos adotados, pode-se inferir que o principal objetivo da 

remuneração por opções de ações não foi verificado para as empresas pertencentes à amostra. 

 

Quadro 03: Resultados da Pesquisa 

Hipótese Relação Esperada

Trabalhos que 

Sustentam a 

Hipótese

Procedimentos 

Realizados

Resultado 

Encontrado

Hipótese 

Comprovada 

ou Refutada?

H 1

Após a introdução 

da remuneração 

por opções de 

ações, houve o 

aumento do 

retorno das ações 

das empresas da 

amostra.

Hanlon et al. , 

(2003), Kato et al. 

(2005) Marcon e 

Godoi (2004) e 

Perobelli et al. 

(2012).

Teste de 

normaldiade 

Shapiro-Wilk 

para variável 

"retorno das 

ações", teste de 

médias não 

paramétrico 

Mann-Whitney e 

regressão 

múltipla.

Por meio dos 

procedimentos 

realizados foi 

evidenciado que 

a introdução da 

remuneração por 

opções de ações 

não gerou 

aumento do 

retorno das 

ações das 

empresas da 

amostra.

Refutada

H 2

Após a introdução 

da política de 

stock options, 

houve aumento da 

volatilidade das 

ações das 

empresas da 

amostra.

DeFusco et al. 

(1990),  Rajgopal e 

Shevlin (2002), 

Chen et al.  (2006) 

Dong, Wang e 

Xie (2010), 

Armstrong e 

Vashishtha 

(2012).

Teste de 

normaldiade 

Shapiro-Wilk 

para a variável 

"volatilidade" e 

teste de médias 

não paramétrico 

Mann-Whitney.

Por meio dos 

procedimentos 

realizados foi 

evidenciado que 

a introdução da 

remuneração por 

opções de ações 

não gerou 

aumento da 

volatilidade das 

ações das 

empresas da 

amostra.

Refutada

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Dessa forma, dado os resultados da pesquisa, pode-se deduzir que, ao invés de 

funcionar como uma política de alinhamento de interesses entre acionistas e executivos, a 

remuneração por stock options tem sido utilizada, no contexto da amostra da pesquisa, como 

uma política de remuneração que visa a retenção de talentos. 

 

5. CONCLUSÃO 

 O presente trabalho teve como objetivo evidenciar se a introdução da remuneração por 

opções de ações gerou uma redução dos problemas de agência nas empresas que passaram a 

utilizar essa forma de remuneração no conjunto dos benefícios disponíveis a seus executivos. 

Dessa forma, a partir de uma amostra formada por treze empresas brasileiras de capital aberto, 

as quais introduziram a remuneração por opções de ações em diversos períodos do tempo, 

realizaram-se testes de médias e estimou-se um modelo de regressão múltipla pelo método de 

MQO, a partir dos quais foi possível chegar a algumas conclusões. 

 A primeira conclusão alcançada pelo artigo é a de que, após a introdução da 

remuneração por opções de ações, não houve, para a amostra analisada, aumento do retorno 
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das ações, ou seja, não houve benefício monetário para o acionista. Por meio da análise 

descritiva das variáveis, foi possível verificar que a média do retorno das ações reduziu no 

período posterior à adoção da remuneração por stock options, o que contraria os achados da 

literatura que afirma que a introdução da remuneração por opções de ações deveria aumentar 

o retorno dos papéis das empresas no mercado.  

 Apesar disso, o teste de médias não paramétrico Mann-Whitney, não permitiu rejeitar 

a hipótese de que a média do retorno das ações do período anterior à política de remuneração 

por opções de ações e a média do período posterior à introdução de tal política provêm da 

mesma população. Assim, a hipótese de pesquisa , a qual foi construída tendo como base 

os trabalhos nacionais e internacionais sobre o assunto e afirmava que após a introdução das 

stock options haveria aumento do retorno das ações, foi refutada pelos achados desta pesquisa, 

uma vez que o teste Mann-Whitney comprovou que não houve aumento do retorno das ações.  

 Estimou-se, ainda, um modelo de regressão múltipla por meio do qual foi possível 

perceber que o coeficiente da variável dummy relacionada com a introdução da política de 

stock options, apresentou sinal negativo, evidenciando, mais uma vez, que a introdução das 

opções de ações gerou redução do rendimento dos papéis das empresas da amostra. Contudo, 

apesar da relação estabelecida pelo modelo de regressão estar em linha com o resultado do 

teste de médias não paramétrico Mann-Whitney, é importante frisar que o coeficiente da 

variável dummy não apresentou significância estatística ao nível de 1%, 5% ou 10%. 

 A segunda constatação relaciona-se com as análises construídas para a variável que 

capta a volatilidade dos retornos das ações das empresas da amostra. Conforme ressaltado 

anteriormente, esta variável é utilizada pelo artigo como uma proxy para o risco assumido 

pelos gestores agraciados com a política de remuneração por opções de ações. De acordo com 

DeFusco et al. (1990), um dos objetivos da remuneração variável pautada por stock options é 

fazer com que os executivos contemplados com as opções reduzam sua aversão ao risco e, 

dessa forma, implementem nas empresas em que trabalham projetos mais arriscados, o que 

permitiria gerar maiores retornos à organização, dada a relação risco-retorno estabelecida pela 

teoria financeira (MARKOWITZ, 1952).  

 A partir da análise descritiva realizada para a variável “volatilidade” já foi possível 

constatar que após a introdução das stock options houve a redução da média da volatilidade 

das ações das empresas pertencentes à amostra, e não o aumento, conforme previa a literatura 

sobre o assunto. Por meio do teste de médias não paramétrico Mann-Whitney, não foi 

possível rejeitar a hipótese de que as médias da variável “volatilidade” referentes ao período 

anterior e posterior às stock options provêm da mesma população.  

 É possível afirmar, portanto, que há indícios de que a remuneração por opções de 

ações não reduziu a aversão ao risco por parte dos gestores agraciados com as opções, uma 

vez que a variável “volatilidade” (proxy para o comportamento de risco) não aumentou após a 

introdução da remuneração por stock options. Refutou-se, assim, a hipótese de pesquisa , a 

qual foi construída com base em trabalhos empíricos internacionais e afirmava que após a 

adoção da política de remuneração por opções de ações haveria o aumento da volatilidade do 

retorno dos papéis das empresas pertencentes à amostra. 

Através dos resultados da pesquisa, pôde-se inferir, portanto, que há indícios de que a 

remuneração por stock options tem sido utilizada mais como uma política de retenção de 

talentos do que como um mecanismo de redução dos problemas de agência, ou seja, não se 

busca, por meio da remuneração por opções de ações, alinhar os interesses conflitantes dos 
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executivos e acionistas das empresas da amostra, mas sim, criar mecanismos para que os 

gestores não evadam das organizações em que trabalham.  

Vale ressaltar que o presente trabalho apresenta algumas limitações. A primeira delas 

consiste no fato da amostra utilizada pelo artigo não ter sido realizada de forma aleatória. 

Sendo assim, os achados dessa pesquisa servem exclusivamente para as empresas aqui 

analisadas, não sendo possível realizar generalizações para as demais empresas que utilizam 

stock options como remuneração variável de seus empregados. Concomitantemente, o fato da 

amostra ser formada por apenas treze empresas também representa uma limitação impeditiva 

para generalizações. 

 Para pesquisas futuras, sugere-se realizar testes de maior robustez que indiquem com 

maior precisão se a utilização da remuneração por stock options gera benefícios aos acionistas 

e se os executivos agraciados pela política são induzidos a reduzir sua propensão ao risco. 

Além disso, torna-se interessante, ainda, realizar os mesmo procedimentos deste trabalho em 

amostra diferentes a fim de identificar se os achados desta pesquisa são resultantes do 

contexto analisado ou se contextos diferentes apresentam resultados similares aos aqui 

divulgados.  
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