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RESUMO 

 

 

A presente dissertação tem por finalidade a análise dos principais aspectos jurídicos 
societários do tratamento dado aos planos de opção de compra de ações de emissão de 
sociedades por ações – comumente designados stock option plans –, especialmente quanto 
aos planos adotados por companhias abertas brasileiras. 

Para tanto, o estudo se inicia com a contextualização dos planos de opção no Brasil em 
face da chamada Teoria da Agência, bem como das normas atualmente aplicáveis ao 
referido instituto. Em seguida, por se tratar de questão intimamente relacionada, são 
discutidos determinados aspectos sobre a eventual natureza trabalhista dos planos de 
opção, para, então, proceder-se à análise das principais características dos stock option 
plans.  

Por fim, é apresentado o panorama atual das companhias abertas brasileiras que possuem 
um plano de opção aprovado por seus acionistas, como esforço da caracterização da 
evolução da forma de remuneração variável no Brasil. 

 

Palavras-chave:  direito societário; sociedades por ações; plano de opção de compra; 
remuneração variável. 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation aims the analysis of the main corporate legal aspects of corporation’s 
stock option plans, particularly with regards the plans adopted by Brazilian publicly held 
companies. 

To this end, the study begins with the background of the option plans in Brazil in the face 
of the so-called agency theory, as well as the currently rules applicable thereto. Thereafter, 
are discussed certain aspects involving the eventual labor nature of the stock option plans, 
as well as their main characteristics. 

Finally, the study presents the current panorama of Brazilian companies that have an 
option plan approved by its shareholders, as an effort to illustrate the evolution of the 
variable compensation in Brazil. 

 

Keywords:  corporate law; corporations; stock option plans; variable remuneration. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

Na última década, os escândalos envolvendo empresas norte-americanas em 

decorrência da manipulação de balanços chamaram grande atenção para a utilização abusiva 

de planos de opção de compra de ações por parte de administradores e determinados 

empregados. A partir de então, acendeu-se um sinal de alerta para a utilização e regulação 

desse mecanismo de remuneração baseada em ações e foram retomadas, de certa forma, as 

discussões ocorridas após o crash da bolsa de Nova Iorque em 1929 envolvendo a questão da 

regulação (ou não) do mercado de valores mobiliários1. 

Em resposta a tais escândalos, os planos de opção de ações passaram a ser regulados 

de forma mais rígida não só nos Estados Unidos, onde tal instrumento foi originalmente mais 

utilizado, mas também em outros países. No Brasil, por exemplo, a Instrução CVM nº 480 

estipulou que uma série de informações em relação aos planos deve ser disponibilizada ao 

público e atualizada com frequência2. 

No entanto, não só as consequências da utilização indevida dos planos de opção de 

ações devem ser analisadas, mas também a origem de tais planos de opção, sua evolução e os 

benefícios deles decorrentes. O reconhecimento da importância dos planos de opção como 

forma de remuneração variável e a ausência de um regramento específico, bem como a 

necessidade de se entender o seu devido funcionamento a fim de evitar abusos, motivaram a 

elaboração deste trabalho. 

                                                 
1 Logo após o crash de 1929, foram promulgadas nos Estados Unidos uma série de medidas (acts) com vistas à 
regulação do mercado. Entre os contrários a essas medidas, é possível citar STIGLER, George J. Public 
regulation of securities market. Journal of Business, v. 37, p. 117-142, 1964; e BENSTON, George. Required 
disclosure and the stock market: an evaluation of the Securities Exchange Act of 1934. American Economic 
Review, v. 63, p. 132-155, 1973. A favor, em contraposição à análise dos referidos autores, Érica Cristina Rocha 
Gorga aponta o trabalho de Joel Seligman, que analisa cinco argumentos em pró da regulação, em especial a 
prestação de informações: “1) os emitentes de valores mobiliários podem ocultar ou forjar informações materiais 
para a decisão de investimento, 2) os custos de subscrição (underwriting), os salários e benefícios (perquisites) 
dos administradores serão excessivos, 3) a confiança do público nos mercados será menor, 4) nem leis estaduais 
nem associações privadas como a Bolsa de Valores de Nova Iorque podem assegurar um nível ótimo de 
divulgação de informações, 5) ações civis ou criminais não assegurarão níveis ótimos de divulgação de 
informações das empresas”. GORGA, Érica Cristina Rocha. Direito Societário brasileiro e desenvolvimento do 
mercado de capitais: uma perspectiva de “Direito e Economia”. São Paulo, 2005. 315 f. Tese (Doutorado em 
Direito). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. p. 158. 
2 Por exemplo, devem ser informados os critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, 
alteração ou extinção do plano; as condições para aquisição de ações; os critérios para fixação do preço de 
aquisição ou exercício; e as restrições à transferência das ações. 
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Nesse sentido, a presente dissertação tem como objetivo a análise dos principais 

aspectos jurídicos societários do tratamento dado aos planos de opção de compra de ações, 

comumente designados stock options plans. Para tanto, o trabalho será elaborado tendo em 

vista a atual evolução da estrutura de propriedade nas sociedades por ações brasileiras, 

sobretudo em decorrência da aplicabilidade das práticas de governança corporativa e do 

desenvolvimento do mercado de capitais nacional. 

Assim, o tema, já amplamente abordado pela doutrina estrangeira, será analisado 

principalmente sob a perspectiva do direito societário, não obstante a existência de outros 

aspectos, como os de ordem trabalhista e tributária, também envolvidos3. Essa limitação se 

justifica pela própria natureza jurídica dos planos de opção de compra de ações, bem como 

pela necessidade de se fazer um estudo objetivo e focado. Pretende-se oferecer uma 

apresentação completa do panorama societário envolvendo a problemática da aprovação de 

planos de opção de compra de ações nas sociedades por ações e dos interesses de acionistas, 

administradores e empregados quando inseridos no convívio social e em face das práticas de 

mercado recomendadas. 

Desta forma, sem prejuízo do necessário exame da legislação comparada, será 

empreendida um análise com destaque para os requisitos, características e peculiaridades dos 

stock options plans, entre outras questões relevantes articuladas aos seus aspectos jurídicos 

societários4. 

Inicialmente, destaca-se que, em decorrência dos estudos sobre a separação entre 

propriedade e controle5, em especial teorias econômicas sobre a empresa, uma nova questão 

ganhou relevância: o alinhamento entre os interesses dos detentores do poder e dos titulares 

da propriedade da sociedade. Na medida em que cresce o poder dos administradores, também 

aumenta a dificuldade de controlar seus atos e de verificar se de fato atuam no melhor 

interesse e benefício da sociedade. 

                                                 
3 Portanto, destaca-se que o presente trabalho não tem como pretensão exaurir o estudo dos planos de opção de 
compra de ações, que é amplo e inclui a análise de outros campos do direito que não somente o societário. 
4 Destaca Egberto Lacerda Teixeira que: “O instituto em exame apresenta inegavelmente aspectos 
interessantes na prática das sociedades, constituindo mecanismo bastante útil, destinado a remunerar e incentivar 
todos aqueles que prestam efetivos serviços à companhia. A experiência no exterior atesta sua importância e 
utilidade”. TEIXEIRA, Egberto Lacerda; GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Das sociedades anônimas no 
direito brasileiro. v. 1. São Paulo: Bushatsky, 1979. p. 332. 
5 Sobretudo após a crise de 1929 nos Estados Unidos, diversos trabalhos sobre a estrutura da sociedade foram 
elaborados, com destaque à obra “The Modern Corporate and Private Property” de Adolph A. Berle e Gardiner 
Means. Referidos autores descreveram os diversos níveis de separação entre a propriedade de uma sociedade e o 
seu controle, de modo que com a crescente dispersão das ações entre inúmeros acionistas, o controle da 
sociedade também gradativamente se deslocava para as mãos de seus administradores. 
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Nesse sentido, a chamada governança corporativa é tema de fundamental 

importância para a compreensão da forma de organização e controle do exercício desse poder, 

surgindo como uma forma de direcionamento de condutas e alinhamento dos interesses das 

mais diversas partes envolvidas nas sociedades. Inserida no contexto do direito societário – 

motivo da limitação do escopo deste trabalho –, a governança corporativa passou a ser 

amplamente discutida e analisada justamente por abranger questões atinentes à separação de 

poderes entre acionistas e administradores. Relaciona-se à ideia de gestão proba, transparente 

e com respeito aos interessados na sociedade (compatibilizando os seus diversos interesses), 

não se confundindo, embora por vezes se relacione, com ferramentas gerenciais e com a 

responsabilidade social da companhia. Permite, assim, a governança corporativa, sem prejuízo 

do interesse social, a ampla fiscalização e a divulgação de informações ao mercado6. 

Nesse contexto, deve-se destacar que o bem-estar de uma parte pode ser afetado 

negativamente pela ação de outra parte. Assim, o desafio do chamado conflito de agência 

consiste na motivação do agente em atuar no melhor interesse do principal, e não 

simplesmente conforme seus próprios interesses, como no caso, por exemplo, do alinhamento 

dos interesses de acionistas (principais) e administradores detentores do poder em companhias 

de capital pulverizado (agentes). A fim de mitigar a ocorrência desses conflitos, o principal 

deve arcar com determinados custos (os chamados custos de agência), que incluem custos de 

monitoramento e de incentivo, os quais serão analisados adiante no presente trabalho. Por ora, 

destaca-se dentre esses custos a aprovação de planos de opção de compra de ações como 

forma de alinhamento de interesses e consequente redução dos custos de agência7. 

Todavia, ressalta-se que atualmente a pulverização do capital de uma sociedade não é 

pressuposto para que se aprove um plano de opção de ações, conforme acima exemplificado. 

Tenha a sociedade um acionista controlador, tenha ela o seu controle disperso, em regra, os 

planos de opção de ações têm como objetivo o devido alinhamento de interesses entre as 

diversas partes envolvidas. Porém, um esforço evolutivo em relação às causas que deram 

                                                 
6 Cf. RIBEIRO, Milton Nassau. Aspectos Jurídicos da Governança Corporativa. São Paulo: Quartier Latin, 
2007. p. 23 e 24. 
7 Adriana Josuá, por exemplo, explica que “nos sistemas em que o capital acionário é pulverizado (tipicamente 
Estados Unidos e Inglaterra), os custos de incentivos (bonding costs) nas companhias abertas são aqueles 
incorridos pelos acionistas (indiretamente, através da companhia) para incentivar a atuação dos administradores 
e alinhar os interesses destes com os seus. É comum, nestes casos, a utilização de planos de opção de compra de 
ações e pagamento de bônus à administração conforme a performance da companhia”. JOSUÁ, Adriana. 
Governança Corporativa e Teoria da Agência. São Paulo, 2005. 176 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo. p. 21.  
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origem ao instituto é fundamental para a compreensão do mesmo, razão pela qual a estrutura 

da propriedade da sociedade será utilizada como ponto de partida deste estudo. 

Não obstante a importância do tema, não se pretende aprofundar o estudo das opções 

por si só consideradas, isto é, fora do contexto de um plano de opções. À guisa de 

esclarecimento, ensina José Alexandre Tavares Guerreiro8, que são três as espécies 

envolvendo opções de ações de sociedades por ações: (i) as opções outorgadas nos termos do 

artigo 168, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações; (ii) as opções negociadas em Bolsas de 

Valores; e (iii) as opções contratadas por titulares de ações. Como já destacado, será 

justamente o primeiro caso o objeto da presente dissertação. Não farão parte do tema principal 

deste trabalho, portanto, as demais espécies, bem como cláusulas ou pactos de opção 

envolvendo ações no contexto de outros negócios. 

A título meramente ilustrativo9, quanto às origens dos contratos de opção, destaca-se 

o fenômeno ocorrido na Holanda no século XVII, conhecido como “Tulipomania”10. Trata-se 

de uma corrida por tulipas como forma de demonstração de riquezas e poder. No entanto, a 

crescente demanda, assim como a possibilidade de aumentar os ganhos com este mercado, fez 

crescer a especulação. Assim, foram criados contratos futuros, muitas vezes associados a 

contratos de opção, que permitiam, a partir de uma pequena soma, a aquisição de tulipas de 

uma plantação futura. Nas palavras de Christian C. Day:  

 

There was indeed speculation in bulbs; a tulip bulb futures market developed to fund 
the horticulture. By the 1620s the tulip had become the flower of fashion. A futures 
market for tulips gradually emerged for professional horticulturists and speculators. 
Buying in the winter for future delivery came into practice around 1634, that is, 
contracts for future delivery were made during the fall and winter. Like present day 
futures markets, these options, or futures, only required a small percentage of the 
purchase price for the option. But there were substantial and consequential 
differences as will be seen11.  

                                                 
8 Nos termos do parecer datado de 9 de dezembro de 2002, constante do Processo CVM nº SP 2002/0474 (RC 
nº 3948/2002), disponível em: <http://www.cvm.gov.br/>. Acesso em: 11 maio 2011.  
9 Por fugir ao tema, não se avançará no estudo histórico das opções, o que, obviamente, demandaria um 
trabalho à parte. São apresentadas, apenas, algumas referências históricas que demonstram a importância do 
instituto.  
10 Casos anteriores à chamada Tulipomania podem ser identificados. Felipe Campana Padin Iglesias, como 
exemplo, cita (i) a história bíblica de Jacó e Labão, na qual o último concede ao primeiro o direito de poder de 
casar com sua filha; (ii) os escritos antigos quando tratam do caso do filósofo de Tales de Mileto, que teria 
contrato opções de uso de prensas prevendo colheitas fartas a partir de seus conhecimentos astronômicos; bem 
como (iii) a utilização de opções em negócios marítimos pelos fenícios e, posteriormente, pelos portugueses. A 
Tulipomania, no entanto, foi a ocasião de maior destaque. Cf. IGLESIAS, Felipe Campana Padin. Opção de 
compra ou venda de ações no direito brasileiro: natureza jurídica e tutela executiva judicial. São Paulo, 2011. 
329 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. p. 17. 
11 Tradução livre: “Na verdade houve especulação em bulbos; um mercado de futuros de bulbo de tulipa 
desenvolvido para financiar a horticultura. Na década de 1620, a tulipa se tornou a flor da moda. Um mercado de 
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A “febre” das tulipas passou por um desaquecimento e, em 1637, as cotações 

sofreram uma grave depreciação, “quebrando” o sistema12. Na prática, a chamada 

Tulipomania acabou por disseminar a utilização dos contratos futuros e dos contratos de 

opção, influenciando o controle de riscos e o acesso aos mercados por pessoas com poucos 

recursos13. 

No Brasil, a discussão dos problemas relacionados ao alinhamento dos interesses dos 

administradores e empregados aos da companhia e acionistas, sobretudo em razão da 

utilização de planos de opção de compra de ações, ainda é tímida. O tema ganhou destaque, 

sobretudo, com o recente crescimento econômico nacional que, nos últimos anos, passou a 

receber montantes cada vez maiores de investimentos estrangeiros. Com o aumento do aporte 

de capitais estrangeiros, também cresceu o número de sociedades que importaram a 

sistemática de trabalho e organização empresarial de suas matrizes, incluindo a adoção de 

programas de opção de compra de ações, tornando-as mais atrativas no mercado para seus 

trabalhadores atuais e futuros14. 

Com efeito, os programas de stock option, inspirados sobretudo no direito norte-

americano, se multiplicaram nas sociedades nacionais, implantando-se no Brasil, assim, a 

cultura de se repartir não somente o lucro, mas também, o êxito e o risco da atividade 

econômica exercida15. No entanto, apesar de sua crescente importância no cotidiano das 

sociedades brasileiras16, diferentemente do que se verifica em outros ordenamentos, não existe 

                                                                                                                                                         
futuros para tulipas emergiu gradualmente para os especuladores e horticultores profissionais. A compra no 
inverno para entrega futura entrou em prática por volta de 1634, isto é, os contratos para entrega futura foram 
feitos durante o outono e inverno. Como os mercados futuros atuais, essas opções (ou futuros) requeriam apenas 
uma pequena porcentagem do preço de aquisição para a opção. Mas havia diferenças e consequências 
substanciais, como será visto”. DAY, Christian C. Is there a tulip in your future?: ruminations on tulip mania and 
the innovative dutch futures markets. Journal des Economistes et des Etudes Humaines, v. 14, n. 2, dez. 2004. 
Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=946140>. Acesso em: 23 jul. 2012. 
12 Cf. DAY, Christian C. Is there a tulip in your future?, p. 162.  
13 Sobre o tema, cf. SOUZA JR., Francisco Satiro. Regime jurídico das opções negociadas em bolsas de 
valores. São Paulo, 2002. 185 f. Tese (Doutorado em Direito). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo; 
e IGLESIAS, Felipe Campana Padin. Opção de compra ou venda de ações no direito brasileiro. 2011. 
14 Nesse sentido, Almir Rogério Gonçalves afirma que na “história recente das transferências de investimentos 
tem sido muito comum que empresas multinacionais de grande porte ao se instalarem no Brasil decidam manter 
um programa de participação dos seus funcionários de primeiro escalão no lucro de suas empresas. Estes 
programas são realizados principalmente com o intuito de manter os benefícios que os funcionários, que estão se 
transferindo para o Brasil, possuíam quando eram funcionários da matriz da empresa. Com o tempo, e o 
desenvolvimento da empresa nacional, esta passa a ter a intenção de conceder estes benefícios não somente aos 
funcionários estrangeiros, como também aos seus novos gerentes contratados no país”. GONÇALVES, Almir 
Rogério. O sistema cambial brasileiro e a implantação de programas de stock options. Revista de Direito 
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo, v. 119, p. 142-154, jul./set. 2000. p. 142. 
15 Cf. CATÃO, Marcos André Vinhas. Tributação de Stock Options. Revista Dialética de Direito Tributário, v. 
127, abr. 2006. p. 57. 
16 No Brasil, os primeiros planos de opção de compra de ações de que se tem notícia datam da década de 1980. 
No entanto, a expansão da utilização do instituto, de fato, ocorreu somente após a criação pela BM&FBovespa 
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no país vasta produção doutrinária, jurisprudencial ou legislativa sobre a matéria. Em função 

das diferenças e peculiaridades do ordenamento jurídico brasileiro, é importante compreender 

em que medida os exemplos estrangeiros são – ou podem ser – incorporados ao sistema 

brasileiro. 

Portanto, a ideia da evolução da problemática dos planos de opção de ações será 

analisada em decorrência da grande utilização do instituto, tendo em vista seus princípios 

norteadores e práticas usuais de mercado. O estudo foi desenvolvido, porém, sempre 

evidenciando as articulações entre essa questão e o contexto social, com atenção às melhores 

práticas de governança corporativa. 

Assim, foi realizada uma pesquisa detalhada dos planos em vigor disponíveis ao 

público, por meio de consultas a websites de companhias listadas no Novo Mercado, 

segmento de listagem diferenciado da BM&FBovespa, o que se mostrou imprescindível para 

a compreensão prática do tema da presente dissertação. Essa consulta tornou possível um 

exame bastante próximo da realidade factual das sociedades brasileiras e viabilizou uma 

análise crítica dos principais parâmetros identificadores dos planos de opção de compra de 

ações brasileiros17. 

Dessa forma, a presente exposição está organizada em duas partes. Na Parte I são 

explorados os principais conceitos e fundamentos relacionados ao tema dos planos de opção 

de compra de ações, analisando-se as principais instituições que os integram. Em seguida, na 

Parte II, são analisadas as normas aplicáveis, bem como as principais características das 

cláusulas dos planos usualmente adotadas pelas companhias abertas brasileiras. 

                                                                                                                                                         
de seus níveis diferenciados de listagem de ações, sobretudo o Novo Mercado. Cf. ARAGÃO, Paulo Cezar; 
SOARES, Daniela. Opções de Compra de Ações: uma análise da evolução do instituto no Brasil. In: CASTRO, 
Rodrigo R. Monteiro de (Coord.). Poder de Controle e Outros Temas de Direito Societário e Mercado de 
capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 158. 
17 Para uma lista detalhada das companhias consultadas, cf. anexo. 



 
 

 
 

6. CONCLUSÃO 

 

 

Espera-se ter oferecido um panorama geral sobre os aspectos jurídicos societários 

dos planos de opção de compra de ações no Brasil. A apresentação do tema tomou como 

ponto de partida a discussão sobre as diferentes formas de exteriorização do controle e, por 

consequência, a problemática do direcionamento de condutas e do alinhamento dos interesses 

das diversas partes envolvidas nas companhias. 

A importância das práticas de governança corporativa foi enfatizada, principalmente, 

pelo estudo da teoria da agência, que aponta a vulnerabilidade dos acionistas em relação aos 

administradores na medida em que estes gerenciam, por vezes sem controlar, a propriedade 

daqueles. Nesse sentido, a teoria citada apresenta como questão central a possibilidade de 

alinhar os interesses do principal com aqueles do agente, isto é, a reflexão sobre eventuais 

soluções para conflitos (ou, ao menos, a sua mitigação) relacionados à atuação do agente de 

acordo com as suas próprias vontades, desconsiderando o melhor interesse do principal. 

Entre as diversas formas de solução dos conflitos de agência, verificou-se o plano de 

opção de compras de ações, capaz de minimizar os custos de monitoramento e de incentivos 

(também conhecidos como “custos de agência”). O que se espera nessa situação é que, mesmo 

com uma quantidade simbólica de ações, os beneficiários do plano passem a pensar conforme 

verdadeiros acionistas e ajam de forma a sempre buscar o melhor desempenho da companhia. 

Ocorre, no entanto, que, após escândalos financeiros ocorridos na última década, 

verificou-se, no Brasil e no exterior, uma tendência no sentido de regulação do instituto. Foi 

retomada, assim, a discussão quanto à medida adequada de referida regulação. Um 

regramento excessivamente detalhado e rígido conflitaria com a própria natureza contratual 

dos planos de opção de compra, a qual permite que as partes envolvidas estabeleçam 

livremente os termos e as condições que melhor se adéquam às suas necessidades e interesses, 

permitindo, inclusive, adaptações a mecanismos e estruturas atualmente ainda não 

vislumbrados. 

Assim, deve-se evitar uma regulação que torne os planos de opção inflexíveis perante 

as diferentes necessidades e características das mais diversas companhias abertas brasileiras, e 

que, não obstante, garanta maior segurança jurídica para a sua utilização. Um plano com 
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complexos períodos de carência ou com várias restrições às transferências das ações 

resultantes do mesmo não é atrativo para os seus beneficiários. Contudo, um plano que de 

nenhuma forma vincule seus beneficiários perde um dos objetivos primordiais dos planos de 

opção de compra que é justamente o alinhamento de interesses no longo prazo e a retenção de 

profissionais bem qualificados, bem como dá margem a fraudes e oportunismos (como 

tomadas de decisão focadas exclusivamente no curto prazo). 

Nesse contexto, ganham destaque as boas práticas de governança corporativa, assim 

como os deveres fiduciários dos administradores – que, na maioria dos casos, além de serem 

os próprios beneficiários, também acabam por aprovar a outorga das opções. Divulgação de 

informações e maior transparência nas políticas de remuneração, por exemplo, auxiliam na 

minimização do risco de agência, mas não o eliminam. 

Ressalta-se, assim, que as práticas de governança corporativa mitigam, mas não 

afastam por completo, o risco de práticas oportunistas por parte de administradores em 

relação aos planos de opção de compra de ações.  

Atualmente, a observância de deveres fiduciários ainda é a principal ferramenta de 

defesa da companhia e seus acionistas contra administradores. Como mencionado no presente 

trabalho, tratam-se de padrões de conduta (standards), pelo que ainda aspectos subjetivos são 

levados mais em consideração do que aspectos objetivos – os quais, por sua vez, dificultam 

um controle totalmente efetivo da administração dos planos de opção. O desafio atual, 

portanto, é a elaboração de mecanismos ou regras objetivas que auxiliem os deveres 

fiduciários na supervisão da conduta dos administradores dentro do contexto de um plano de 

opção de compra de ações (no fundo, soluções complementares para a mitigação do risco de 

agência). 

Dessa forma, importante destacar recente trabalho sobre governança corporativa no 

Reino Unido. Segundo o The Kay Review of UK Equity Markets and Long-Term Decision 

Making – Final Report, datado de julho de 2012257, as deficiências dos planos de opção já 

foram reconhecidas em diversas ocasiões. Em suma, o retorno dos planos era assimétrico, 

visto que os beneficiários compartilhavam ganhos, mas não as perdas com os acionistas. 

Aqueles se beneficiavam com altas genéricas do mercado, bem como com tendências 

positivas em relação a um determinado setor da economia em que a companhia atuava, ou 

seja, aspectos não relacionados com o desempenho em si do negócio da companhia ou da 

                                                 
257 Disponível em: <http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/business-law/docs/k/12-917-kay-review-of-equity-
markets-final-report>. Acesso em: 29 nov. 2012. 
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atuação do beneficiário em questão. Ainda segundo referido report, a ocorrência de oscilações 

na cotação das ações em curto prazo é o resultado muito mais de especulações quanto ao 

desempenho de uma companhia, do que o desempenho, de fato, da mesma. Em conclusão, a 

longo prazo, especulações de curto prazo e resultados a longo prazo podem variar 

sensivelmente. 

Em face das críticas realizadas nos últimos anos em relação aos planos de opções, o 

estudo acima mencionado conclui que atualmente os planos devem ser projetados a longo 

prazo, pelo que as ações resultantes dos planos de opção devem ficar na posse do beneficiário 

por período consideravelmente maior que o prazo de mandato dos administradores (um 

exemplo de mecanismo complementar aos deveres fiduciários na supervisão da conduta dos 

administradores no âmbito de um plano de opção de compra de ações).  

A crítica, portanto, que se pode extrair do The Kay Review é que os períodos de 

carência ou de restrição à transferência devem ser, no mínimo, suficientemente grandes para 

compreender o mandato daqueles administradores que aprovaram a outorga das opções (no 

caso do Reino Unido, variam entre 3 e 5 anos). A ideia por traz da recomendação é justamente 

evitar a tomada de decisões focadas em resultados de curto prazo que possam influenciar 

negativamente o desempenho da companhia no longo prazo258. 

Adicionalmente, foi abordada a discussão brasileira sobre a eventual natureza salarial 

dos planos de opção de compra de ações. Afirmar que estes são uma forma variável de salário 

é contrariar a motivo que deu causa ao surgimento dos planos de opção, que é o de alinhar 

interesses e atrair funcionários bem qualificados, comprometendo-os com a valorização da 

empresa a longo prazo (objetivo este que nada se aproxima com a retribuição de serviços 

prestados). Assim, a natureza salarial não pode ser atribuída a um plano corretamente 

estruturado – isto é, estruturado e aprovado com base nos fundamentos do direito comercial –, 

tendo em vista, sobretudo, o risco de perda para o beneficiário envolvido. Nesse sentido, 

Carla Lobo Olim Marote conclui que enquanto não houver uma definição jurídica quanto a 

natureza dos planos de opção, mais especificamente em relação às quantias auferidas através 

desse tipo de programa, as únicas precauções a serem tomadas pelos acionistas referem-se à 

                                                 
258 Cf. THE KAY REVIEW of UK Equity Markets And Long-Term Decision Making – Final Report. 
Disponível em: <http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/business-law/docs/k/12-917-kay-review-of-equity-
markets-final-report>. Acesso em: 29 nov. 2012. 
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necessidade do empregado assumir riscos de prejuízo ou ganho ao optar pela compra da ação, 

bem como disponibilizar em parte recursos próprios para tal fim259. 

Assim, ao aprovar um plano de opção de compra de ações, as companhias brasileiras 

não devem garantir lucro aos beneficiários dos planos, bem como garantir a habitualidade do 

mesmo. Os planos de opção devem ainda conter regras claras, com adequada divulgação de 

todas as suas condições e restrições, permitindo ao beneficiário, observados os termos e 

condições dos planos, exercer suas opções e dispor de suas ações na forma que melhor lhe 

convier260. 

Dessa forma, é possível concluir que um plano bem estruturado, com observância 

das boas práticas de governança corporativa, bem como observância pelos administradores de 

seus respectivos deveres fiduciários, gera credibilidade ao mercado e confiança dos 

beneficiários do plano em suas regras. Portanto, não basta apenas que no momento da 

aprovação do plano de opção de compra de ações as regras para aquisição das opções e 

posterior alienação das ações sejam bem definidas, mas também que ao longo do plano não só 

a companhia, mas também seus beneficiários, atuem de forma diligente, observando, por 

exemplo, seus deveres de informar e de lealdade. 

                                                 
259 MAROTE, Carla Lobo Olim. Participação dos empregados no capital da empresa, p. 128. 
260 Cf. MAROTE, Carla Lobo Olim. Participação dos empregados no capital da empresa, p. 128. 
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