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RESUMO 

 

Este artigo teve como objetivo investigar se existe relação entre remuneração da diretoria e 

desempenho empresarial, a fim de perceber se a remuneração percebida pela diretoria é 

reflexo do desempenho empresarial. A amostra do estudo se deu por 116 empresas que 

negociaram seus valores mobiliários na BM&FBOVESPA, no período de 2010 a 2013. O 

método econométrico empregado para verificar a relação foi regressão com dados em painel, 

e como resultado encontrou-se relação positiva e significante entre o indicador contábil ROE 

e o total de remuneração paga a diretoria e relação significante entre indicadores híbridos e de 

mercado, Q de Tobin, Market-to-book e Retorno da ação, porém, das variáveis de 

desempenho, o maior coeficiente pertence ao ROE, inferindo-se que as empresas utilizam os 

indicadores contábeis para estabelecer o montante a ser pago, mesmo a  literatura defendendo 

que as métricas contábeis são passiveis de manipulação, enquanto as de mercado estão ligadas 

diretamente a riqueza do acionista. Das variáveis de controle, a alavancagem se mostrou a 

mais impactante, demonstrando a capacidade dos credores de influênciar no montante pago a 

diretoria.  Recomenda-se para estudos futuros a ampliação da amostra e a utilização de outras 

variáveis para testar a relação. 

 

Palavras-chaves: Remuneração de executivos; Governança corporativa; Desempenho 

empresarial. 

 

      ABSTRACT 

 

This study aimed to investigate if there is a link between CEO’s payment and corporate 

performance in order to understand whether the remuneration received reflects the business 

performance. The study sample was given by 116 companies that have negotiated their 

securities BM&FBOVESPA in the period 2010 to 2013. The econometric method used to 

verify the relationship was regression with panel data, and as a result found positive and 

significant relationship between the accounting indicator ROE and total compensation paid to 

CEO and significant relationship between hybrids and market indicators, Tobin's Q, Market-

to-book and stock return, however, from the performance variables, the highest coefficient 



 

 

belongs to the ROE, so it is possible that companies use accounting indicators to establish the 

amount to be paid, even literature arguing that the financial metrics are subject to 

manipulation, while the market are directly linked to shareholder wealth. The control 

variables, leverage proved to be the most important, showing the ability of creditors to 

influence the amount paid to directors. It is recommended for further studies magnification of 

the sample and the use of other variables to test the relationship. 

 

Key words: Executive compensation; Corporate governance; Business performance. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Um assunto recorrente na academia e na imprensa é a separação entre propriedade e 

controle (JENSEN; MURPHY, 2004; JENSEN; BEBCHUK; FRIED, 2004; MURPHY, 

2011). Dentro dessa relação, o tomador das decisões que direcionam a instituição não é o 

proprietário, mas um gestor por ele indicado, o qual supostamente irá agir com o intuito de 

aumentar a riqueza proprietário, porém, muitas vezes o gestor se depara com situações onde a 

decisão que maximiza sua utilidade não necessariamente maximiza a utilidade do 

proprietário, surgindo assim o chamado “conflito de agência”. Jensen e Meckling (1976) 

elencaram situações onde há a possibilidade da entidade perder valor quando o administrador 

agir de acordo com os seus interesses e não com o interesse dos acionistas. 

Assim surgem os chamados “custos de agência”, que são os custos incorridos para o 

proprietário fiscalizar o gestor em suas atividades. Uma das soluções encontrada para mitigar 

os custos de agência e alinhar os interesses do Agente e Principal é atrelar a remuneração dos 

gestores, ou uma parte dela, ao seu desempenho, este representado pelo aumento da riqueza 

do acionista, seja o preço da ação ou o lucro da entidade (JENSEN; MUPRHY, 1990; 

JENSEN; MURPHY, 2004; JENSEN; MURPHY, 2011). 

Bebchuk e Fried (2004) ressaltam a possibilidade da remuneração tornar-se parte do 

problema de agência, caso o executivo tenha influência sobre o conselho de administração, 

possuindo poder para decidir sua própria remuneração, ou ainda, quando a firma possui 

somente um grande acionista, que pode utilizar da remuneração paga ao executivo para 

expropriar o minoritário e os não controladores.  

 Na década de 2000, muitos escândalos envolvendo grandes corporações (e.g. Enron e 

Wolrdcom), com seus executivos expropriando os acionistas minoritários e maximizando suas 

remunerações por meio de falhas nos planos de pagamento, inclusive incorrendo em fraudes 

contábeis. Tais fatos demonstraram a necessidade de proteger o acionista minoritário dessa 

forma de expropriação. Uma dessas medidas de proteção foi a criação de comitês que 

discutissem e formulassem as politicas de remuneração da empresa, para evitar que o gestor 

obtivesse meios de gerenciar seu próprio pagamento (CADBURY, 1992; GREENBURY; 

1995). 

Nos Estados Unidos, as empresas listadas em Bolsa possuem a obrigação de divulgar o 

montante pago aos cinco executivos com as maiores remunerações, conferindo assim certa 

transparência ao processo. Diversos estudos (TOSI et al., 2004; BRICK et al., 2006, 

DUFFHUES; KABIR, 2008; FERNANDES, 2008) constataram que na maioria das vezes a 

remuneração dos executivos não é reflexo de um bom desempenho da empresa, e muitas 

vezes essa relação é inversa.  

No Brasil, somente a partir de 2009, as empresas foram obrigadas a divulgar o 

montante pago de remuneração aos seus executivos, por meio do Formulário de Referências, 

instituído pela Instrução Normativa nº 480 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

Nesse formulário, a empresa divulga a remuneração fixa, variável, e outros tipos de 



 

 

remuneração, tais como benefícios em geral. A diferença entre as exigências da CVM e da 

Securities Exchange Comission (SEC), agência reguladora do mercado mobiliário americano, 

está na forma de divulgação: na CVM, a remuneração é disposta pelo seu valor total, 

impossibilitando a identificação da remuneração dos diretores de forma individual, enquanto 

na SEC é pedido a descrição da remuneração paga aos 5 diretores que receberem maior 

remuneração na companhia. Neste contexto, o objetivo deste artigo é investigar, no mercado 

de capitais brasileiro, em qual grau a remuneração dos executivos reflete o desempenho 

empresarial? 

Além desta introdução, este artigo está dividido em mais quatro seções. A segunda 

seção refere-se à revisão da literatura, em que são revistos os estudos e conceitos da Teoria da 

Agência e compensação de executivos. A terceira seção expõe a metodologia e banco de 

dados do estudo. A quarta, a análise dos dados e por fim, a quinta seção destina-se a 

conclusão. 

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA  
 

2.1 Teoria da Agência e Compensação de executivos 

 

O problema de agência na economia brasileira pode ser resumido no conflito de 

interesse entre o acionista controlador e os acionistas minoritários (LA PORTA; LOPEZ-DE-

SILANES; SHLEIFER, 1999; CLAESSENS; DJANKOV; LANG, 2000; LINS, 2003). 

Dentro do conflito de agência, se o Agente, gestor da entidade, e o Principal, proprietário da 

entidade, forem ambos maximizadores de utilidade, existe a possibilidade de o Agente agir 

em seu beneficio em detrimento do benefício do Principal (ROSS, 1973). 

Diante disto, o Principal incorre em custos de monitoração para se certificar de que o 

agente está agindo de acordo com seus interesses, como por exemplo: implantações de 

conselho fiscal e conselho de administração. E o agente incorre em custos de ligação para 

certificar o principal de que está cumprindo suas funções de forma correta, como auditoria das 

demonstrações contábeis. (JENSEN; MECKLINGS, 1976).  

 Esses comportamentos são danosos ao valor intrínseco da entidade em medida que 

fluxos de caixa são dispendidos em atividades que não geram riqueza para o acionista, ou 

seja, desperdício. Ou na forma de custo de oportunidade onde o gestor não incorre em novos 

projetos com VPL possivelmente positivos que tenham um risco um pouco mais elevado 

devido ao medo de demissão. 

Nesse contexto, uma forma que a literatura dispõe como possível solução ao conflito 

de agência é atrelar a sua remuneração à riqueza do Principal, provocando um alinhamento de 

interesses. A compensação de executivos pode atenuar o conflito de agência na medida em 

que induz o comportamento do agente racional em favor de um objetivo que também aumenta 

a riqueza do principal. Assim, para atenuar este conflito, possivelmente, se faz necessário 

mais do que uma remuneração fixa, devido ao fato de que o gestor pode não se sentir 

motivado a exercer a sua função e obter o máximo de valor, sendo considerada a remuneração 

fixa uma posição de conforto. 

Krauter (2007) divide as remunerações recebidas em financeiras, como a remuneração 

direta por meio de oferta de recursos econômicos em troca do serviço prestado, e não 

financeiras, representadas pela remuneração indireta concedida na forma de benefícios, a 

exemplo de plano de saúde e seguro de vida. Para Murphy (1999), a remuneração recebida 

pode ter caráter fixo ou variável, sendo a parcela fixa é importante para recompensar 

administradores que possuem aversão ao risco e estabelece um mínimo de remuneração 

atrativa para o gestor, além de ser indicador a ser utilizado para definição da parcela variável. 



 

 

A importância da remuneração variável está no contexto de incentivar o administrador a 

maximizar o resultado da empresa ao máximo, na medida em que uma parcela de 

remuneração depende do desempenho da firma. 

Tirole (2006) separa os tipos de incentivo ao executivo em: (a) Bônus anuais, 

remunerações progressivas devidas caso o desempenho atinja certas metas; (b) Opções de 

ações, tentativa de atrelar a remuneração a um indicativo de riqueza dos acionistas, seja o 

preço da ação, utilizando esses derivativos para que os benefícios do incentivo perdurem 

desde o momento da concessão até o do exercício da opção; (c) Planos de participações nos 

lucros e resultados e benefícios indiretos, incentiva o gestor de forma a conceder ao mesmo 

uma parte do resultado conseguido. 

Ochsner e Gross (1991) citam que os bônus anuais começaram a acontecer em 1970, 

com propriedades previstas dentro do orçamento, como quantidade mínima e máxima de 

remuneração variável, relacionado com as metas a serem objetivadas pela empresa. Hewitt 

(1984) e Sibson (1989) evidenciam que é comum as empresas estabelecerem os limites 

mínimos e máximos de bônus a ser distribuído de acordo com a performance do gestor, na 

tentativa de impedir que o gestor seja remunerado devido a algum acontecimento de cunho 

macroeconômico, chamado no meio como “fator sorte”. Quanto ao uso de medidas 

financeiras, Sliwka (2002), Dikolli e Vaysman (2006) e Hemmer (1996) argumentam que isto 

foca os esforços dos mesmos no curto prazo. Corroborando Jensen et al. (2004). 

A outorga de opções oferta um instrumento derivativo na forma de opção de compra 

sobre a ação da empresa, a ser exercido em preço e data acordados no plano de opções. O 

detentor da opção tem o direito a realizá-la ou não, mas caso resolva exercer a opção, deverá 

desembolsar o valor de exercício, caso contrário, normalmente não haverá qualquer 

desembolso ou reembolso. Murphy (1999) defende que a remuneração através da opção de 

ações é um mecanismo de incentivo de longo-prazo, além de dividir o risco entre o gestor e a 

empresa, já que a remuneração está diretamente atrelada ao preço da ação (EATON; ROSE, 

1983). 

Brenner, Sundaram e Yermack (2000) explicam que opções outorgadas a executivos 

têm sido tratadas como um mecanismo efetivo de redução de custos de agência através do 

alinhamento dos interesses dos gestores com os dos acionistas, porém os funcionários 

normalmente vendem a ação logo após exercer a opção, seja para coincidir com uma despesa 

ou investimento pessoal, além de um quesito comportamental que sugerem que as ações 

estavam supervalorizadas.  

Agrawal e Mandelker (1987) e DeFusco et al. (1990) apontam que uma remuneração 

baseada em ações e opções tem consequências como aumentar o risco da empresa, seja 

medido como a variância dos retornos ou volatilidade da ação. 

Quanto as métricas de desempenho utilizadas para mensurar a performance da 

diretoria, Eaton e Rose (1983) argumenta que os índices relacionados à contabilidade são 

mais sugestivos quanto a performance de um gestor pois os índices de mercado são 

suscetíveis a influência de efeitos fora do controle da diretoria, porém, Rosen (1993) 

argumenta que os números contábeis portam de discricionariedade e podem ser manipulados 

de acordo com a vontade do gestor. 

 

2.2 Estudos Anteriores 

 

 No campo empírico, a relação entre remuneração e desempenho empresarial é 

intensamente estudada. Há evidências de que a remuneração paga é diretamente relacionada 

ao desempenho da empresa, como prova Kato e Kubo (2006) e Zhou (2000) respectivamente 

no mercado japonês e no mercado canadense. Essa relação se dá a partir do uso de métricas 

para mensurar o desempenho.  



 

 

Niap e Taylor (2012) encontram que a remuneração tem maior ligação com dois 

indicadores contábeis, o Retorno sobre o Patrimônio Líquido e o Lucro Operacional. Já 

Zakaria (2012) encontrou uma maior relação com medidas de mercado, como Lucro por Ação 

e Retorno Total, confirmando o estudo de Baber et al. (1996) que também encontrou melhor 

relação da remuneração com métricas de desempenho relacionadas ao mercado em detrimento 

das contábeis. 

 Lee (2009) reporta relação positiva entre desempenho e remuneração, ressaltando que 

o estudo foi realizado em mercado desenvolvido, e isso justifica a relação. Mishra et al. 

(2000) também encontrou relação entre a remuneração percebida e o desempenho 

empresarial, mas, identificou que essa relação diminui a medida que o valor pago a titulo de 

remuneração aumenta.  

Mehran (1995) encontra relação positiva entre performance e compensação, de acordo 

com a participação do CEO no capital da entidade. Firth et al. (2006) evidencia que nas 

empresas chinesas onde o capital controlador é privado a relação entre performance e 

compensação é positiva entre tanto as variaveis contabeis de performance, quanto as de 

riqueza dos acionistas.  

Mesmo assim, alguns estudos encontraram relação inversa. Tosi et al. (2004), 

diferentemente dos estudos supra-citados, não encontrou relação entre remuneração e 

desempenho, e sim entre remuneração e carisma do CEO. Duffhues e Kabir (2008) 

evidenciaram que na Holanda a remuneração dos gestores eram inversas ao seu desempenho, 

ou seja, quanto pior o resultado da companhia, maior era a remuneração do gestor. Enquanto 

em Portugal, Fernandes (2008) não encontrou nenhuma relação entre remuneração e 

desempenho. 

 

3 METODOLOGIA E BANCO DE DADOS 

 

3.1 Método Econométrico 

 

 Para testar a relação entre o total pago à diretoria executiva e o desempenho 

econômico-financeiro das empresas, foi empregado o modelo de dados em painel que 

combina dados seccionais e temporais. Através deste tipo de modelo econométrico é possível 

analisar o comportamento das mesmas empresas em períodos distintos de tempo, permitindo 

assim uma análise da dinâmica existente entre as variáveis do estudo. 

 O modelo econométrico empregado neste artigo foi adaptado do estudo de Duffhues e 

Kabir (2008), sendo sua equação expressa da seguinte forma: 

   

                                                                    
     (1)  

 

Onde, a variável dependente Rem representa a quantidade total paga de remuneração 

fixa e variável à diretoria executiva (representada pelo logaritmo natural para ajustar o 

problema de normalidade). É importante destacar que foi considerada remuneração fixa toda a 

remuneração paga a titulo de salário e benefícios diretos e indiretos, e, como remuneração 

variável o pagamento de bônus, participação nos resultados em opções de ações e outros. 

As variáveis explicativas do modelo 1  foram:  

RET, representando o retorno anual da ação, como proxy para desempenho 

empresarial. (DUFFHUES; KABIR, 2008; CORE et al., 1999); Q, representando o Q de 

Tobin, como proxy para o valor de mercado da empresa e potencial de reinvestimento, visto 

que representa quantas vezes o capital investido por acionistas e terceiros compraria os ativos 

da companhia (PINTO; LEAL, 2013 ; DUFFHUES; KABIR, 2008); 



 

 

 MTB (Market-to-Book), representando a relação entre o valor de mercado atual contra 

o valor histórico, medida de quanto o mercado está valorizando a empresa (DUFFHUES; 

KABIR, 2008; FERNANDES, 2008); 

ROA, Retorno sobre o Ativo, medida que representa o retorno gerado pelo uso dos 

ativos da entidade para gerar lucros – calculada a partir da relação entre o lucro líquido e o 

ativo total, se espera relação positiva com a remuneração, pois mostra a habilidade do gestor 

em usar os ativos para gerar riqueza (CAO et al., 2011; DUFFHUES; KABIR, 2008; 

YERMACK, 1996; CYERT et al., 2002; KE et al., 1999).;  ROE, Retorno sobre o Patrimônio 

líquido, representa o retorno obtido pelos acionistas a partir do capital próprio, sendo a razão 

entre lucro líquido e patrimônio líquido (ATTAWAY, 2000; NIAP; TAYLOR, 2012); 

Como variáveis de controle: ALA, utilizada como proxy para alavancagem – obtido da 

razão entre dívida total e ativo total e TAM (logaritmo do Ativo Total), utilizada como proxy 

de tamanho da empresa pois se presume que executivos de firmas maiores recebam uma 

maior remuneração (HAID; YORTOGLU, 2006; DUFFHUES; KABIR, 2008), Por fim,     é 

o erro idiossincrático.  

Tendo como base a literatura sobre o tema, espera-se que os coeficientes das variáveis 

ROA e ROE sejam positivos, pois representam a capacidade do gestor em gerenciar os ativos 

da receita e criar riqueza (LEE, 2009), além de serem comumente utilizados como parâmetros 

para pagamento de remuneração variável nos contratos dos executivos (BUSHMAN; SMITH, 

2001; HUTCHINSON; GUL, 2003). 

Das variáveis hibridas e de mercado, Retorno da ação, Q de Tobin e Market-to-Book 

também se espera relação positiva com a remuneração, já que os dois estão intrinsecamente 

ligados a riqueza do acionista (FIRTH et al., 2006, CORE et al., 1999) 

Quanto ao tamanho, a literatura defende que quanto maior a empresa e mais complexa 

suas operações, um maior valor deve ser pago ao gestor (DOUCOLIAGOS, 2007), sendo 

assim, uma relação positiva. Já da Alavancagem se espera relação negativa, pois se acredita 

que uma empresa que tenha uma maior dívida seja acompanhada mais de perto pelos seus 

credores, evitando assim uma remuneração inconsistente com a realidade (DUFFHUES; 

KABIR, 2008). 

Ainda sobre o modelo econométrico, é importante destacar que, em sua forma estática, 

o método de dados em painel possui três tipos de modelos: Dados Empilhados (Pooled Data), 

Efeitos Fixos (Fixed Effects) e Efeitos Aleatórios (Random Effects). Para a escolha de qual 

dos modelos será utilizado, foram aplicados diversos testes, dentre os quais, o teste F de 

Chow, LM de Breusch Pagan e o teste Hausman. Os resultados dos testes indicaram que o 

modelo de efeitos aleatórios se ajustou melhor aos dados do problema, no entanto, como os 

resultados foram bastante próximos optou-se por apresentar tanto os resultados da estimação 

do modelo de efeito fixo quanto o de efeito aleatório. 

Como a literatura argumenta que a remuneração da diretoria no tempo t não é 

resultado da remuneração em t, e sim em t-1, o modelo 2 será estimado com o uso de 

variáveis defasadas. 

 

                                                               
                                  (2) 

 

3.2 Banco de Dados 

 

 O universo da pesquisa é composto por todas as empresas que transacionam seus 

instrumentos patrimoniais na BM&FBOVESPA durante o período de 2010 a 2013. Após a 

coleta das informações acerca do preenchimento do Formulário de Referência – necessários 

para a obtenção das informações acerca da remuneração da diretoria executiva – e dos dados 



 

 

referentes ao desempenho econômico-financeiro das empresas – coletados no Economática -, 

a amostra ficou restrita a 116 (cento e dezesseis) empresas que disponibilizaram os dados 

necessários para a estimação dos determinantes da remuneração paga aos membros da 

diretoria executiva, formando, assim, um painel balanceado com informações para os quatro 

anos do estudo (2010 a 2013). 

  

   

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 Análise descritiva 

 

 A Tabela 1 traz a descrição dos dados tabulados por empresa, indicando sua média, 

desvio padrão, máximo e mínimo  para cada variável utilizada no modelo.  De acordo com a 

Tabela 1, nossa amostra de 116 empresas tem uma média de Remuneração Total de 15,87 em 

logaritmo no ano de 2014, esse valor possui pouca variação dentre os anos, porém, demonstra 

crescimento.  

O retorno médio da ação varia de uma média de 23,38% em 2013 e 26,23% em 2011 

para -3,71% em 2014 e -9,32% em 2011, demonstrando a grande volatilidade nas empresas da 

amostra. O Q de Tobin possui média em torno de 2,00 durante os quatro anos. O Market-to-

Book também exibe pouca variabilidade. 

 O Retorno do Ativo obteve média aproximadamente de 0 em todos os períodos, e o 

Retorno sobre o PL apresentou uma média decrescente de 2010 até 2013. Quanto a 

alavancagem, a dívida frente a terceiros representa em média 30% do Ativo Total. Este, que 

possui média em torno de 15,00 e demonstra um crescimento durante o período de estudo. 

  
Tabela 1 – Estatística descritiva das variáveis. 

Variável Número de empresas Média Desvio-padrão Mínimo Máximo 

2013 

REM - LN Rem Total 116 15,87 1.20 10,36 18,39 

RET – Retorno da Ação 116 -3,71 3,92 -84,27 248,39 

Q – Q de Tobin 116 1,83 6,43 0,10 69,79 

MTB – Market to Book 116 2,41 3,00 -5,41 15,53 

ROA – Retorno do Ativo 116 -0,01 0,32 -3,01 0,26 

ROE – Retorno do PL 116 0,05 0,38 -2,13 0,81 

ALA – Alavancagem 116 0,31 0,16 0 0,64 

TAM – LN do Ativo 116 15,25 1,72 6,28 20,43 

2012 

REM - LN Rem Total 116 15,73 1,20 10,01 18,46 

RET – Retorno da Ação 116 23,38 45,96 -80,74 158,27 

Q – Q de Tobin 116 1,55 1,68 0,25 13,79 

MTB – Market to Book 116 2,88 3,71 -1,34 21,17 

ROA – Retorno do Ativo 116 -0,00 0,36 -3,57 0,27 

ROE – Retorno do PL 116 0,11 0,36 -1,24 2,91 

ALA – Alavancagem 116 0,31 0,16 0,00 0,64 

TAM – LN do Ativo 116 15,16 1,73 6,24 20,33 

2011 

REM - LN Rem Total 116 15,73 1,17 9,47 19,09 

RET – Retorno da Ação 116 -9,32 33,83 -76,92 110,29 



 

 

Q – Q de Tobin 116 1,59 3,13 0,35 32,77 

MTB – Market to Book 116 2,40 3,25 -5,70 18,61 

ROA – Retorno do Ativo 116 0,04 0,12 -0,97 0,38 

ROE – Retorno do PL 116 0,15 0,52 -1,02 5,20 

ALA – Alavancagem 116 0,29 0,15 0,00 0,73 

TAM – LN do Ativo 116 15,05 1,70 6,18 20,21 

2010 

REM - LN Rem Total 116 15,55 1,32 8,43 18,30 

RET – Retorno da Ação 116 26,23 60,91 -68,18 502,31 

Q – Q de Tobin 116 2,10 5,98 0,31 64,79 

MTB – Market to Book 116 3,15 3,60 -2,56 22,94 

ROA – Retorno do Ativo 116 0,05 0,17 -1,57 0,49 

ROE – Retorno do PL 116 0,16 0.20 -0.40 1,55 

ALA – Alavancagem 116 0,26 0,14 0,00 0,64 

TAM – LN do Ativo 116 14,89 1,72 6,07 20,06 

Fonte: Formulário de Referência e Economática. 

 

4.2 Dados em painel 

 

A Tabela 2 mostra os resultados da estimação do modelo. O Retorno sobre Ativo 

(ROA) e o Retorno sobre PL (ROE) no painel de efeito fixo obtiveram um beta negativo, 

demonstrando relação negativa com o total de remuneração pago, enquanto se esperava um 

sinal positivo, pois segundo Gjesdal (1981) os índices relacionados à contabilidade são mais 

sugestivos quanto a performance de um gestor pois os índices de mercado são suscetíveis a 

influencia de efeitos fora do controle da diretoria. Porém, Rosen (1993) argumenta que os 

números contábeis portam de discricionariedade e podem ser manipulados de acordo com a 

vontade do gestor.  

  O Market-to-Book obteve um beta positivo, relacionando-se positivamente com o 

total de remuneração paga, de acordo com a literatura, onde, medidas de mercado são 

utilizadas, na medida em que representam diretamente o acréscimo na riqueza do acionista. 

resultado consistente com Murphy (1999).  

 Q de Tobin também obteve beta positivo, evidenciando a relação entre oportunidade 

de investimento e valor de mercado, com o montante pago a diretoria. Corroborando 

resultados anteriores como Baber et al. (1996), Cao et al. (2011), porém diferente dos estudos 

de Duffhues e Kabir (2008), Fernandes (2008), Mehran (1995). 

  
Tabela 2 – Resultados da estimação dos modelos de efeitos fixos e aleatório para os determinantes da 

remuneração executiva 

 (1) (2) 
Variáveis EF EA 

   

RET – Retorno da Ação -0.01 -0.01 

 (0.07) (0.01) 

Q – Q de Tobin 0.001*** -0.01 

 (0.01) (0.01) 

MTB - Market-to-Book 0.03 0.06*** 

 (0.02) (0.01) 

ROA - Retorno do Ativo -0.20 0.13 

 (0.12) (0.17) 

ROE – Retorno do PL 0.10 0.13* 

 (0.08) (0.07) 



 

 

ALA - Alavancagem -0.04 -0.02 

 (0.39) (0.38) 

TAM - Logaritmo do Ativo 0.55*** 0.43*** 

 (0.12) (0.06) 

Constante 7.27*** 9.07*** 

 (1.88) (1.00) 

   

Número de Observações 464 464 

R-quadrado 0.07  

Número de Empresas 116 116 

Hausman 0.0057 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Formulário de Referências e Economática.   

Notas: Desvios padrão robustos entre parênteses. *** Estatisticamente significante a 1%.  

** Estatisticamente significante a 5%. * Estatisticamente significante a 10%. 

 

 Das variáveis de controle, o Tamanho evidenciou um beta positivo, corroborando a 

extremamente fundamentada na literatura, entre o Tamanho da empresa e a remuneração paga 

a diretoria. Corroborando Duffhues e Kabir (2008), Fernandes (2008), Cao et al. (2008), 

Baber et al. (1996), Firth et al. (2007), Conyon (1997), Doucouliagos et al. (2007). Enquanto 

o beta de Alavancagem se mostrou negativo, demonstrando uma relação inversa ao total pago 

a titulo de remuneração. Corroborando a literatura de que empresas com maior alavancagem, 

recebem uma maior atenção de seus credores e isso evita remunerações em desacordo com a 

realidade (DUFFHUES; KABIR, 2008). 

 A teoria também argumenta que o montante da remuneração pago em t não é resultado 

do desempenho em t, mas do desempenho em t-1 ou seja, a remuneração não é resultado do 

ano corrente e sim do ano anterior (DUFFHUES; KABIR, 2008). 

A Tabela 3 reporta os resultados do modelo 2. Como no modelo 1, o teste de hausman 

indicou efeitos fixos. Quanto às métricas de desempenho de mercado/híbridas, o Retorno da 

ação é significante a 5% com um sinal positivo, demonstrando que um retorno positivo no ano 

anterior aumenta a remuneração paga a diretoria. A significância do Q de Tobin se manteve 

constante, porém com o sinal negativo, sugerindo uma relação inversa entre as oportunidades 

de investimentos do ano anterior com a remuneração executiva, agora em linha com os 

estudos de Duffhues e Kabir (2008), porém, o sinal negativa pode ser um indicativo de que as 

empresas pagam uma maior remuneração como forma de incentiva-los a alcançar melhores 

resultados (FERNANDES, 2008; MEHRAN, 1995) e o Market-to-book foi significante a 5%, 

a relação positiva indica que empresas com maiores Market-to-book tendem a pagar uma 

maior remuneração a seus executivos. 

Para os indicadores contábeis, o ROA não demonstrou significância, em linha com 

Core et al., (1999) e o ROE se mostrou significante, ao contrário do modelo 1, com um sinal 

positivo, indicando que quanto maior o ROE, maior a remuneração paga a diretoria 

estatutária, demonstrando uma ligação entre a remuneração dos gestores e a riqueza do 

acionista corroborando Niap e Taylor (2012) e Attaway (2000). Também é importante 

ressaltar que o ROE obteve o maior coeficiente de todas as medidas de desempenho, 

demonstrando uma relação forte entre a riqueza do acionista e a remuneração executiva. 

Para as variáveis de controle, ao contrário do modelo 1, a alavancagem tem relação 

significante e inversa com a remuneração, corroborando a hipótese de que uma empresa que 

tenha uma maior dívida seja acompanhada mais de perto pelos seus credores, evitando 

remuneração excessiva (DUFFHUES; KABIR, 2008). Inclusive, alavancagem obteve o maior 

coeficiente, sendo o maior determinante para a remuneração das empresas da amostra. Já para 

o tamanho, a relação permaneceu constante como no modelo 1. 

 

 

 



 

 

Tabela 3 – Resultados da estimação dos modelos de efeitos fixos e aleatório para os determinantes da 

remuneração executiva utilizando a metodologia defasada. 
 (3) (4) 

Variáveis EF EA 

   

L. Retorno – Retorno da Ação 0.01** 0.01 

 (0.01) (0.0011) 

L. Q – Q de Tobin -0.02*** -0.025*** 

 (0.01) (0.03) 

L. MTB - Market-to-Book 0.03** 0.06*** 

 (0.02) (0.01) 

L. ROA - Retorno do Ativo 0.01 0.24*** 

 (0.08) (0.08) 

L. ROE – Retorno do PL 0.20*** 0.22*** 

 (0.06) (0.05) 

L. ALA – Alavancagem -0.95*** -0.73** 

 (0.34) (0.29) 

L. TAM - Logaritmo do Ativo 0.42*** 0.39*** 

 (0.11) (0.06) 

Constante 9.58*** 10.00*** 

 (1.67) (0.80) 

   

Observações 348 348 

R-quadrado 0.12  

Número de Empresas 116 116 

Hausman 0.0461 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Formulário de Referências e Economática.  

Notas: Desvios padrão robustos entre parênteses. *** Estatisticamente significante a 1%.  

** Estatisticamente significante a 5%. * Estatisticamente significante a 10%. 

O número de observações difere em razão das variáveis utilizadas serem defasadas. 

 

Como teste de robustez, o modelo 2 foi estimado com as variáveis de desempenho 

separadas (equações 5, 6, 7 e 8) para verificar a existência de variação significativa nos 

coeficientes e na significância das variáveis. Todas as equações foram estimadas por efeito 

fixo, já que para tanto o modelo 1 quanto para o modelo 2 foi o efeito indicado. Os resultados 

estão dispostos na Tabela 4. 

 
Tabela 4 – Teste de robustez do modelo 2 

 (5) (6) (7) (8) (9) 
Variáveis Rem Rem Rem Rem Rem 

      

L. Retorno – Retorno 

da Ação 

0.00134**     

 (0.000533)     

L. Q – Q de Tobin  -0.0127***    

  (0.00369)    

L. MTB - Market-to-

Book 

  0.0292*   

   (0.0148)   

L. ROA - Retorno do 

Ativo 

   -0.0895  

    (0.100)  

L. ROE – Retorno do 

PL 

    0.158* 

     (0.0819) 

L. ALA – -0.842** -0.936** -1.067*** -0.969** -0.937** 



 

 

Alavancagem 

 (0.357) (0.381) (0.377) (0.381) (0.368) 

L. TAM - Logaritmo 

do Ativo 

0.364*** 0.372*** 0.435*** 0.386*** 0.408*** 

L. Retorno – Retorno 

da Ação 

(0.114) (0.119) (0.116) (0.119) (0.118) 

      

Constante 10.54*** 10.49*** 9.462*** 10.26*** 9.900*** 

 (1.684) (1.739) (1.716) (1.742) (1.735) 

      

Observações 348 348 348 348 348 

R-quadrado 0.080 0.051 0.056 0.044 0.061 

Número de Empresas 116 116 116 116 116 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Formulário de Referências e Economática.  

Notas: Desvios padrão robustos entre parênteses. *** Estatisticamente significante a 1%.  

** Estatisticamente significante a 5%. * Estatisticamente significante a 10%. 

O número de observações difere em razão das variáveis utilizadas serem defasadas.  

 

 Como apresentado na tabela 4, não houve mudança nos sinais e significâncias e assim 

o resultado foi considerado robusto. 

 

5 CONCLUSÃO 

  

O presente estudo analisou a relação entre performance e compensação dos executivos 

de 116 empresas brasileiras que negociam seus valores mobiliários na BM&FBOVESPA. A 

análise indicou que dentro do período de 2010 a 2013, ao considerar a remuneração 

dependente do desempenho do ano corrente, a relação não é aparente, porém, ao defasar as 

variáveis de desempenho e controle em 1 ano, o retorno da ação, q de Tobin, Market-to-book 

e ROE se mostraram significante para determinar a remuneração.  

Observou-se também uma forte relação entre o ROE e a remuneração, indicando que 

na amostra os executivos são remunerados de acordo com o crescimento da riqueza dos 

acionistas. Quanto aos outros determinantes da remuneração, encontrou-se relação forte e 

inversa entre a alavancagem e a remuneração, demonstrando um possível monitoramento da 

remuneração pelos credores e relação positiva entre remuneração e tamanho. 

Os resultados indicam que as empresas brasileiras utilizam como métrica as medidas 

contábeis em detrimento das medidas de mercado e hibridas, já que o fator de desempenho 

mais impactante na remuneração foi o ROE.  

Esse estudo difere dos outros ao utilizar uma base de dados nova, com a integração e 

teste de variáveis contábeis, hibridas e de mercado, além de utilizar a metodologia de 

defasagem das variáveis. Como sugestão para estudos futuros, recomenda-se ampliar a 

amostra e utilizar outras variáveis de mensuração de performance, e separar de remunerações 

pagas, como fixa e variável. Além de uma comparação entre empresas que possuem opções 

de ações e as que não possuem. 
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