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Resumo: 
O estudo tem como objetivo identificar, dentre as explicações teóricas dispostas na literatura, 
que hipóteses permitem explicar as práticas de remuneração executiva no Brasil. Na 
perspectiva da governança corporativa, a remuneração executiva é utilizada para alinhar 
expectativas do agente ao principal, embora outras teorias justifiquem razões distintas para 
composição dessa remuneração, tais como tamanho dos ativos, segmento de negociação das 
ações na Bovespa, e setor de atuação.  Nesse sentido, a partir da revisão da literatura foram 
construídas e examinadas hipóteses para verificar a composição dessa remuneração.  
Inicialmente foi estruturada e povoada base de dados com informações referentes a 272 
empresas listadas na BM&FBovespa, contemplando as parcelas fixas e variáveis das 
remunerações dos executivos, e dados sobre setor, ativos, receita, nível de listagem, 
porcentagem de conselheiros independentes, remuneração dos funcionários e tipo de controle.  
As análises dos dados através, principalmente, de regressões múltiplas apontaram evidências 
que a remuneração fixa se relaciona positivamente com o tamanho da empresa, que o setor e o 
segmento de negociação se relacionam à remuneração total média dos executivos e que a 
disparidade salarial entre CEO e demais funcionários é mais acentuada em empresas de maior 
porte e menor em estatais. 
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1 Introdução 
 

Em setembro de 2013, a Securities and Exchange Comission (SEC), reguladora do 
Mercado de capitais dos Estados Unidos, aprovou uma nova regra exigindo que as 
companhias abertas divulgassem a razão entre a remuneração de seu principal executivo e a 
remuneração mediana dos empregados, apesar da dificuldade do uso da mediana nessa 
análise.   Esse fato é apenas  a mais recente etapa travada em torno da elevação da 
remuneração executiva ao longo dos últimos 40 anos. 

Diversos estudos têm buscado identificar relações entre essas remunerações em 
excesso e fatores endógenos ou exógenos às empresas, tais como valorização das ações, 
mercado de trabalho de executivos, complexidade do ambiente de negócio, inoperância do 
conselho de administração, efeitos setoriais, fluxos externos de investimento, entre tantos 
outros. Permanece, contudo, a lacuna quanto a explicações ou teorias adequadas para 
compreender com clareza essas relações. 

Fato é que o problema da remuneração executiva é caracterizado pela pouca 
transparência dos termos e valores dessa remuneração, da relação entre a remuneração e a 
contribuição efetiva para o lucro, dos prazos para recebimento dos direitos às opções e da 
grande distância entre essa remuneração e aquela recebida pelos empregados. O best-seller de 
Piketty (2014),  Capital in the Twenty-First, enfatiza e problematiza esse distanciamento, 
argumentos amplificados em um cenário de recessão e desemprego nas economias 
desenvolvidas desde a crise iniciada pela falência do Lehman Brothers em 2008.   

Desde o artigo seminal de Jensen e Meckling (1976) apresentando a teoria da agência 
e analisando a importância dos incentivos para alinhar os interesses dos executivos aos dos 
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acionistas, a remuneração total, considerada como a soma das parcelas fixas e variáveis, tem 
crescido exponencialmente (matéria Época). Mas foi apenas a partir da falência da Enron, em 
2001, que a questão dos valores pagos pelas empresas a seus executivos de topo assumiu 
importância na agenda internacional dos debates políticos e empresariais. A falência do banco 
americano Lehman Brothers em 2008 catalisou as dúvidas sobre os efeitos que políticas 
agressivas de remuneração teriam sobre a exposição a risco das empresas, a orientação para o 
curto prazo de seus dirigentes e a assimetria entre os resultados auferidos pelos investidores e 
a remuneração recebida pelos administradores.   

Embora esses questionamentos tenham ganhado impulso principalmente nos mercados 
europeu e americano, atraíram significativa atenção também no Brasil. Conforme dados do 
portal Exame, o distanciamento entre a remuneração dos presidentes ou Chief Executive 
Officers (CEOs) e os empregados de níveis operacionais é o que se mostra mais expressivo 
entre todos os países, chegando a valores 65 vezes maiores, ante 49 nos EUA, 39 na Europa e 
23 na Ásia. É possível inclusive que essas distâncias sejam maiores. Uma análise 
internacional da Bloomberg, divulgada em abril de 2013 pelo Huffington Post, apontou que 
essa relação cresceu 1000 por cento desde 1950. Para as  500 maiores empresas da Fortune, a 
relação que era de 20 para 1 em 1950, variou para 42 por 1 em 1980, 120 para 1 em 2000 e 
alcança 204 para 1 atualmente. Dados de 2013 para a remuneração das 100 maiores empresas 
americanas evidenciou uma mediana de 72 vezes e média de 86 vezes maior, com a maior 
relação encontrada na rede de farmácias CVS Caremark, onde o CEO recebeu US$ 12 
milhões frente à média salarial de US$ 28,7 mil, uma proporção de 422:1, sendo a maior 
remuneração total da lista a recebida por K. Rupert Murdoch, da Twenty-First Century Fox, 
que recebeu 20,9 milhões em 2013 segundo análise do site www.radford.com. 

No Brasil, apesar da remuneração máxima não alcançar valores semelhantes, as 
análises indicam que o executivo brasileiro está entre os que recebem melhor remuneração no 
mundo, sendo que o número de executivos que receberam mais de um milhão de reais por ano  
dobrou entre 2007 e 2012, enquanto a remuneração total do presidente de uma grande 
companhia alcançou a média de 2,7 milhões de reais (AMORIM, 2012).  Estudo realizado 
pelo IBGC (2013), mostra que a maior remuneração de executivo em 2012 alcançou R$ 13 
milhões, e uma mediana de R$ 1,09 milhão. O principal argumento, ou o mais frequente, a 
justificar esse crescimento na remuneração executiva é que os pacotes de remuneração visam 
incentivar os gestores a perseguir os objetivos traçados pelos acionistas no curto e longo 
prazo, segundo a lógica da teoria da agência. Partindo de pressupostos econômicos 
neoinstitucionalistas, pautados nos efeitos das assimetrias de informação decorrentes da 
separação propriedade-controle nas corporations sobre as possibilidades do oportunismo 
gerencial, a teoria preconiza a estruturação de mecanismos internos e externos de controle 
para redução dos problemas de agência. Além disso, também propõe o uso de soluções para 
ampliar a probabilidade e motivação dos gestores para agirem alinhados ao interesse dos 
acionistas, tais como atrelar contratualmente os gestores (bonding) e prover incentivos 
adequados para assegurar que sigam comportamento no interesse do principal, o acionista 
(DENIS, 2001). 

Ocorre que esse crescimento da remuneração traz diversas repercussões na empresa, 
na sociedade e na economia de forma geral. Para a empresa, o aumento no valor da 
remuneração significa redução de recursos para investimento ou retorno para os acionistas, 
aumentando em última instância o custo do capital (equity), e em uma relação possivelmente 
perversa e desmotivadora entre executivos e demais empregados pelo distanciamento na 
remuneração e consequente percepção de inequidade. Para a sociedade, essa elevada 
remuneração induz o surgimento de novas elites econômicas, em um movimento que pode 
exigir acomodações sociais ou mesmo conflitos, especialmente em momentos de recessão. 
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Por fim, para o país e para a economia é necessário avaliar até que ponto desse aumento na 
remuneração está relacionado ao aumento da produtividade ou valor da empresa, ou apenas 
uma transferência de renda dos acionistas – e, em decorrência de lógicas tributárias, do 
governo – para os executivos. 

É nesse contexto que este estudo foca no problema de identificar que variáveis 
apresentam melhor relação, ou poder explicativo, da remuneração executiva no Brasil e sua 
relação com o conjunto dos empregados das empresas. A seção seguinte apresenta e 
contextualiza as principais teorias que orientam o debate sobre a remuneração executiva 
internacionalmente e suas particularidades no caso brasileiro. Na sequência, são apresentadas 
as principais fontes de informação disponíveis para essas análises (Formulário de Referência, 
Notas Explicativas, Distribuição do Valor Adicionado), com vistas a situar como as questões 
de remuneração são pautadas nas deliberações e divulgações das empresas, em especial a 
composição da parcela variável da remuneração executiva. A quarta seção apresenta a 
metodologia e os principais resultados e evidências de relação entre a remuneração e variáveis 
endógenas e exógenas, e na quinta esses resultados são discutidos à luz do referencial teórico.   

 

2 Referências 
 

As estruturas de remuneração executiva nas grandes corporações vêm sendo tratadas 
principalmente dentro do campo da governança corporativa e dos problemas de agência 
decorrentes da separação propriedade-controle, apontadas pelo trabalho seminal de 1932 de 
Berle e Means para a formação das grandes empresas americanas no início do século passado. 
O surgimento da empresa semi-pública, marcada pela pulverização da propriedade e a 
separação entre os proprietários e os gestores, com controle sobre os objetivos e meios de 
produção, representou a transferência das decisões referentes à eficiência e à geração de 
lucros a administradores profissionais (BERLE, MEANS, 1932). 

Posteriormente, essa separação foi problematizada por Jensen & Meckling (1976) com 
a teorização do problema de agência e a identificação de custos que estariam vinculados a 
essa separação e transferência de autoridade. A teoria da agência, apoiada nas premissas da 
teoria neoinstitucional, tem como base a oportunidade que o agente detentor de informações 
privilegiadas tem de orientar as decisões econômico-financeiras sob seu controle para 
satisfazer seus próprios interesses em detrimento dos interesses dos acionistas, caracterizando 
a emergência do oportunismo gerencial possibilitado pela assimetriação de informações entre 
as partes (FIANI, 2002). O desenvolvimento dessa teoria permitiu flexibilizar pressupostos 
anteriores de que empresas detinham apenas um único dono, também responsável pela gestão, 
ante um novo modelo de propriedade pulverizada e controle indefinido.  

Delegar a propriedade à gestão de terceiros exige incorrer em custos de agência para 
assegurar que os objetivos dos investidores (principal) serão perseguidos, tanto para 
estabelecer procedimentos de monitoramento ou controle do gestor quanto para criar 
incentivos para alinhar seus interesses aos do principal.  Neste caso são tipicamente 
classificadas as remunerações variáveis percebidas pelos executivos, propostas de forma que 
compartilhem com o principal os benefícios de bons resultados da empresa. 

Segundo Carvalhal da Silva e Chien (2012), nem sempre interesses de executivos e 
acionistas estarão alinhados. Na prática, os executivos vão procurar maximizar sua utilidade, 
ocasionalmente resultando em comportamentos oportunistas. Dessa forma, a remuneração 
executiva precisa alinhar as expectativas no curto, médio e longo prazos. 
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2.1 Pesquisas Anteriores sobre a remuneração executiva no Brasil 

A remuneração executiva se tornou foco de diferentes estudos, cada um deles 
dedicado a uma determinada abordagem referente ao tema. No que concerne a pesquisas 
brasileiras, Fernandes e Mazzioni (2013), pesquisando uma possível relação entre medidas de 
desempenho e a remuneração dos executivos em empresas nacionais do setor financeiro de 
capital aberto nos anos de 2009, 2010 e 2011, identificaram que as empresas que utilizaram a 
modalidade de remuneração variável tendem a apresentar uma relação positiva significante 
com as variáveis de desempenho. No entanto, as diversas análises de correlação indicaram 
resultados heterogêneos, o que não permite afirmar a existência de uma correlação 
significativa entre remuneração total e performance das empresas. 

Em estudo contemplando 420 empresas brasileiras de capital aberto entre os anos de 
2002 e 2009, Carvalhal da Silva e Chien (2013) apontam que não existe uma relação 
significativa entre remuneração executiva, valor e desempenho da empresa. Ao longo do 
estudo, os autores se valeram de modelos dinâmicos de regressão linear múltipla, estimados 
pelo Método dos Momentos Generalizado Sistêmico, com o objetivo de controlar possíveis 
fontes de endogeneidade.  

Por sua vez, Dalmácio, Rezende e Slomski (2007) examinam os indicadores de 
performance utilizado por empresas brasileiras entre os anos de 1998 e 2005. Concluem que 
em determinados setores específicos, como o de telecomunicações; o de construção, 
alimentos e bebidas; e veículos, a utilização dos indicadores de desempenho margem e 
rentabilidade como parâmetros de remuneração para os executivos é bem sucedido na 
tentativa de alinhar interesses de administradores e acionistas.   

2.2 Remuneração dos executivos: quais variáveis influenciam? 

A remuneração dos administradores diz respeito à quantia que eles recebem em 
decorrência de seu trabalho na empresa. Segundo Carvalho e Junior (2012), é nítida a grande 
disparidade salarial entre as empresas, setores e a forma de remuneração utilizada. Os autores 
estabelecem que a estrutura de remuneração dos executivos é formada principalmente pelo 
salário-base, pelos planos anuais de bônus e opções de ações. De maneira mais específica, 
definem cada tipo de remuneração: 

• Salário-base: é o componente fixo da remuneração. Constitui o valor anual de acordo 
com a função executada levando em consideração as características peculiares de cada 
empresa; 

• Planos anuais de bônus: representa uma remuneração variável aos principais 
executivos conforme o desempenho individual e da empresa; 

• Opções de ações: contratos que dão direito à compra de uma parcela de uma cota de 
ações; 

Camargos e Helal (2007), em estudo que analisou variáveis de desempenho financeiro 
e de governança corporativa que explicam a remuneração de executivos de empresas 
brasileiras de capital aberto que tem American Depositary Receipt (ADRs) listados em bolsas 
norte-americanas, constataram que existe uma relação positiva e significante entre a 
remuneração, o desempenho financeiro e variáveis ligadas ao conselho de administração, 
como, por exemplo, a experiência do conselheiro. Por outro lado, Funchal e Terra (2006), em 
analise que contemplou 67 empresas latino-americanas que emitiram American Depositary 
Receipt, verificaram que o desempenho da empresa e aspectos da governança corporativa, 
como forma de propriedade da empresa, não são variáveis influentes na remuneração 
executiva. Apesar dessas divergências, os autores encontram uma influência positiva e 
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estatisticamente significativa no que se refere ao efeito do tamanho da empresa na 
remuneração executiva, se alinhando a diversos estudos. 

Mesmo diante das diferentes modalidades de remuneração, boa parte das empresas 
vincula uma parcela da remuneração de seus executivos a algum parâmetro variável. Desse 
modo, elas se valem da remuneração variável para integrar o montante destinado aos seus 
administradores. Esse tipo de remuneração é o principal objeto de diversos estudos. 

De acordo com Marinakis (1997), a participação nos lucros consiste em um 
pagamento de montante variável aos funcionários, já que equivale a uma porcentagem do 
lucro. Assim, quando a empresa aufere lucro no período, seu empregado recebe uma 
porcentagem do mesmo, do contrário, essa remuneração deixa de existir. O autor afirma que 
essa modalidade de remuneração atrapalha a vinculação do desempenho individual ou 
coletivo aos resultados da empresa, uma vez que contempla apenas o elemento lucro, que 
apresenta frequência anual, não favorecendo um incentivo direto para a melhora do 
desempenho no longo prazo.  

A gratificação referente à performance demonstrada, mediante pagamento pelo 
desempenho ou mérito, segundo Baker, Jensen e Murphy (1988), consiste no benefício 
financeiro advindo da avaliação de rendimento do empregado, o que, na maior parte das 
empresas, ocorre no final do ano.  

Nesse contexto, Jensen e Meckling (1976) apontam o fato de as organizações 
desenvolverem suas atividades em um cenário complexo, no qual precisam atingir objetivos 
conflitantes aos dos indivíduos, sempre buscando o equilíbrio em um contexto de relações 
contratuais. Porém, os autores pontuam que a empresa não é uma pessoa e que, por isso, 
requer indivíduos motivados a trabalhar orientadas aos seus interesses.  

Sendo assim, faz sentido buscar desenvolver nos gestores os mesmos sentimentos dos 
proprietários no que diz respeito ao sucesso e performance da empresa. A partir daí, surgiria a 
harmonia de interesses entre acionistas e executivos. Levando isso em consideração, Iudícibus 
et al. (2010) sustentam que a parte da remuneração baseada em ações (stock options) cultiva 
nos funcionários um sentimento de propriedade em relação à empresa, fazendo com que eles 
se importem em maximizar seu valor de mercado, o que está alinhado aos interesses dos 
acionistas. Assim, a remuneração variável pode ser entendida como um dispositivo que atua 
no sentido de diminuir os conflitos de agência entre controladores e investidores.  

Bebchuk et al. (2002) trazem uma das propostas mais difundidas na mídia em geral 
(MURPHY & ZÁBOJNÍK, 1994), defendendo a teoria que CEOs poderosos e entrincheirados 
na empresa, com posição difícil de ser removida, manipularem conselhos passivos ou 
capturados para obterem grandes incrementos em suas remunerações às expensas da empresa.  
Conselhos frágeis, particularmente em ambientes de propriedade pulverizada, seriam 
responsáveis pelo crescimento das remunerações executivas.  Murphy and Zábojník (1994) 
contrapõem essa explicação com a lógica de mercado, argumentando que essa lógica de 
extração de renda deveria também estar presente há muitos anos, o que não explicaria o 
crescimento recente.  Para eles, essa tendência estaria relacionada a uma mudança na 
composição das habilidades gerenciais necessárias para conduzir uma corporação moderna, 
mais críticas e mais raras atualmente. 

Hoskisson, Castleton e Withers (2009), reforçando a abordagem da teoria da agência, 
argumentam que embora o monitoramento e a remuneração executiva sejam considerados 
instrumentos alternativos em um sistema de governança, na realidade configuram-se como 
complementares, uma vez que a maior intensidade no monitoramento realizado pelos 
acionistas nas atividades do CEO faz com que esse exija um incremento em sua remuneração.  
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Assim, o crescente aumento na intensidade no monitoramento têm transferido mais riscos aos 
executivos, que exigem maiores pagamentos em compensação, consequentemente forçando a 
curva da remuneração executiva para cima. 

Em outra perspectiva, considerada como variável explicativa, a remuneração executiva 
é considerada falha como instrumento para promover um melhor desempenho da empresa, 
além de minar a motivação intrínseca dos executivos, inibir seu aprendizado e a compreensão 
das expectativas de outros stakeholders, e desencorajar as considerações sobre o efeito das 
decisões no longo prazo, além de incentivar um comportamento não ético (JACQUART & 
ARMSTRONG, 2013).  

 

3 Metodologia 
 

O presente artigo buscará entender quais fatores exercem influência sobre a 
remuneração executiva no Brasil, considerando tanto a parcela fixa quanto a parcela variável 
da remuneração. Para isso, considerou como variáveis potencialmente explicativas o porte da 
empresa (medido pelo valor dos ativos), o setor de atuação da empresa, o segmento de 
negociação da empresa e o tipo de controle da empresa, de maneira semelhante a artigos 
anteriores, porém ampliando a quantidade de variáveis independentes contempladas. Nesse 
sentido, são elaboradas a seguir quatro hipóteses, destacando como variável dependente a 
remuneração – fixa média e total média – e tendo como variáveis independentes esses fatores 
que, segundo a literatura, podem trazer impactos relevantes na composição dessa 
remuneração. 

3.1 Coleta dos dados 

No Brasil, a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) n° 480 de 2009 
exigiu das companhias de capital aberto a divulgação da composição da remuneração dos 
administradores por meio de um documento anual chamado Formulário de Referência (FR) 
conforme anexo 24 da instrução.  Duas subseções da edição de 2014 (com dados de 2013) 
deste documento foram utilizadas neste estudo.  A subseção 13.2, com informações sobre os 
tipos de remuneração (remuneração fixa, remuneração variável, benefícios pós-emprego, 
cessação do cargo e baseada em ações) por órgão (conselho de administração, conselho fiscal 
e diretoria estatutária) e a subseção 13.11, que informa a remuneração mínima, média e 
máxima dos membros desses órgãos.  

As variáveis independentes receita de vendas, segmento de negociação, tipo de 
controle, porcentagem de conselheiros independentes e  setor de atuação foram obtidas dos 
relatórios financeiros das empresas e do site da BM&FBovespa, enquanto que a variável valor 
dos ativos totais foi extraída da base de dados Economática. Já a remuneração dos 
funcionários foi conseguida junto ao DVA (Demonstração do Valor Adicionado) de cada 
companhia.  

Inicialmente, foi desenhada uma base de dados com as principais variáveis de 
remuneração dos executivos (remuneração fixa, variável e total) de empresas listadas na 
Bovespa que disponibilizaram corretamente seu Formulário de Referência 2014, com a 
integridade dos itens 13.2 e 13.11, totalizando 272 empresas. Na ausência dessas informações, 
a empresa não foi incluída na amostra inicial. Em seguida, a base foi preenchida com a receita 
de vendas, o segmento de negociação, o tipo de controle e o setor de atuação de cada empresa.  
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Seguindo a metodologia utilizada por estudos anteriores, a exemplo de Okimura, 
Silveira e Rocha (2007), foram excluídas da amostra empresas do setor de finanças e seguros 
(bancos, seguradoras e financeiras), totalizando a exclusão de 53 empresas, 19,5% da amostra 
inicial.  

Por força de uma liminar na justiça conseguida pelo Instituto Brasileiro de Executivos 
de Finanças (IBEF), 38 empresas, equivalente a 14% da amostra inicial, foram dispensadas da 
divulgação de informações dessa subseção. Considerando a ausência de seus dados referentes 
a remuneração executiva, tais empresas também foram retiradas da amostra inicial.  

Por fim, 8 empresas foram excluídas da amostra devido a inexatidão e/ou incoerência 
de dados relativos a seus ativos totais e a suas receita de vendas. Dessa forma, a base final 
contou com 173 empresas listadas na Bovespa.  

3.2 Definição das hipóteses 

Alinhada com Funchal e Terra (2006), que apontam uma associação positiva e 
estatisticamente significativa entre remuneração e porte da empresa, a primeira hipótese 
considera a relação entre o tamanho da companhia e a parcela fixa de remuneração destinada 
a seus diretores. Ou seja, sugere que quanto maior a empresa, maior a compensação fixa de 
executivos, na média. Parte do princípio que empresas maiores, devido a sua maior 
complexidade de gestão e maior número de responsabilidades atribuídas aos executivos, 
praticam maiores valores na remuneração fixa quando comparadas a empresas de menor 
porte.  Dessa forma, propomos como primeira hipótese: 

H1: O tamanho da empresa (medido em valor dos ativos) está positivamente associado 
à remuneração fixa média de seus executivos. 

O setor de atuação da empresa, ou indústria, exerce influência sobre inúmeras 
configurações da empresa, tais como as configurações do conselho e práticas de 
monitoramento do corpo executivo (MARLIN & GEIGER, 2012). Nesse sentido, a segunda 
hipótese considera a associação da remuneração total com o setor em que a empresa atua e o 
seu porte.  Em outras palavras, remonta à premissa que o setor de atuação da empresa e o 
tamanho influenciam o valor da remuneração total de seus executivos, seja de forma direta, 
seja devido a pressões isomórficas que modelam a indústria.  A explicação para isso seria o 
fato de que alguns setores da economia exigem mais de seus executivos, seja por questões de 
concorrência, lucratividade ou risco, da mesma forma que empresas maiores tendem a utilizar 
práticas semelhantes. Além disso, a presença de órgãos reguladores no setor também 
influenciaria na remuneração total dos administradores.  Sendo assim, o estudo apresenta a 
seguinte hipótese: 

H2: O setor de atuação da empresa e o valor de seus ativos totais estão associados à 
remuneração total média de seus executivos. 

A terceira hipótese levantada pelo estudo considera a ideia de que o segmento de 
negociação da empresa na BM&FBOVESPA (Tradicional, Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado) 
está associado à remuneração total média de seus executivos. Ou seja, sugere que o 
pagamento destinado aos administradores está relacionado à qualidade da governança 
corporativa da empresa.  Parte do princípio que empresas com um nível de governança 
corporativa mais alto (considerado melhor e mais sofisticado) pagam menos aos seus 
executivos, uma vez que possuem mecanismos para controlar o rent seeking, evitando que 
estas sejam capturadas por grupos que passem a se beneficiar da empresa em benefício 
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próprio, incluindo o pagamento de salários desproporcinais, com eventuais prejuízos à 
imagem, à legitimidade e com efeitos no desempenho dessas empresas (Rossoni e Machado-
da-Silva, 2013).  

H3: O segmento de negociação da empresa na BM&FBOVESPA está associado à 
remuneração total média de seus executivos. 

A quarta e última hipótese sugere que o tipo de controle da empresa está associado à 
remuneração total média de seus administradores. Em outras palavras, considera que a 
natureza do grupo controlador da empresa (Compartilhado, Disperso, Estatal, Estrangeiro ou 
Familiar) teria alguma influência sobre a quantia total destinada a seus administradores. 
Sendo assim, segue a mesma ideia estudada por Funchal e Terra (2006), que, em análise 
semelhante, não identificaram nenhum tipo de influência da forma de controle sobre a 
remuneração executiva. Isso seria explicado pelo fato de empresas familiares, em grande 
parte, serem administradas por membros da família controladora, o que daria margem a 
remunerações maiores. Fenômeno semelhante poderia acontecer com empresas estatais, uma 
vez que a política de remuneração é determinada no âmbito dos governos. Além disso, 
empresas com controle difuso podem ter maiores problema de agência pela ausência das 
pressões de controle de acionistas controladores.  

H4: O tipo de controle da empresa na BM&FBOVESPA está associado à remuneração 
total média de seus executivos. 

A quinta hipótese considera que a parcela variavel da remuneração está associada à 
volatilidade dos resultados da empresa, que na perspectiva do risco assistemático 
característico da dinâmica de um setor, pode ser equiparado à volatilidade da indústria ou 
setor. Em outras palavras, é esperado que em setores onde os resultados são menos 
previsíveis, configurando a volatilidade da indústria, a parcela variável integrante da 
remuneração dos gestores tenha uma representatividade distinta, o que origina a hipótese 
seguinte: 

H5: A parcela variável (porcentagem) da remuneração está associada à volatilidade do 
negócio, expressa pelo próprio setor.  

As hipóteses H6 e H7 seguintes tratam da relação entre a remuneração do CEO e a 
remuneração média dos empregados, sendo que uma maior relação favorecendo o CEO pode 
indicar tanto uma característica da indústria quando uma assimetria de poder. No primeiro 
caso, pode refletir a situação de indústrias de baixo valor agregado e baixa complexidade, que 
envolvem uma mão de obra menos qualificada, essa diferença seja mais significativa que nas 
demais. Por sua vez, a assimetria de poder entre o CEO e os demais empregados da empresa 
pode se refletir em sua capacidade de capturar uma parcela maior do valor adicionado pelo 
negócio. Nesse sentido, uma das mais difundidas explicações para o crescimento da 
remuneração dos executivos é proposta por Bebchuk, Fried e Walker (2002), para quem os 
executivos exercem seu poder ante um conselho mais frágil, ou com menos independência, 
para influenciar seu próprio pagamento e extrair rendas.  Em consequência, a participação da 
remuneração executiva ante a distribuição da renda ao conjunto de empregados deve se 
distanciar nessa situação.   

H6: A relação entre a remuneração do CEO e da média dos empregados está associada 
à indústria (setor) em que a empresa atua. 
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H7: A relação entre a remuneração do CEO e da média dos empregados está 
negativamente relacionada ao número de conselheiros independentes, controlada pela 
indústria.  

 

4 Análise de dados 
Com o intuito de averiguar se as hipóteses justificadas teoricamente na seção 

precedente encontram suporte empírico, analisamos as relações entre as variáveis teorizadas 
por meio de modelos de regressão lineares, logísticas e Tobit. 

Seguindo Wooldridge (2002; 2006), Johnson e Wichern (2007), e Cottrell e Lucchetti 
(2007), testamos a relevância das variáveis em modelos lineares por três formas distintas: (1) 
por meio de suas significâncias, considerando-se um nível de significância de 5%; (2) por 
meio da variação do coeficiente de determinação (R2) do modelo quando a variável em tela é 
adicionada a um modelo de base que contém apenas o intercepto e as variáveis de controle; e 
(3) por meio de quantos critérios de informação melhoram com a adição da nova variável, 
considerando-se para tal três critérios de informação, a dizer, os critérios de informação de 
Akaike (AIC) , de Schwartz (BIC) e de Hannan-Quinn (HQC).  

Os modelos foram inspecionados em busca de observações com alavancagem ou 
distância de Cook superiores à unidade. Apenas uma empresa violou esses critérios, motivo 
pelo qual a excluímos de todas as regressões. Trata-se da empresa TGLT S.A., empresa 
argentina do setor de construção civil. 

A normalidade dos resíduos foi verificada por meio da inspeção dos histogramas dos 
resíduos padronizados. Resíduos padronizados de valor absoluto superior a 3 foram 
encontrados em apenas três instâncias, nas hipóteses H1, H3 e H4. Como esses resíduos 
padronizados eram apenas ligeiramente inferiores a -3 e, considerando-se o tamanho da 
amostra e o fato de que tais resíduos não apresentavam altas alavancagem nem influência, 
entendemos que não havia necessidade de retirar essas observações da análise. Tratam-se das 
empresas Natura Cosméticos S.A. (H1), Minupar Participações S.A. (H3) e WEG S.A (H4). 

As remunerações médias fixa e total dos executivos, utilizadas como variáveis 
dependentes, bem como o ativo total, utilizado para mensurar o porte da empresa, exibiam 
histogramas muito assimétricos, perpassando diversas ordens de grandeza, o que tende a gerar 
outliers e outros problemas em modelos de regressão. Por esse motivo, tais variáveis foram 
sujeitas à transformação logarítmica. 

A multicolinearidade entre variáveis quantitativas foi verificada por meio do fator de 
inflação de variância (VIF), considerando-se indicativo de multicolinearidade valores de VIF 
maiores ou iguais a 5. 

Nos casos de modelos de regressão logística e Tobit, as análises apresentam 
particularidades que serão apresentadas no momento da apresentação dos resultados. 

As análises foram realizadas usando os programas GRETL 1.10.1. (COTTRELL e 
LUCCHETTI, 2007), para as regressões, e R (R CORE TEAM, 2014), para a análise de 
variância e os testes comparação de variância e de média e a construção do histograma 
utilizados subsidiariamente às regressões.  

 

5 Resultados 
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A Tabela 1 apresenta resultados para a H1, segundo a qual o tamanho da empresa 
(medido em valor dos ativos) está positivamente associado à remuneração fixa média de seus 
executivos. Representamos com um, dois ou três asteriscos as variáveis que são significantes 
aos níveis de 10, 5 ou 1%, respectivamente. 

Na Regressão 1A, consideramos um modelo apenas com variáveis de controle, a dizer, 
o tipo de controle da empresa, o segmento de negociação e o setor de atuação, pintados de 
branco e cinza intercaladamente para facilitar a visualização. Ao incluirmos a variável de 
interesse (ativos totais), essa figura como significante mesmo ao nível de 0,1%, o R2 do 
modelo se incrementa em 17,2% (Regressão 1B) e constata-se uma melhora em todos os 
critérios de informação considerados.  

Coeficiente Erro‐padrão t de Student Coeficiente Erro‐padrão t de Student
(intercepto) 13.926 0.246 56.568 0.000 *** 6.911 1.013 6.826 0.000 ***
Compartilhado 0.277 0.160 1.737 0.084 * 0.205 0.139 1.472 0.143
Disperso 0.355 0.365 0.972 0.333 0.284 0.318 0.894 0.373
Estatal 0.228 0.299 0.765 0.446 0.023 0.261 0.088 0.930
Estrangeiro 0.711 0.282 2.522 0.013 ** 0.482 0.247 1.950 0.053 *
Nível1 0.730 0.273 2.677 0.008 *** 0.244 0.247 0.988 0.325
Nível2 1.144 0.293 3.901 0.000 *** 0.663 0.264 2.514 0.013 **
Novo Mercado 0.923 0.153 6.027 0.000 *** 0.468 0.148 3.170 0.002 ***
Bens Industriais 0.117 0.280 0.418 0.676 0.584 0.252 2.321 0.022 **
Construção e Transporte 0.042 0.271 0.155 0.877 0.371 0.240 1.547 0.124
Consumo Cíclico 0.206 0.251 0.820 0.413 0.652 0.227 2.872 0.005 ***
Consumo Não Cíclico 0.364 0.268 1.355 0.177 0.523 0.234 2.232 0.027 **
Materiais Básicos 0.492 0.294 1.672 0.097 * 0.790 0.259 3.050 0.003 ***
Petró leo, Gás e Biocombustíveis 0.522 0.519 1.005 0.316 ‐0.026 0.458 ‐0.056 0.955
Tecnologia da Informção 0.622 0.455 1.368 0.173 1.161 0.402 2.885 0.004 ***
AtivosTotais (log) ‐ ‐ ‐ ‐ 0.330 0.047 7.088 0.000 ***
Estatística F
graus de liberdade
valor‐p (F)
R2
R2 ajustado
Variação do R2

(15, 151)

0.250 0.433

<0.001
0.313

‐

4.946 9.460

<0.001
0.484

0.172

(14, 152)

Regressão 1A Regressão 1B
valor‐p valor‐p

 
Tabela 1 - Regressão entre remuneração fixa e tamanho da empresa 

Os resultados para a H2 são menos favoráveis, conforme mostra a Tabela 2. Segundo 
o disposto nessa tabela, a inclusão de setor às variáveis de controle já dispostas na Regressão 
2A não contribui para melhorar o poder explicativo desse modelo. Com efeito, na Regressão 
2B, nenhum setor se mostra significante ao nível de 5% para explicar a remuneração total 
executiva. Isso se manifesta adicionalmente no pífio aumento do R2 do modelo em relação ao 
anterior. A redução do R2 ajustado, por fim, corrobora que o aumento do R2 não justifica a 
perda de parcimônia oriunda da adição das sete dummies inseridas para capturar o efeito 
setor. O fato de nenhum critério de informação apresentar melhoria ratifica a perda 
injustificada de parcimônia com a inclusão do setor no modelo.  

A inclusão do porte da empresa como variável explicativa, todavia, reverte essas 
precipitadas conclusões. Na Regressão 2C, o ativo total da empresa se mostra notoriamente 
significante, repetindo o que já havíamos testemunhado na Regressão 1B.   Reforçando a 
similaridade entre ambas as regressões, o R2 do modelo é substancialmente aumentado, agora 
em quase 13%, e todos os três critérios de informação analisados apresentam melhoria. Mais 
interessante, nesse caso, é o fato de que os setores, que na Regressão 2B tinham se mostrado 
não significantes, agora aparecem significantes. 

A reversão de nossas conclusões acerca da significância do setor por força da 
consideração dos ativos totais não pode ser explicado como um efeito de multicolinearidade. 
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Primeiramente, porque a multicolinearidade, ao inflar erros-padrão, tende a fazer variáveis 
significantes se tornarem não significantes quando da inserção de uma outra variável que lhes 
é correlacionada. Aqui, todavia, acontece o oposto: variáveis não significantes se tornam 
significantes. Há, conforme ilustra a Tabela 2, uma redução (não um aumento) dos erros-
padrão. Adicionalmente, ainda que uma análise de variância revele uma associação entre 
ativos totais e setor (F = 7,30, p < 0,01), todos os fatores de inflação da variância (VIF) são 
inferiores a 5, sugerindo ausência de multicolinearidade. 

Concluímos, portanto, que as evidências apontam que o setor é efetivamente 
explicativo da remuneração executiva total, mas apenas quando considerado o efeito, ainda 
mais explicativo, do porte da empresa. 

 
Tabela 2 - Regressão entre remuneração total e setor e tamanho da empresa 

Feitas as interpretações acerca das hipóteses H1 e H2, passemos às hipóteses H3 e H4, 
ambos a serem analisados a partir da Tabela 3.    Nessas hipóteses, que têm como variáveis de 
interesse o segmento de negociação (H3) e o tipo de controle (H4) , consideramos o tamanho 
da empresa como variável de controle e calculamos o  aumento do R2 sempre em relação a 
esse modelo base (já que, diferentemente do que ocorreu nas tabelas anteriores, o modelo 3B 
e 3C não estão aninhados).  

A Regressão 3B oferece apoio à hipótese H3, apresentando o segmento de negociação 
como significante para explicar a remuneração executiva. Segundo os resultados desta 
regressão, empresas no nível 2 e no novo mercado tendem a remunerar seus executivos 
melhor do que empresas no nível 1 ou no segmento tradicional.  

Os valores dos coeficientes e dos erros-padrão sugerem ainda não haver diferença 
estatisticamente significantes entre as remunerações praticadas por empresas no nível 2 ou no 
novo mercado. Isso é confirmado por um teste de comparação de médias que, após confirmar 
a igualdade de variâncias nas remunerações praticadas por empresas nos níveis 2 e no novo 
mercado (F(9,84) = 0,435; p = 0,179), confirma ainda a igualdade das médias das 
remunerações praticadas por empresas nesses dois segmentos de negociação (t(93) = 0,173; p 
= 0,863). Esses resultados sugerem que empresas nos segmentos tradicional e nível 1 
praticam remunerações semelhantes e empresas nos segmentos 2 e novo mercado praticam 
remunerações semelhantes, mas as remunerações praticadas por empresas nos dois primeiros 
segmentos é significantemente menor do que as remunerações praticadas por empresas nos 
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dois últimos segmentos. Tais conclusões não se alteram quando o tipo de controle e o setor de 
atuação são incluídos na análise (Regressão 2C, na Tabela 2).  

No que diz respeito à hipótese H4, a Regressão 3C sugere que não há diferença na 
remuneração praticada por empresas com diferentes tipos de controle, exceção sendo feita às 
empresas estatais, em que executivos são pior remunerados do que em empresas com outras 
formas de controle. A distinção na remuneração de executivos de empresas estatais, todavia, é 
fortemente significante, a ponto de melhorar o R2 do modelo em 14% e melhorar todos os 
critérios de informação considerados. 

Tais resultados concordam com as conclusões obtidas na Tabela 2, em que também 
consideramos o efeito do setor. Também nesse contexto, o segmento de negociação não se 
mostrou significante, salvo, ao nível de 10%, no caso de empresas de controle estatal. Vale 
notar que, como a atuação estatal se dá prioritariamente em setores de utilidade pública, parte 
do efeito do controle estatal é capturado pela variável setor. Como o setor de utilidade pública 
é o nível base para a criação das dummies de setor, a conclusão é que praticamente todos os 
setores apresentam coeficientes positivos ao menos marginalmente significantes, como de 
fato verificamos na Tabela 2. Importa frisar, todavia, que existem empresas públicas que não 
operam no setor de utilidades públicas e que, reciprocamente, nem todas as empresas do setor 
de utilidade pública são de controle estatal. Dessa forma, a associação entre controle estatal e 
pertencimento ao setor de utilidades públicas é demasiado fraca para causar problemas de 
multicolinearidades ou falsear os resultados apresentados.  

 
Tabela 3 - Regressão entre remuneração total e tipo de controle e segmento de negociação 

Tomadas conjuntamente, as Tabelas apresentadas sugerem que o porte da empresa 
(medido pelos seus ativos) está fortemente correlacionado com a remuneração média dos 
executivos, independente de considerarmos apenas a remuneração fixa ou a remuneração 
total. De fato, nenhuma outra variável se aproxima do porte em termos de poder explicativo 
sobre as remunerações executivas fixa ou total. 

Em que pese esse protagonismo do porte da empresa sobre remuneração executiva, 
segmento de negociação e setor de atuação também se mostraram significantes. Empresas no 
nível 2 e no Novo Mercado tendem, todo o mais constante, a remunerarem melhor seus 
executivos. Empresas nos setores de bens industriais, consumo (cíclico e não cíclico), 
materiais básicos e tecnologia da informação tendem a ofertar maiores remunerações fixas, 
embora uma remuneração total significativamente maior só figura em empresas dos setores 
material básico e consumo cíclico. 
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O tipo de controle, todavia, não se mostrou capaz de explicar diferenças nas 
remunerações executivas. 

A hipótese H5 chama à análise uma terceira variável dependente, nominalmente, a 
porcentagem da remuneração executiva que é variável. A análise descritiva dessa variável, 
realizada no R e representada na Erro! Fonte de referência não encontrada., revela que 
26% das empresas analisadas não utilizam remuneração variável. Nas empresas que adotam 
remuneração variável, a porcentagem adotada obedece a uma distribuição aproximadamente 
normal, com média em 28,5%. 

 

 

Figura 1 - Histograma 

A inflação dos valores nulos percebida no histograma em tela traz implicações para o 
modelo de regressão escolhido para o teste da hipótese H5. Quando uma porção substancial 
da amostra apresenta valores nulos, o modelo Tobit é mais adequado do que o modelo de 
regressão linear tradicional (WOOLDRIDGE, 2002; 2006; PEREIRA; ESPERANÇA, 2015). 
Os resultados dessa regressão, são mostrados na Tabela 4. As diferenças entre os dados 
apresentados nessa tabela e nas anteriores refletem as diferenças nos meios em se avaliar a 
qualidade de modelos de regressão linear múltipla e modelos Tobit, estimados pelo método da 
máxima verossimilhança.  
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Coeficiente Erro‐padrão t de Student Coeficiente Erro‐padrão t de Student
(intercepto) 0.160 0.028 5.704 0.000 *** 0.229 0.066 3.470 0.001 ***
Compartilhado 0.057 0.044 1.299 0.194 0.042 0.045 0.924 0.356
Disperso 0.178 0.103 1.727 0.084 * 0.179 0.103 1.743 0.081 *
Estatal ‐0.152 0.070 ‐2.170 0.030 ** ‐0.204 0.087 ‐2.336 0.019 **
Estrangeiro 0.126 0.078 1.620 0.105 0.110 0.079 1.391 0.164
Bens Industriais ‐ ‐ ‐ ‐ ‐0.090 0.080 ‐1.114 0.265
Construção e Transporte ‐ ‐ ‐ ‐ ‐0.030 0.075 ‐0.399 0.690
Consumo Cíclico ‐ ‐ ‐ ‐ ‐0.146 0.071 ‐2.063 0.039 **
Consumo Não Cíclico ‐ ‐ ‐ ‐ ‐0.039 0.073 ‐0.534 0.593
Materiais Básicos ‐ ‐ ‐ ‐ 0.013 0.083 0.153 0.878
Petró leo, Gás e Biocombustíveis ‐ ‐ ‐ ‐ ‐0.032 0.149 ‐0.215 0.830
Tecnologia da Informção ‐ ‐ ‐ ‐ ‐0.153 0.135 ‐1.137 0.256
Qui‐quadrado
graus de liberdade
valor‐p (Qui‐quadrado) 0.009 0.021

13.479 22.535
4 11

Regressão 4A Regressão 4B
valor‐p valor‐p

 
Tabela 4 - Regressão do porcentagem variável da remuneração 

Por um lado, a Tabela 4 parece sugerir que a parcela variável da remuneração não 
depende, em regra, nem do tipo de controle, nem da volatilidade característica dos setores. 
Com efeito, as dummies de setor não podem ser consideradas conjuntamente significantes 
(F(7,155) = 1,270; p = 0,269) e nenhum dos três critérios de informação apresentando 
melhoras quando essas variáveis são adicionadas ao modelo. 

Uma análise detalhada da tabela, porém, revela duas exceções particularmente 
interessantes: as empresas de controle estatal e as empresas do setor de consumo cíclico, setor 
onde a volatilidade é peculiarmente elevada. Ambas as empresas tendem compor os salários 
de seus executivos com parcelas variáveis menores. Dito de outra forma, a parcela fixa da 
remuneração executiva é maior em empresas estatais ou de consumo cíclico do que em outras 
empresas. 

Tal resultado é intrigante, particularmente no caso de empresas de consumo cíclico. 
Em um setor marcado pela volatilidade, a adoção de uma remuneração fixa parece ir contra os 
interesses dos acionistas, beneficiando os próprios executivos. Dessa forma, podemos teorizar 
que o coeficiente significante e negativo do consumo cíclico na Regressão 4B reflete um 
fenômeno de rent seeking onde executivos desse setor dispõem de poder suficiente para 
desvincular seus rendimentos das incertezas do mercado e, assim, capturar mais renda para si 
e transferir o risco do mercado aos acionistas. 

Em complemento às análises realizadas na Tabela 4 acerca da  parcela variável da 
remuneração executiva, também estudamos a propensão de uma empresa a adotar uma 
remuneração variável. O objetivo era construir um modelo que pudesse diferenciar os 26% de 
empresas que adotam remuneração fixa para seus executivos das demais empresas, que 
empregam alguma composição de remuneração fixa e variável. 

Para tal, construiu-se um modelo de regressão logística cujos resultados são mostrados 
na Tabela 5. As variáveis dummy associadas ao controle estatal ou à negociação no segmento 
de nível 2 não puderam ser estimadas por falta de heterogeneidade. Dentre as demais 
variáveis, contstata-se que há uma relação forte e positiva entre o tamanho da empresa e sua 
propensão a adotar práticas de remuneração variável. Adicionalmente, a participação no novo 
mercado também está associada à adoção de remunerações compostas com parcelas variáveis, 
como se poderia esperar. Empresas no setor de Petróleo, Gás e Biocombusítvies, por sua vez, 
são menos propensas a adotarem remuneração variável. 
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Coeficiente Erro‐padrão t de Student
(intercepto) ‐12.975 4.059 ‐3.197 0.001 ***
Compartilhado 0.032 0.590 0.055 0.956
Disperso ‐0.553 1.250 ‐0.443 0.658
Estatal ‐1.932 1.105 ‐1.749 0.080 *
Estrangeiro ‐ ‐ ‐ ‐
Nível1 0.712 0.937 0.760 0.447
Nível2 ‐ ‐ ‐ ‐
Novo Mercado 1.642 0.569 2.888 0.004 ***
Bens Industriais ‐0.970 1.120 ‐0.867 0.386
Construção e Transporte ‐1.298 1.118 ‐1.161 0.245
Consumo Cíclico ‐1.472 1.033 ‐1.425 0.154
Consumo Não Cíclico ‐0.919 1.151 ‐0.798 0.425
Materiais Básicos 0.075 1.232 0.061 0.951
Petró leo, Gás e Biocombustíveis ‐3.290 1.530 ‐2.150 0.032 **
Tecnologia da Informção ‐0.580 1.728 ‐0.336 0.737
AtivosTotais (log) 0.688 0.186 3.708 0.000 ***
% dos casos previstos corretamente
R2 (McFadden)
R2 ajustado 0.160

0.309

valor‐p

85%

 
Tabela 5 - Adoção de remuneração variável 

As hipóteses H6 e H7 versam sobre a relação entre a remuneração do CEO sobre a 
remuneração média dos empregados. Essa razão evidencia, de certa forma, a assimetria de 
poder entre o CEO e os demais empregados da empresa. Tal assimetria é confirmada pelas 
estatísticas descritivas dessa razão: 

Segundo os dados de que dispomos, um CEO no Brasil ganha 41 vezes mais que seus 
empregados, em média. Em metade das empresas, o salário do CEO excede 27 vezes os de 
seus funcionários. Isso significa que, em metade das empresas, o CEO ganha em treze dias o 
que o empregado médio ganha em um ano.  

A maior disparidade nos dados de que dispomos foi encontrado na Ambev, onde o 
CEO ganha 362 vezes a remuneração média de um empregado. Ou seja, ganha em um dia o 
que o empregado médio ganha em um ano. À Ambev, seguem a Mafrig (com uma razão de 
256) e as Lojas Renner (com uma razão de 216). Isso significa que o salário que um 
empregado médio demora um ano para ganhar é pago aos CEOs dessas empresas em menos 
de dois dias. 

As hipóteses H6 e H7 teorizam potenciais explicações para essa assimetria na 
remuneração do CEO relativo aos demais empregados. Os resultados da investigação 
empírica da plausibilidade dessas explicações são fornecidos na Tabela 
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6.

 
Tabela 6 – Regressão logística da probabilidade de adotar remuneração variável 

Em um modelo composto apenas pelas variáveis de controle referentes à forma de 
controle, ao segmento de negociação e ao porte da empresa, notamos que o distanciamento 
entre a remuneração do CEO e a média dos empregados tende a ser maior em empresas de 
maior porte e menor em empresas estatais. Essas conclusões se mantêm, ao nível de 
significância de 5%, mesmo quando se considera o impacto do setor e dos conselheiros 
independentes. 

A adição das variáveis de setor ao modelo incrementa o R2 em 12% e melhora dois dos 
três critérios de informação considerados. O teste de que seus coeficientes são todos nulos 
rejeita essa hipótese (F(7,144) = 4,462; p < 0,001). Dessa forma, concluímos que a 
remuneração do CEO é maior, relativamente à remuneração média dos funcionários, em 
empresas dos setores de bens industriais, consumo cíclico, consumo não cíclico e, 
marginalmente, em empresas de petróleo, gás e biocombustíveis. Dessa forma, fica 
corroborada a hipótese H6. 

Ao contrário dessa hipótese, não obstante, a hipótese H7 não encontra amparo nos 
dados. A porcentagem de conselheiros independentes não se mostrou significante e, com 
efeito, a adição nessa variável no modelo não melhorou nenhum critério de informação 
considerado e tampouco melhorou o R2.  

Esses resultados sugerem uma impotência (ou, alternativamente, um desinteresse) por 
parte dos conselheiros independentes de conter a apropriação de renda pelo CEO 
relativamente aos demais empregados. 

 

6 Considerações Finais 
Este estudo teve como objetivo compreender como um conjunto de variáveis 

selecionadas está associado à remuneração dos executivos no Brasil. Sete hipóteses foram 
propostas e verificadas pela análise estatística. Os resultados mostram que, como discutido no 
referencial teórico, diversos fatores influenciam a remuneração da diretoria nas empresa 
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brasileiras. Dentre eles, o porte da empresa merece destaque, não só porque sua influência 
sobre a remuneração fixa se mostrou sólida, mas também porque sua variação explica boa 
parte da variação na remuneração fixa. Sendo assim, a confirmação do teste aponta que 
quanto maior a empresa, maior a remuneração fixa de seus executivos.  O setor de atuação e o 
segmento de negociação da empresa na BM&FBOVESPA também se mostraram associados 
ao pagamento destinado à diretoria, porém somente quando associados ao tamanho da 
companhia. Enquanto isso, o tipo de controle se mostra relacionado à remuneração apenas no 
caso de empresas estatais, sendo importante mencionar o caráter negativo dessa associação. 

Como limitações do estudo, deve ser considerado que apenas um ano foi abordado na 
análise, o que pode trazer influências de sazonalidades de alguns setores – a exemplo de 
petróleo e gás – e estar associado a situações macroeconômicas específicas do ano de 2013. 
Outro ponto importante é que inúmeras empresas não estão fornecendo as informações de 
remuneração de seus executivos, amparadas pelo mandato de segurança obtido pelo Instituto 
Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio de Janeiro (Ibef/RJ), que abrange cerca de 14% 
das companhias abertas listadas, fato que diminui a amostra e pode trazer certo viés aos 
resultados. 

Futuros estudos podem ampliar as análises realizadas, por exemplo, realizando 
verificação longitudinal das práticas de remuneração a partir da coleta de dados dos 
formulários de vários anos, uma vez que a série teve início em 2010. Outra sugestão seria 
aumentar a amostra de empresas tomadas como base, com o sentido de tornar o estudo mais 
abrangente.  
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