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RESUMO 

 

ARAUJO, Juliano Augusto Orsi de. Remuneração de executivos e informação contábil: um 
estudo sobre a qualidade do lucro e o fluxo de caixa operacional. 75 f. Tese (Doutorado) – 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 
 
As relações entre investidores e executivos são abordadas pela Teoria da Agência que, entre 
outras tratativas, afirma que a remuneração executiva é um instrumento que investidores 
dispõem para controlar as ações de executivos. No entanto, há a assimetria de informações e os 
executivos possuem maneiras de gerenciar informações contábeis de modo a atingir as metas 
estabelecidas pelas políticas de remuneração e aumentar a própria riqueza em detrimento do 
aumento da riqueza do acionista. Neste sentido, esta tese investigou se a informação contábil 
influencia nos determinantes da remuneração executiva de companhias europeias para o 
período de 2008 a 2017. Para isto, lançou mão de três artigos independentes que juntos 
constroem esta tese. O primeiro uma revisão de literatura em que se traçou um retrato temporal, 
geográfico e temático das publicações acerca do problema de agência. Os dois artigos seguintes 
são empíricos e abordaram duas vertentes contábeis de suma importância para a sustentação de 
uma companhia: o resultado e o caixa. O segundo artigo investigou se os pacotes de 
remuneração executiva sofrem influência da qualidade do resultado e o terceiro artigo 
investigou acerca da influência do fluxo de caixa operacional sobre a remuneração executiva. 
A pesquisa utilizou dados secundários, tal que o estudo bibliográfico foi elaborado a partir de 
um levantamento bibliométrico e os dois trabalhos empíricos foram construídos a partir de 
dados coletados da base Thomson Reuter/s Eikon©. A técnica estatística aplicada foi a 
regressão com dados em painel. O estudo bibliométrico indicou uma lacuna no conhecimento 
preenchida pelos dois artigos empíricos. O primeiro identificou que as companhias não 
determinam os pacotes de remuneração a partir da qualidade do resultado. O segundo 
identificou uma bonificação paga ao executivo em função da geração de caixa operacional. A 
contribuição da tese se dá no alerta aos investidores acerca da determinação das políticas de 
remuneração executiva a partir de indicadores de desempenho de curto prazo e nenhuma relação 
destas compensações com indicadores que indicam qualidade da informação contábil e 
sustentabilidade de resultados no longo prazo.  
 
Palavras chave: Remuneração executiva. Retorno para o acionista. Qualidade do lucro. 
Gerenciamento de resultados. Fluxo de caixa operacional. 



 

 

ABSTRACT 

 

ARAUJO, Juliano Augusto Orsi de. CEO compensation and accounting information: a 
study on earnings quality and cash flow of operations. 75 f. Tese (Doutorado) – Faculdade 
de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2019. 
 
The relationship between investors and executives are addressed by the Agency Theory which, 
among other subjects, says that the CEO Compensation is an instrument that investors have to 
control the actions of executives. However, there is the asymmetry of information and 
executives have ways to manage accounting information to achieve the goals established by the 
remuneration policies and increase their wealth at the expense of growing shareholder wealth. 
In this sense, this thesis investigated whether the accounting information can influence the 
determinants of CEO Compensation of European companies for the period 2008 to 2017. For 
this, they have resorted to three independent articles that together build this thesis. The first is 
a literature review in which we drew a picture temporal, geographic and thematic of 
publications about the problem of agency. The following two articles are empirical and 
addressed two statements of paramount importance to sustain a company: earnings and cash. 
The second article investigated whether CEO Compensation packages are influenced by the 
earnings quality and the third article investigated the influence of cash flow of operating on 
executive remuneration. The research used secondary data, such that the bibliographic study 
was prepared from a bibliometric survey and the two empirical studies were constructed from 
data collected from Thomson Reuters Eikon©, companies established in countries of the 
European Union, for the period 2008 to 2017. The statistical technique applied was the 
regression with panel data. The bibliometric study indicated a gap in knowledge filled by two 
empirical articles. The first identified that companies do not determine remuneration packages 
from the earnings quality. The second recognized a subsidy paid to the executive in function of 
the cash flow of operating. The contribution of this thesis is on the alert for investors concerning 
the determination of CEO Compensation policies from performance indicators of short-term 
and no relation of these compensations with signs that indicate the quality of accounting 
information and sustainability of results in the long term.   
 
Key words: CEO Compensation. Return to the shareholder. Earnings quality. Earnings 
Management. Cash Flow Operating. 
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1. INTRODUÇÃO 

A remuneração de executivos, recorrentemente, recebe olhares da mídia e da sociedade 

em decorrência de ações de executivos que culminam em fraudes contra o patrimônio das 

companhias por eles administradas. Ao buscar-se um marco inicial em que a sociedade cobrou 

maior transparência quanto aos pagamentos efetuados aos executivos, encontra-se nos anos 

1930 as primeiras normativas editadas por agências reguladoras norte-americanas, exigindo que 

a “caixa preta” da remuneração executiva fosse aberta: Interestate Commerce Commission, para 

as companhias férreas, Federal Reserve, para os bancos, Power Commission, para as 

companhias de energia elétrica e a Securities and Exchange Commission, para as companhias 

de capital aberto. 

Nos anos 1990 tal exigência se estendeu ao Reino Unido e nos anos 2000 se tornou 

obrigatória na Irlanda e União Europeia. No Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários editou 

Instrução Normativa em 2009 exigindo a divulgação das informações acerca do pagamento aos 

executivos das companhias abertas brasileiras. 

No entanto, tais medidas não coibiram esquemas de fraudes promovidos por executivos. 

O início dos anos 2000 registrou casos emblemáticos envolvendo executivos e algum tipo de 

fraude contábil/financeira nas mais diversas companhias: Enron e WorldCom em 2001, 

Parmalat em 2003, Volkswagen em 2005, Siemens em 2007, Samsung em 2008 e mais 

recentemente o caso da Nissan em 2018. 

Paralelamente, a ciência busca entender e encontrar maneiras de contribuir com a 

sociedade e coibir este tipo de comportamento por parte dos executivos. À luz da teoria da 

firma, Jensen e Meckling (1976) desenvolveram estudo denominado “Theory of the firm: 

managerial behavior, agency costs and ownership structure” em que os autores discutem a 

relação entre executivos e acionistas, lá denominados de agente e principal que ficou cientifica 

e popularmente conhecida como a Teoria da Agência. 

A partir deste trabalho, os estudos se desenvolveram inicialmente no cenário norte 

americano, com os trabalhos de Murphy (1985), Jensen e Murphy (1990), Leonard (1990), 

Garen (1994), Miller (1995), Murphy (1998), Abowd e Kaplan (1999), Pukthuanthong, Talmor 

e Wallace (2004). Paralelamente no Reino Unido foram divulgados as pesquisas de McKnight 

(1996), Conyon (1997)  e Conyon e Sadler (2001), com extensão de estudos na Alemanha 

(Conyon & Schwalbach, 2000 ; Elston & Goldberg, 2003), França (Alcouffe & Alcouffe, 2000; 

El Akremi, Roussel & Trepo, 2001), Itália (Brunello, Graziani & Parigi, 2001) e também na 
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China (Firth, Tam & Tang, 1999). No Brasil, os trabalhos iniciais datam dos anos 2000 (Funchal 

& Terra, 2006; Camargos, Helal & Boas, 2007) tal que os pesquisadores coletaram informações 

de companhias brasileiras e sul-americanas que emitiam American Depositary Receipts (ADRs) 

nos Estados Unidos. Os dados foram disponibilizados no Brasil apenas a partir de 2009, quando 

da publicação da Instrução Normativa 480/2009 emitida pela Comissão de Valores Mobiliários. 

As pesquisas até então publicadas permearam tópicos como remuneração executiva e 

retorno para o acionista, governança corporativa e ambientes regulatórios, remuneração de 

executivos e a contratação de consultorias para determinar os pacotes de remuneração, críticas 

às metodologias adotadas, estudos comparativos entre países e a busca incessante de encontrar 

os determinantes de remuneração (Araujo & Ribeiro, 2017).  

Paralelamente, a Contabilidade dispõe de características que visam contribuir para que 

o usuário das informações contábeis tenha uma visão fidedigna e tempestiva acerca da situação 

patrimonial, bem como do desempenho econômico-financeiro das companhias objeto de 

contabilidade. Neste sentido, identificou-se uma lacuna no conhecimento e esta tese buscou 

contribuir com a investigação sobre a remuneração executiva e sua relação com dois elementos 

fundamentais que garantem a continuidade da companhia, bem como a maximização da riqueza 

do acionista: a qualidade do resultado e a geração de fluxo de caixa operacional. 

1.1 Objetivo e questão de pesquisa 

Assim, a tese foi construída sobre a seguinte questão de pesquisa: qual a influência da 

informação contábil sobre as políticas determinantes do pacote de remuneração 

executiva? Esta questão de pesquisa está alicerçada na resposta de outras três questões de 

pesquisa desenvolvidas nos artigos que compõem esta tese: 

1- Qual a influência da qualidade do resultado sobre o pacote de remuneração 

oferecido aos executivos de companhias europeias? 

2- Quais os incentivos pagos aos executivos por meio de remuneração para geração 

de caixa operacional nas companhias abertas europeias?  

3- Quais os fatores que induzem o aumento da remuneração dos executivos quando 

há redução do FCO e/ou FCO negativo? 

Deste modo, o objetivo da tese se concentrou em examinar se a informação contábil tem 

a capacidade de influenciar nos determinantes da remuneração executiva de companhias 

europeias para o período de 2008 a 2017. Os objetivos específicos são: i) investigar se a 
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qualidade do resultado influencia o pacote de remuneração oferecido aos executivos de 

companhias europeias; ii) analisar se há incentivos aos executivos, por meio de remuneração, 

de companhias abertas europeias para geração de caixa operacional e; iii) identificar os fatores 

que levam as companhias a aumentar a remuneração de executivos mesmo que haja situação de 

redução do caixa operacional e/ou fluxo de caixa operacional negativo. 

1.2 Justificativa 

As companhias abertas têm seu capital social constituído de ações emitidas e 

disponibilizadas no mercado acionário para serem adquiridas por qualquer investidor que tenha 

interesse. Esse investidor pode ser desde uma pessoa física que concentra suas economias nos 

papéis de companhias, até grandes fundos de pensão, que têm por trás o capital empregado de 

milhares de contribuintes e pensionistas dependendo da boa gestão do fundo. Todos buscam a 

maximização da riqueza e em ambos os casos, há pessoas físicas investidoras com interesse no 

bom desempenho dessas companhias.  

De outro lado, as companhias buscam contratar executivos para a gestão destas 

empresas. Mas não qualquer executivo, mas sim profissionais capacitados e sobretudo que 

estejam alinhados com os interesses das companhias que, indiretamente, têm os interesses de 

seus acionistas também ali depositados. A má gestão destas companhias coloca em risco, em 

muitos casos, o patrimônio dos investidores. 

Os investidores por sua vez não dispõem de muitas ferramentas para controlar as ações 

dos executivos, a não ser o acompanhamento das demonstrações contábeis publicadas; tentam 

direcionar as ações futuras dos executivos através de pacotes de remuneração que estejam 

alinhados com os seus interesses. 

No entanto, pesquisas como as de Jensen e Murphy (2010), Kato, Kim e Lee (2005), 

Funchal e Terra (2006) apresentam relação positiva da remuneração executiva e o desempenho 

das companhias abertas, muitas vezes medidas por aumento de receita e não propriamente um 

aumento de resultado econômico efetivo. Estes achados, num primeiro momento, podem 

demonstrar que o problema de agência está resolvido. 

Porém, como destacado por Cheng e Farber (2008), Elayan, Jingyu e Meyer (2008), 

Burns e Kedia (2006) e Bergstresser e Philippon (2006), os executivos podem lançar mão de 

gerenciamento de dados contábeis, através de accruals discricionários, com o objetivo de 

maximizar a própria riqueza no curto prazo e comprometer a continuidade do negócio no longo 
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prazo. Este gerenciamento de resultados habitualmente ocorre em contas contábeis que 

impactam o resultado econômico de dado período. Dechow, Ge e Schrand (2010) destacam a 

importância da qualidade do resultado como direcionador de tomada de decisões por parte dos 

usuários da informação contábil, bem como para a capacidade de predição de resultados que 

impactam na perpetuidade ou não da companhia no longo prazo. 

O resultado contábil pode ser gerenciado por meio dos accruals discricionários e, 

quando é o principal indicador para o estabelecimento dos pacotes de remuneração variável, 

pode ser objeto de gerenciamento com vistas a proporcionar maiores benefícios aos executivos 

(Bergstresser & Philippon, 2006; Cheng & Farber, 2008; Conyon & He, 2013; Elayan, Jingyu 

& Meyer, 2008). Paralelamente a este cenário, as empresas também são obrigadas a divulgar a 

demonstração do fluxo de caixa e nesta está inserida a capacidade de geração ou consumo de 

fluxo de caixa operacional. Para Petty e Ross (2009) e Deo (2016), o caixa é menos suscetível 

ao gerenciamento de resultado e a medida de fluxo de caixa operacional demonstra a qualidade 

de caixa gerado pelas atividades correntes da companhia. 

Assim, alinhar duas métricas contábeis, uma altamente capaz de medir a 

sustentabilidade de resultados econômicos no longo prazo e a outra, que mede a capacidade de 

geração de caixa a partir das operações correntes da companhia e, contrapô-las como variáveis 

explicativas contra os pacotes de remuneração executiva, contribuem de maneira substancial na 

determinação de políticas de remuneração executiva e mais, garantem ao acionista e usuário da 

informação contábil, medidas de desempenho que contribuem para a manutenção da riqueza do 

acionista no longo prazo. 

1.3 Estrutura do Trabalho 

De acordo com o item XII.3 da resolução CoPGr 7137 de 11 de novembro de 2015 do 

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade da Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, a tese de 

doutoramento pode ser composta por artigos submetidos à periódicos. Deste modo, esta tese é 

apresentada com a seguinte estrutura: esta introdução, transcrição do artigo de título “Trinta 

anos de pesquisa em Remuneração Executiva e Retorno para o Acionista” publicado na Revista 

de Educação e Pesquisa em Contabilidade ISSN 1981-8610 DOI 10.17524/repec, transcrição 

do artigo de título “Informação Contábil e Remuneração Executiva: Uma Visão a Partir da 

Qualidade do Lucro” e o artigo de título “Remuneração  de Executivos e Caixa: Há Incentivos 

para Geração de Fluxo de Caixa Operacional?”. 
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3. Informação Contábil e Remuneração Executiva: Uma Visão a Partir da Qualidade do 
Lucro.  

 

JULIANO AUGUSTO ORSI DE ARAUJO 
Universidade de São Paulo 

MAÍSA DE SOUZA RIBEIRO 
Universidade de São Paulo 

 

Resumo 

A Teoria da Agência prediz que a remuneração é uma maneira do principal controlar as ações 
do agente. Verificou-se a relação entre a remuneração executiva e a qualidade do lucro como 
forma de mitigação do problema de gerenciamento de resultado para obtenção de maiores 
remunerações, por parte dos executivos. Analisamos 288 empresas que divulgaram as 
informações sobre remuneração executiva no período de 2008 a 2017, de países que compõem 
a União Europeia. Foi aplicado dados em painel e, após os testes de validação do modelo optou-
se por efeitos fixos. Os resultados permitem afirmar que os pacotes de remuneração executiva 
são influenciados pela magnitude de accruals e suavização de resultados. Executivos que 
lançam mão de accruals e de práticas de suavização de resultados observam maiores 
remunerações. Por outro lado, não foi possível identificar relação entre persistência de lucros, 
tempestividade no reconhecimento de perdas e a remuneração executiva, fato que não permite 
afirmar que estas duas proxies apresentam influência sobre os pacotes de remuneração. As 
variáveis de controle de tamanho, endividamento de curto prazo, retorno contábil, retorno de 
mercado e governança corporativa apresentaram significância estatística. A principal 
contribuição do estudo é a evidenciação de que, para este período e amostra, os pacotes de 
remuneração não sofreram influência das métricas de qualidade do lucro, mas sim, pelo retorno 
das ações no mercado acionário e pelo uso de accruals combinado com a suavização do 
resultado. 
 
Palavras chave: Remuneração executiva; Qualidade do lucro; Gerenciamento de resultados. 
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1. Introdução 

O conflito de interesses existente entre acionistas e executivos é clássico e tratado pela 
Teoria da Agência. Em suma, há assimetria de informação no que tange às atividades da 
companhia, perspectivas de investimentos e ações de executivos. Se não existisse essa 
distinção, acionistas conseguiriam estabelecer um contrato em que poderiam maximizar o 
retorno para si mesmos, bem como, os agentes poderiam ter segurança em relação ao valor de 
suas remunerações. No entanto, tais informações não são plenamente compartilhadas e o 
problema se agrava quando da diferença existente entre os interesses dos executivos (agentes) 
e os seus próprios (acionista, o principal).  

Logo, acionistas procuram estabelecer maneiras de alinhar seus interesses aos dos 
executivos através de contratos em que haja a maximização da função utilidade para ambos os 
lados. Nestas situações, a Teoria da Agência prediz que as políticas de remuneração são 
estabelecidas para fornecer incentivos aos executivos de modo que estes elejam e tomem as 
decisões que maximizam a riqueza para o acionista. 

As pesquisas sobre remuneração de executivos, de um modo geral, têm se voltado para 
questões sobre governança corporativa, monitoramento e custo de agência. No entanto, pouco 
se tem relacionado com a qualidade do lucro.  A diferença entre os salários de CEOs e demais 
colaboradores das companhias (Jensen & Murphy, 1990; Conyon & Leech, 1994; Conyon & 
Gregg, 1994; Conyon, 1997) pode variar, em alguns casos, entre 8 e 118 vezes (Greckhamer, 
2016), o que leva a uma maior necessidade de disclosure. A alta remuneração variável é 
tentadora e pode levar o executivo a escolhas contábeis no intuito de maximizar seus próprios 
vencimentos. CEOs que percebem alta remuneração podem promover gerenciamento de 
resultados na esperança de aumentar sua própria riqueza (Cheng & Farber, 2008). Neste sentido, 
evidências empíricas apontam para cerca de 470 milhões de dólares americanos em accruals, 

principalmente, na conta de receitas, em 170 empresas norte americanas no período entre 1980 
e 2004 (Elayan, Jingyu & Meyer, 2008).  

Este fenômeno é causado, principalmente, quando há predominância de políticas de 
remuneração baseadas em desempenho. Em alguns casos, a informação contábil perde 
qualidade o que leva à reapresentação das demonstrações contábeis (Burns & Kedia, 2006), e, 
repetidas reapresentações, coloca em xeque a qualidade da informação contábil (Bergstresser 
& Philippon, 2006). 

Dechow, Ge e Schrand (2010) afirmam que a maior qualidade do lucro provê mais 
informações sobre características do desempenho financeiro da empresa e que é relevante à 
tomada de decisão de usuários específicos e apresentam quatro métricas de qualidade: 
persistência dos lucros, magnitude de accruals, suavização dos resultados e tempestividade no 
reconhecimento de perdas. 

Deste modo, o objetivo do estudo é de investigar se a qualidade do lucro influencia o 
pacote de remuneração oferecido aos executivos de companhias europeias. 

Implicações institucionais e de governança corporativa na remuneração executiva, 
sugerem que as pesquisas devem buscar identificar proxies de qualidade do lucro como 
influentes na remuneração executiva (Almadi & Lazic, 2016). Quando há influência dos CEOs 
sobre os CFOs, responsáveis pela elaboração das demonstrações contábeis, há tendência de 
produzir relatórios com baixa qualidade, mesmo quando submetida às regulações como a SOX 
(Friedman, 2014; Hopkins, Maydew & Venkatachalam, 2015). Neste sentido, os autores 
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sugerem estudos que verifiquem se proxies de qualidade da informação contábil exercem 
influência sobre a remuneração executiva.  

Os achados desta pesquisa, respeitados o período e amostra, não apontaram para relação 
positiva entre qualidade do lucro e remuneração executiva. Contrariamente, os resultados 
indicam fortes ações de executivos no uso de accruals e suavização do resultado. Os resultados 
do estudo sugerem a necessidade de adequação dos controles das ações dos agentes por parte 
do principal dado que os atuais mecanismos de controle não se mostram efetivos para o aumento 
da riqueza do acionista no longo prazo. 

2. Referencial Teórico 

A demanda por informações acerca da remuneração executiva não é recente. Em 1932 
a Interestate Commerce Commission requereu que as companhias férreas divulgassem a 
remuneração de executivos. Na mesma década, o Federal Reserve iniciou investigações no 
setor bancário acerca da remuneração executiva, seguido também pela Power Commission que 
requereu tais informações das fornecedoras de serviços de utilidade pública e em 1934 a então 
recém-criada Securities and Exchange Commission também forçou as companhias de capital 
aberto a divulgarem tais informações. Na Europa a exigência é mais recente, datando de 1995 
no Reino Unido, Irlanda em 2000 e apenas em 2003 a União Europeia recomendou aos países 
membros a divulgação das informações (Boeri, Lucifora & Murphy, 2013). 

Em 1976, Jensen e Meckling, provocados por diversas questões envolvendo a gestão, 
os acionistas, o mercado, os números contábeis, auditoria e afins, desenvolveram o trabalho que 
é amplamente reconhecida como Teoria da Agência. 

2.1 Teoria da Agência 

A Teoria da Agência foi amplamente divulgada a partir da pesquisa de Jensen e 
Meckling (1976), sob o título “Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and 

ownership structure” através do n. 3 do Journal of Financial Economics.  

Os autores questionam a existência da Teoria da Firma, dado que ela é impulsionada 
pelo mercado, que por sua vez é repleto de firmas que, segundo os autores, são verdadeiras 
caixas pretas no que tange à divulgação de informações relevantes ao mercado no qual estão 
inseridas. Para eles, o problema se estende desde os estudos de Adam Smith e Alfred Marshall 
e não se encontrou o equilíbrio entre os interesses dos participantes do mercado. Acreditam que 
maximizar a função utilidade para todas as partes é o caminho a ser seguido. O estudo permeia 
a discussão acerca do direito de propriedade, os custos de agência e discussões gerais sobre a 
definição de firma. 

A relação de agência pode ser entendida como um contrato sob o qual uma ou mais 
pessoas, denominadas de principal, engajam ou delegam a uma terceira pessoa, definida como 
agente, que por sua vez, se torna responsável por tomada de decisões que impactam na 
propriedade do principal. Se neste contrato, a função utilidade for maximizada para ambas as 
partes, há razões suficientes para crer que o agente nem sempre tomará as melhores decisões a 
favor do principal. E ainda, o principal empenhará recursos para garantir que o agente não 
tomará certas decisões contrárias aos seus interesses. No entanto, é impossível para o principal 
garantir que se cercou de todas as medidas e cuidados que garantirão a melhor ação do agente 
a seu favor. Assim, nas relações de agência, agente e principal incorrerão em gastos de 
monitoramento, que podem ou não ser pecuniários e ainda assim podem existir conflitos em 
função da decisão tomada pelo agente. Nesse sentido, surgem os custos de monitoramento ou 
custos de agência. A teoria sugere que uma maneira de alinhar os interesses de agente e principal 
é a remuneração executiva (Jensen & Meckling, 1976). 
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2.2 Remuneração executiva 

As políticas de remuneração são estabelecidas para fornecer incentivos aos executivos 
para que estes elejam e tomem as decisões que maximizam a riqueza para o acionista (Jensen 
& Meckling, 1976). Os contratos devem ser estabelecidos de modo a incentivar executivos a 
alcançar os interesses de acionistas (Rosen, 1990). 

No entanto, nem sempre é o que ocorre: a teoria e a prática acerca dos contratos de 
remuneração caminham distantes e não há o uso do que prevê a teoria quando do desenho destes 
contratos (Baker, Jensen & Murphy, 1988; Almadi & Lazic, 2016). Os estudos seminais 
apontaram para a existência de relação entre remuneração e aumento de vendas, mas não 
necessariamente para melhora de performance (Murphy, 1985; Jensen & Murphy, 1990; 
Conyon & Gregg,1994; Conyon & Leech, 1994).  

Executivos que percebem altas remunerações podem, eventualmente, promover 
gerenciamento de resultados com o objetivo de aumentar sua própria riqueza (Cheng & Farber, 
2008). Há evidências da relação entre escolhas contábeis e remuneração executiva, tal que as 
escolhas ocorrem principalmente em contas de receitas (Elayan, Jingyu & Meyer, 2008). 
Empresas que apresentam pacotes de remuneração baseada em desempenho têm maior risco de 
o executivo ser seduzido e promover algum tipo de escolha contábil em seu benefício próprio 
(Elayan, Jingyu & Meyer, 2008), isto pois, o agente tem a natureza humana de agir 
“egoisticamente” e assim o faz com maestria (Peterson, 1993). 

Burns e Kedia (2006) evidenciaram a relação significativa e positiva entre remuneração 
executiva e reapresentação de demonstrações contábeis por escolhas contábeis, em uma 
amostra de 215 empresas, entre 1995 e 2002. Segundo os pesquisadores, a reapresentação de 
demonstrações contábeis reflete numa maior volatilidade do preço das ações frente ao mercado 
e consequente minimização da riqueza do acionista (Burns & Kedia, 2006; Elayan, Jingyu & 
Meyer, 2008).  

Neste sentido, a qualidade das informações contábeis, em especial a qualidade do lucro 
se apresenta como uma métrica relevante na avaliação da companhia. Contudo, trata-se de uma 
linha de pesquisa ainda pouco explorada de forma integrada e que se deve investigar com maior 
profundidade: a relação entre remuneração executiva e qualidade do lucro. 

2.3 Qualidade do lucro  

Embora haja uma tendência natural para se traduzir a expressão earnings quality como 
qualidade do lucro, a correta interpretação se dá na qualidade do resultado, dado que o mesmo, 
se for negativo, leva a denominação de prejuízo e, em ambos os casos, a qualidade deve se 
aplicar. Neste trabalho, convencionamos o uso da expressão qualidade do lucro para denominar 
qualidade do resultado. 

As demonstrações contábeis devem fornecer informações sobre o desempenho 
econômico-financeiro e a situação patrimonial de determinada entidade que sejam relevantes 
para a tomada de decisões. Assim, Dechow, Ge e Schrand (2010) definem que qualidade do 
lucro é a capacidade deste de subsidiar, de forma relevante, processos decisórios específicos 
quanto às características do desempenho financeiro de uma entidade. 

A discricionariedade no uso de accruals contábeis é inerente ao processo contábil e a 
adoção de uma alternativa dentre outras disponíveis, permeiam as relações empresariais. As 
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escolhas de mensuração e evidenciação devem ser as mais adequadas para refletir a realidade 
da entidade objeto de informação.  

Assim, a qualidade do resultado é um conjunto de métricas construídas a partir de 
informações contábeis, que tem a finalidade de garantir maior segurança ao usuário da 
contabilidade, principalmente no que tange à continuidade e/ou perpetuidade do negócio. São 
medidas baseadas em dados passados, com a capacidade de predizer o desempenho futuro da 
companhia.  

No entanto, como a teoria prediz a existência de interesses conflitantes entre agente e 
principal, a discricionariedade incentiva o uso da liberdade de julgamento intrínseco às normas 
contábeis para finalidades que não sejam as de prover a visão fidedigna, o que leva ao 
gerenciamento de resultados (Sprenger, Kronbauer & Costa, 2017). Neste sentido, Dechow, Ge 
e Schrand (2010) apresentam quatro métricas de qualidade a seguir.  

2.3.1 Persistência de lucros 

Os resultados são compostos basicamente por fluxos de caixa e accruals. Os fluxos de 
caixa são representados pela diferença entre receitas e despesas que movimentaram recursos 
financeiros e os accruals são provenientes dos ajustes temporários aos fluxos de caixa (Dechow 
& Dichev, 2002).  

A persistência de lucros é a não aleatoriedade no comportamento dos lucros (Lev, 1983), 
e pode decorrer de atividades operacionais e de investimentos que criam condições de 
sustentação de lucros correntes e seus aumentos (Baginski, Lorek, Willinger & Branson, 1999). 
Para os autores, a persistência captura o impacto corrente que afetará todo o fluxo de caixa da 
série de lucros. É calculada através da autocorrelação de primeira ordem da variável entre anos 
consecutivos e consiste em um importante indicador de qualidade do sistema de informações 
contábeis adotado pela entidade, pois tal característica, segundo Dechow, Ge e Schrand (2010), 
permite uma maior previsibilidade de fluxos de caixa futuro por parte dos usuários das 
demonstrações. Lucros contábeis mais persistentes rendem melhores resultados ao modelo de 
avaliação patrimonial e, consequentemente, maior qualidade da informação contábil.  

O lucro contábil apresenta-se como um importante indicador de desempenho de 
companhias e por consequência, é utilizado como base para determinar os pacotes de 
remuneração executiva (Ashley & Yang, 2004). No entanto, o uso exclusivo do lucro para a 
política de remuneração pode ser problemático em função deste carregar accruals que podem 
tanto aumentar como diminuir o resultado, levando a companhia a apresentar resultados frutos 
de gerenciamentos. Logo, o uso da persistência de lucros para mensuração de desempenho de 
executivos apresenta-se também como uma medida que diminua a distância entre os interesses 
de agente e principal (Ashley & Yang, 2004; Jensen & Murphy, 1990; Sloan, 1993). 

Empresas que apresentam maior persistência nos ganhos tendem a ter ganhos e fluxos 
de caixa mais sustentáveis o que, segundo Dechow, Ge e Schrand (2010), contribui para a 
valorização dos títulos frente ao mercado. Não obstante, Baber, Kang e Kumar (1999) também 
afirmam que a persistência de ganhos deve ser considerada ao investigar-se a relação entre 
ganhos contábeis e remuneração executiva. Dada a característica preditiva da persistência dos 
lucros, espera-se que: H1 – Persistência do lucro afete positivamente a Remuneração 
Executiva. A persistência do lucro, contudo, reage contrariamente à prática de 
discricionariedade através dos accruals. 
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2.3.2 Magnitude de accruals 

Magnitude de accruals é definida como o uso extremo de accruals que refletem em 
baixa qualidade informacional do lucro dado que compromete a persistência de ganhos 
(Dechow, Ge & Schrand, 2010). O uso de accruals consiste em escolhas contábeis legalmente 
permitidas e aceitas que, em suma, visam adequar o resultado de um período às necessidades 
da companhia ou de seu corpo diretivo.  

Xuefeng Jiang, Petroni e Wang (2008) encontraram maior influência de accruals na 
remuneração de CFOs à dos CEOs. Este achado corrobora em partes Friedman (2014) que 
verificou a influência dos CEOs sobre os CFOs, responsáveis pela elaboração das 
demonstrações contábeis. Segundo o autor, em companhias em que há uma maior pressão do 
CEO sobre o CFO, há a publicação de relatórios contábeis com baixa qualidade, ainda que 
submetida à regulações como a SOX. Também notaram que o efeito SOX reduziu as práticas 
de gerenciamento de resultado lançando mão de accruals discrionários. Não é possível afirmar 
que os executivos financeiros são os responsáveis pelo uso de accruals, dado que são 
subordinados aos CEOs. 

O uso de accruals é um dos principais mecanismos utilizados por executivos para 
“adequar” o resultado do período ao pacote de remuneração a que foram submetidos. Em função 
do plano de remuneração, o executivo pode antecipar o reconhecimento de receitas, retardar o 
reconhecimento de perdas e assim ajustar o resultado tal que lhe favoreça (Balsam, 1998; 
Bergstresser & Philippon, 2006). Também ocorre o uso extremo de accruals nos casos em que 
o executivo sabe que será desligado da companhia, seja por aposentadoria ou término de 
contrato (Ali & Zhang, 2015; Chen, Hope, Li & Wang, 2018) 

Ainda que Dechow, Ge & Schrand (2010) afirmaram que o uso “exagerado” de accruals 

prejudica a perpetuidade da empresa, em face do identificado nos estudos anteriores, espera-se 
encontrar: H2 - Magnitude de accruals com efeito positivo sobre a Remuneração Executiva. 
Uma das razões que se leva à prática de accruals, segundo Sprenger, Kronbauer e Costa (2017), 
é a busca da suavização dos resultados. 

2.3.3 Suavização de resultados 

A suavização de resultados é uma das maneiras de gerenciamento de resultados que 
pode levar à redução da variabilidade do lucro (Martinez, 2001). É uma prática de gestores que 
estão interessados em lucros “criativos”, fato que leva ao gerenciamento de resultados para 
mitigar esse efeito, tornando oneroso sua eliminação por completo (Ewert & Wagenhofer, 
2015).  

A suavização pode ocorrer naturalmente pelo próprio processo contábil ou ainda de 
forma intencional (Kirschenheiter & Melumad, 2002; Martinez, 2001; Almeida, Sarlo Neto, 
Bastianello & Moneque, 2012). A suavização artificial implica na utilização dos accruals, que 
não têm capacidade de afetar o fluxo de caixa e não se baseiam em eventos econômicos. Trata-
se de uma procrastinação ou antecipação de receitas e despesas. A suavização real envolve 
eventos econômicos que afetam o fluxo de caixa do período. No entanto, em ambas as situações, 
existe a intenção dos executivos em suavizar os resultados. 

Deste modo, quanto maior a suavização de resultados, utilizando os accruals para 
reduzir a variabilidade dos lucros, menor será a capacidade do retorno das ações de prever 
oportunamente as perdas econômicas futuras (más notícias) contidas nos lucros (Kirschenheiter 
& Melumad, 2002; Almeida, Sarlo Neto, Bastianello & Moneque, 2012). No entanto, o 
aprimoramento do mercado de capitais, proporciona aos agentes econômicos maior capacidade 
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de reconhecimento de perdas econômicas contidas nos resultados contábeis. Assim, torna-se 
válida a investigação desta operação e o comportamento de gestores.  

Assim, os estudos apresentados contrariam as características desejáveis em relação à 
suavização de resultados, conforme predito por Dechow, Ge e Schrand (2010). Logo, a pesquisa 
espera que H3 – Suavização de resultados afete positivamente a Remuneração Executiva. 
Para Brockman, Ma e Ye (2015), executivos que lançam mão da suavização de resultados, não 
conseguem, simultaneamente, praticar o reconhecimento tempestivo das perdas, o que leva à 
apresentação de efeitos opostos quando analisados simultaneamente. 

2.3.4 Tempestividade no reconhecimento de perdas 

O CEO, por natureza, é avesso ao risco. Quando percebem uma remuneração baseada 
em assumir riscos, os gestores são encorajados a envolverem-se em comportamentos que 
buscam risco, intensificando assim os conflitos de agência entre credores e mutuários. O 
conservadorismo contábil pode mitigar os conflitos de agência entre detentores de dívidas e 
acionistas sobre a política de pagamento de dividendos (Ahmed, Billings, Morton & Stanford, 
2002).  

O conservadorismo contábil desempenha um papel importante na mitigação do conflito 
entre credores e acionistas em função da substituição de ativos decorrentes de alto risco de 
compensação de CEO (Brockman, Ma & Ye, 2015). Nas empresas em que há remuneração 
baseada em risco, os executivos tendem a usar o reconhecimento de perda mais oportuna e esta 
relação positiva é mais pronunciada para as empresas com alta alavancagem. A relação entre o 
risco de compensação do CEO e os custos de empréstimos é reduzida para as empresas que 
usam o reconhecimento de perda oportuna, sugerindo que os credores percebem tal fato como 
um mecanismo de redução de risco, tal que, a alta remuneração baseada em assunção de riscos 
eleva o apetite do gestor ao risco. Assim, espera-se que H4 – tempestividade no 
reconhecimento de perdas é positivamente associada à remuneração executiva. 

3. Metodologia 

A amostra é composta por empresas que divulgaram as informações sobre remuneração 
executiva no período de 2008 a 2017, de cada país que compõe a União Europeia. O principal 
fator de escolha do bloco deu-se por contemplar nações que adotaram as normas contábeis 
segundo o IASB dentro do período de estudo, o que permite maior comparabilidade às 
informações divulgadas, além da própria representatividade econômica, que em 2015, gerou 
um PIB de 14,6 trilhões de euros, apresentou cerca de 20% das trocas comerciais mundiais e 
62% das operações intragrupo e somadas importações e exportações da União Europeia esteve 
entre as três maiores potências mundiais, juntamente com China e Estados Unidos (Europa, 
2017). 

As informações foram coletadas da base Thomson Reuters Eikon©. Todos os dados 
foram coletados em dólar americano (US$). A escolha das companhias se deu em função da 
disponibilidade dos dados de todas as variáveis durante o período de análise: 

TABELA 1 – Amostra 

2008 à 2017 Empresas Observações 

Total de Empresas 854 8.540 

(-) Empresas com missing values 566 5.660 

(=) Amostra final para análise 288 2.880 
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Fonte: Os autores 

A variável dependente testada foi o logaritmo natural da remuneração total. As variáveis 
explicativas utilizadas foram persistência de lucro, magnitude dos accruals, suavização de 
resultado e tempestividade no reconhecimento das perdas. As variáveis independentes foram 
calculadas previamente, conforme proxies apresentadas na tabela 2:  

TABELA 2 – Proxies para Earnings Quality 

Proxy Elementos Observações 

Persistência do lucro ����� � =  	 + � ������� +  ��               (1) Em que β mede persistência. 
Regressão com t=5 anos 

Magnitude de 
accruals 

�������� = 	 + �(����� − �����) +

����� +  ��                                                 (2) 
T= 5 anos 

Suavização de 
resultados 

�(�����)/�(��� �!�" �)                         (3) Quanto menor a taxa mais 
suavização de resultado frente ao 
caixa. T=5 anos  

Tempestividade no 
reconhecimento de 

perdas 

������# =  	$ + 	%� +  �$��&� +

 �%�X ��&� + ��                                         (4) 
Em que %�=1 se ��&�<0. Com � 
alto, implica menor 
tempestividade no 
reconhecimento de perdas no 
resultado 

Fonte: Adaptado de Dechow, Ge e Schrand (2010) 

A persistência do lucro foi calculada a partir da regressão para um período “t” de 5 anos 
e extraído o “β” da regressão conforme tabela 2. A magnitude de accruals foi obtida a partir 
dos resíduos da regressão do modelo da tabela 2 anterior, para um período “t” de 5 anos. Foi 
adotado o modelo de Jones (1991) modificado por Dechow, Sloan & Sweeney (1995). A 
suavização de resultados foi calculada a partir da divisão do desvio padrão do resultado pelo 
desvio padrão do fluxo de caixa operacional, para um período de desvio de 5 anos. Índices 
menores indicam maior suavização do resultado frente ao caixa. A tempestividade no 
reconhecimento das perdas foi calculada, inicialmente, a partir de uma variável dummy 

calculada a partir do retorno da ação. Quando o retorno foi menor que zero, a dummy recebeu 
1 e zero para o inverso. Após, foi inserida a dummy no modelo apresentado na tabela 2 e 
encontrado o “β” que, quanto maior, implica em menor tempestividade no reconhecimento das 
perdas no resultado. 

Como variáveis de controle foram adotadas: i) tamanho da companhia: logaritmo natural 
do ativo total; ii) desempenho contábil: margem líquida; iii) risco: endividamento de curto 
prazo; iv) desempenho de mercado: retorno da ação e; v) características de Governança 
Corporativa: Management Score. Conyon e Schwalbach (2000) identificaram diferenças 
significativas entre os países europeus que são explicadas por particularidades relacionadas ao 
tamanho das companhias, estruturas de governança corporativa e legislação local, que 
impactam na determinação das políticas de remuneração executiva. 

A estatística descritiva foi utilizada inicialmente para avaliar a composição da 
remuneração executiva e características das empresas. O uso da estatística descritiva no início 
da análise de resultados organiza e sintetiza os dados coletados, com a finalidade de entender, 
relatar e discutir tais informações.  

Utilizou-se dados de corte transversal (i) relacionados com as características das 
organizações ao longo de uma série temporal (t) de 2008 a 2017, o que envolveu tanto uma 
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dimensão espacial quanto temporal e levou à análise de dados em painel. Preliminarmente 
foram realizados o teste de Heterocedasticidade, de Baum; o teste de Autocorrelação, de 
Wooldridge; e o teste de Multicolinearidade, que avalia a existência de relação linear entre as 
variáveis. 

Os modelos em painel tratam a heterogeneidade dos dados e se apresentam em modelos 
de efeitos fixos e de efeitos aleatórios. Para eleger a especificação mais adequada, procedeu-se, 
primeiramente, ao teste de Lagrange Multiplier (LM), proposto por Breusch e Pagan (1980), 
para teste da hipótese nula dos efeitos individuais não observáveis e avaliar o fato de serem 
relevantes para a explicação do modelo e posteriormente decidir entre os modelos pooled e o 
de efeitos aleatórios. Posteriormente, foi realizado o teste de Hausman, para avaliar a correlação 
entre os efeitos individuais do intercepto, sob a hipótese nula de corr() = 0. Assim, caso os 
efeitos do intercepto não sejam correlacionados com os erros, opta-se pelo modelo de Efeitos 
Aleatórios; caso contrário, existindo correlação, elege-se o modelo de Efeitos Fixos. 

O modelo proposto está a seguir apresentado: 

!()!�*+,,� =  � + �� ����"�&,,� + �.��������,,� + �/0���"1�çã�,,� +  �4���,,�

+ �5��*,,� +  �6%��!�7&,,� + �8�"���,,� + �9%��:���,,� + �$;!,,� + �,,� 

Em que: 

CEOComp: Logaritmo natural da remuneração total, da empresa i, no período t;  

Persist: Proxy para persistência do lucro da empresa i, no período t, conforme equação 
(1) na tabela 2 anterior;  

Accruals: proxy para Accruals da empresa i, no período t, conforme equação (2) na 
tabela 2 anterior;  

Suavização: proxy para suavização de resultado da empresa i, no período t, conforme 
equação (3) na tabela 2 anterior;  

TLR: Proxy para a tempestividade no reconhecimento de perdas da empresa i, no 
período t, conforme equação (4) na tabela 2 anterior; 

Tam: Logaritmo natural do ativo total da empresa i, no período t; 

DesCont: Desempenho contábil representado pela margem de lucro líquido (lucro 
líquido dividido pela receita líquida) da empresa i, no período t; 

Risco: Endividamento de curto prazo da empresa i, no período t; 

DesMerc: Desempenho de mercado determinado pelo retorno da ação da empresa i, no 
período t; 

GC: nota atribuída pela consultoria Thomson Reuters em função da aplicação das 
práticas de governança corporativa na empresa i, no período t. Quanto maior a nota, maior o 
uso de boas práticas de governança corporativa. 

Dalmácio, Rezende e Slomski (2009), bem como Assaf Neto (2002) sugerem que o uso 
de indicadores contábeis permite avaliar a performance de gestores por meio da análise de 
atratividade de investimentos e o retorno destes. Corroboram Bushman e Smith (2001) e 
Pukthuanthong, Talmor e Wallace (2004) quando afirmam que estas medidas de desempenho 
são utilizadas frequentemente para o estabelecimento de incentivos oferecidos aos gestores.  
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4. Resultados 

A média de remuneração dos executivos da amostra foi de US$ 40,6 milhões de dólares, 
sendo a mínima cerca de US$ 105 mil e a máxima US$ 240 milhões. As companhias 
apresentaram em média ativo total de US$ 22,3 bilhões. Murphy (1985) e Byrd, Parrino e Pritsh 
(1998) recomendam o uso de características das empresas nas análises, dadas suas implicações 
sobre os indicadores de retorno e possíveis conflitos de agência existentes.  

Procedeu-se com a verificação de não violação dos pressupostos e especificações do 
modelo de regressão de mínimos quadrados ordinários (MQO). Por meio do teste de Shapiro-
Wilk verificou-se a normalidade da distribuição dos dados. Para resultados em P>0,05 
(WOOLDRIDGE, 2010), pode-se inferir que os dados possuem distribuição normal. Verificou-
se a existência de multicolinearidade entre as variáveis. O modelo não demonstrou a existência 
de multicolinearidade pois não apresentou R² alto e tampouco valores muito baixos para a 
estatística t. Através do Teste de Fator de Inflacionamento da Variância (VIF), se verificou que 
o valor obtido é menor que 10, com média de 1,3 e valor máximo de 2,27, o que permitiu 
afirmar que as variáveis não são colineares. A seguir verificou-se o grau de tolerância 1/VIF, 
que deve ser maior que 0,1 para que não haja multicolinearidade. 

O teste Breusch-Pagan-Godfrey foi utilizado para verificar a existência de 
heterocedasticidade. O teste fornece resultado com base no chi², com hipótese nula de 
homocedasticidade. Com o uso do logaritmo natural na variável dependente, inicialmente com 
o intuito de reduzir a amplitude dos dados, contribuiu para que haja homocedasticidade no 
modelo. Também foi realizado o teste de White em que constatou-se novamente a existência 
de homocedasticidade. Procedeu-se com o teste robusto para diferenciação de interceptos de 
grupos e os testes de Breusch-Pagan e Hausman para verificar dentre os modelos de MQO, 
efeitos fixos ou efeitos aleatórios, o que mais se adequa aos dados da pesquisa: 

TABELA 3 - Teste para escolha do modelo 
Teste robusto para 

diferenciar interceptos 
Teste Breusch-Pagan Teste de Hausman 

H0 = MQO / H1 = EF H0 = MQO / H1 = EA H0 = EA / H1 = EF 

F (9, 2572) = 10,99   Qui-Quadrado (01) =  1927,85    Qui-Quadrado (9) =  23,05  

Prob > F = 0,0000  Prob > chibar2 =   0,0000   Prob > chibar2 =   0,0061  
Fonte: Os autores 

De acordo com os dados, nota-se que o modelo mais adequado é o de efeitos fixos, 
rejeitando-se a hipótese nula a 1%. Deste modo, adotou-se a técnica de dados em painel sob o 
modelo de efeitos fixos, conforme tabela 8 a seguir: 

TABELA 4 - Regressão com Efeitos Fixos e Erros-Padrão Robustos 

  
Sinal 

esperado 
Modelo 

Completo  Persist Accruals 
 

Suavização 
 

TLR 
_cons 
  

            8,79803 
(0,000)  

9,053327 
(0,000) 

8,931392 
(0,000) 

8,904908 
(0,000) 

9,061207 
(0,000) 

Persist 
  

(+) -0,0038648 
(0,873)  

0,0028875 
(0,917)   

  

Accruals 
  

(-) 6,80e-11 
(0,007)   

7,00e-11 
(0,002)  

  

Suavização 
  

(-) 0,0556627 
(0,066)    

0,0584142 
(0,057) 

 

TLR 
  

(+) 1,92e-12 
(0,689)    

 2,51e-12 
(0,674) 

Tam (+) 0,2894239 0,280278 0,285486 0,2848037 0,2799029 
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  (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000) (0,000) 

DesCont 
  

(+) 1,03892 
(0,000)  

1,127208 
(0,009)  

1,0091 
(0,017)  

1,152371 
(0,006) 

1,130974 
(0,008) 

Risco 
  

(+)  0,5125528 
(0,002)  

0,5145575 
(0,007)  

0,5155194 
(0,007)  

0,5105473 
(0,008) 

0,5161864 
(0,007) 

DesMerc 
  

(+) 0,1993096 
(0,000)  

0,1832488 
(0,000)  

0,198724 
(0,000)  

0,1837715 
(0,000) 

0,1840595 
(0,000) 

GC 
 

(+) 0,0018625 
(0,012) 

0,001824 
(0,025) 

0,018649 
(0,021) 

0,018305 
(0,024) 

0,0018138 
(0,026) 

Prob > F   =    0,0000  

R² within  =    0,0370  

R² between =  0,3440  

R² overall =    0,2112  

Fonte: Os autores 

A análise da regressão anterior rejeita H1 e não permite afirmar, estatisticamente, que a 
persistência de lucros afeta a remuneração executiva. Os achados contrariam o estudo de Ashley 
e Yang (2004), em que os autores afirmam que os pacotes de remuneração executiva estão 
atrelados à persistência de lucros. No entanto, ressalta-se que os referidos autores adotaram 
medida de persistência de lucro diferente da adotada aqui: utilizaram uma medida de magnitude 
de accruals totais sobre o total de ativos, sugerida no estudo de Sloan (1993) e aqui utilizamos 
o coeficiente da regressão do lucro atual contra o lucro anterior. Segundo Ashley e Yang (2004), 
empresas que apresentam maior persistência de lucros são companhias de maior porte, 
apresentam grandes lucros e baixos retornos de ações no mercado. Também há diferenças em 
função do aspecto temporal: a amostra de Ashley e Yang (2004) compreendeu o período de 
1993 a 1998, ou seja, antes da adoção das normas internacionais de contabilidade. Nossa 
amostra compreende o período pós adoção das normas IFRS. Os resultados coincidem apenas 
na variável de controle de tamanho.   

À significância estatística de 1%, os resultados confirmam H2, tal de que o uso de 
accruals reflete positivamente na remuneração executiva. A relação estatística indica que o uso 
de accruals aumenta a remuneração de executivo. Segundo Bergstresser e Philippon (2006), o 
executivo é levado às práticas de accruals em companhias em que há remuneração baseada em 
valor da ação no mercado acionário norte americano. Para os autores, em empresas em que há 
maior remuneração por stockoptions, os executivos são levados ao maior uso de accruals.  
Bergstresser e Philippon (2006) afirmam que os executivos não sabem ao certo quanto tempo 
estarão à frente da empresa, fato este que os leva a tomar decisões acerca de escolhas contábeis 
a fim de maximizar sua remuneração própria no curto prazo. Esta afirmativa corrobora os 
achados em relação à H3. 

A suavização de resultados também leva a um aumento de remuneração. Os achados 
não permitem rejeitar H3, a 10% de significância estatística, uma vez que a suavização de 
resultados apresenta relação positiva com a remuneração executiva. Os resultados estão 
alinhados com os estudos achados de Almeida, Sarlo Neto, Bastianello e Moneque (2012) e 
Ewert e Wagenhofer (2015). É possível observar a partir da relação teórica das propriedades da 
informação contábil (accruals), que a relação entre suavização de resultados e a remuneração 
executiva é ignorada pelos agentes econômicos, ainda que teoricamente apresente maior 
capacidade de reconhecimento de perdas econômicas contidas nos resultados contábeis e fluxos 
de caixa. 

A tempestividade no reconhecimento de perdas, não apresentou significância estatística 
na relação com a remuneração executiva. Se rejeita, assim, H4. Tal achado contraria as 
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pesquisas de Ahmed, Billings, Morton e Stanford (2002) e Brockman, Ma e Ye (2015). Segundo 
os autores, o reconhecimento tempestivo de perda reduz a assimetria da informação e 
consequentemente o risco, tanto para acionistas quanto para credores. No entanto, não há 
constatação estatística da influência do reconhecimento tempestivo das perdas sobre a 
remuneração executiva para a amostra no período estudado. 

As relações apresentadas pelo estudo apontam para uma relação forte entre remuneração 
executiva e as demais variáveis de controle: a remuneração é maior em companhias de maior 
porte e em empresas com endividamento de curto prazo, o que está alinhado com Conyon 
(1997) e Funchal e Terra (2006). Para os autores, quanto maior a companhia e quanto maior o 
risco assumido pelo executivo, maior é sua remuneração. 

Também se observou que em companhias em que há lucratividade maior (margem 
líquida), à 1% de significância estatística, há maior remuneração em companhias mais 
lucrativas sob um indicador contábil, bem como em empresas que apresentam maior retorno 
das ações (indicador de mercado). Os achados estão alinhados com os principais estudos que 
demonstram inquietação quanto à discrepância entre montante pago aos executivos e o 
desempenho de companhias (Jensen & Murphy, 1990; Baber, Kang & Kumar, 1999; Baker & 
Wurgler, 2006; Boeri, Lucifora & Murphy, 2013; Conyon & Gregg, 1994; Conyon & Leech, 
1994). 

Também como variável de controle, o indicador de Management Score apresentou 
relação significativa e positiva com a remuneração executiva, o que permite afirmar que quanto 
maior a prática de governança corporativa e mais transparência, o executivo percebe uma 
remuneração maior. Os achados corroboram os estudos de Clarke, Conyon e Peck (1998), 
Conyon e Schwalbach (2000), Jensen, Murphy e Wruck (2004), Funchal e Terra (2006), 
Murphy (2012), Conyon e He (2004), Conyon e He (2012a), Conyon e He (2012b), Conyon e 
He (2013), Cordeiro, He, Conyon e Shaw (2013a) e Cordeiro, He, Conyon e Shaw (2013b).  

Verificou-se ainda se a concentração acionária influenciaria nas políticas de 
remuneração executiva. Para tal, incluímos no modelo uma variável disponível na base de dados 
Thomson Reuters Eikon©, denominada de “percentual de participação de acionistas 
estratégicos”. Esta variável indicava o percentual da participação de acionistas tidos como 
estratégicos no capital das companhias. Tal inquietação se deu pois, a literatura apresenta tanto 
trabalhos em que há influência da concentração acionária na remuneração (Clay, 2001;  
McConnell  &  Servaes,  1990;  Hutton,  2002), como trabalhos que não apresentam tal relação 
(Shleifer and Vishny, 1997; Faccio, Lang and Young, 2001). Nos achados desta pesquisa, a 
concentração acionária não apresentou significância estatística. 

5. Considerações finais 

O uso do lucro como principal medida de desempenho atrelada à remuneração pode ser 
problemático pois o executivo pode apresentar lucros anormais em períodos em que esta medida 
for base para sua remuneração ou enquanto for conveniente para si. O uso de accruals 
discricionários leva à transitoriedade do lucro e não apresentação de lucros persistentes. Assim, 
o estudo lançou mão do conjunto de variáveis apresentadas por Dechow, Ge e Schrand (2010), 
que mitigam esse efeito temporal dos lucros anormais, através da persistência dos lucros, bem 
como o reflexo do uso de accruals ao longo do tempo, através da magnitude de accruals, 
suavização de resultados e tempestividade no reconhecimento de perdas. 

A literatura pressupõe que a qualidade das informações sobre resultados reflete nos 
esforços coletivos da diretoria para a maximização do valor da empresa e, consequentemente, 
a riqueza do acionista. Assim, estatisticamente, o estudo não comprovou a tese de que a 
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qualidade da informação contábil exerce influência na determinação dos pacotes de 
remuneração executiva. 

Contudo, os achados estão alinhados com a teoria da agência. Para Jensen e Meckling 
(1976), é de se esperar que, em uma relação em que haja a função utilidade envolvida e a busca 
pela maximização de seus interesses próprios, os resultados apontam para isso: executivos 
continuam adotando práticas contábeis com o fim específico de maximizar sua própria riqueza, 
através da remuneração.  

Os indicadores adotados nesta pesquisa têm por natureza garantir a qualidade do 
resultado na perpetuidade. Em conjunto, são capazes de predizer a capacidade de geração de 
lucros de determinada companhia ao longo dos anos. Adotada esta premissa, propor um pacote 
de remuneração atrelado a bons índices de persistência de lucros, com controle do uso de 
accruals e suavização de resultados e, também, o conservadorismo através da tempestividade 
do reconhecimento de perdas, traz ao acionista segurança de que a companhia gerará bons 
resultados ao longo dos anos, fato este que garantirá distribuição de dividendos e valorização 
do capital empregado em ações, através da valorização das mesmas frente ao mercado. 

Os achados contribuem para a literatura como um alerta: é necessário adequar as 
políticas de remuneração a indicadores mais consistentes, como os propostos por Dechow, Ge 
e Schrand (2010). Os atuais indicadores utilizados para determinar a remuneração executiva 
podem comprometer a perpetuidade das companhias. Um exemplo é o resultado do uso extremo 
de accruals: não se sustenta a longo prazo e pode comprometer a geração de fluxos de caixa 
futuros (Balsam, 1998; Bergstresser & Philippon, 2006; Iatridis, 2018).  

Deste modo, este estudo permite concluir que os pacotes de remuneração executiva 
seguem uma tendência de mercado e não teórico-contábil. Os achados contrariam as 
características da informação contábil acerca da qualidade do lucro, dado que o arcabouço 
teórico indica para uma relação positiva entre persistência de lucros, tempestividade no 
reconhecimento de perdas e remuneração executiva e uma relação negativa entre accruals, 
suavização de resultados e remuneração.  

Executivos, em função de sua natureza humana de buscar o que é melhor para si e, não 
tendo plena ciência de quanto tempo terão no exercício das funções, tendem a buscar maximizar 
sua própria riqueza no menor espaço de tempo possível. Neste sentido, o uso de accruals e 
suavização de resultados trazem ao executivo uma remuneração no curto prazo mais adequada 
aos próprios interesses e colocam em risco a perpetuidade e geração de resultados nas 
companhias no longo prazo, contrariando os interesses de acionistas. 

No entanto, no período de 2008 a 2017 e nesta amostra de empresas europeias, a 
qualidade do lucro não foi determinante nas políticas de remuneração executiva conforme 
esperado e, o resultado encontrado adverso, sugere que existem informações de mercado e 
características humanas dos executivos que não são captadas pela contabilidade, tais como 
tempo de contrato dos executivos, experiência e anseios pessoais e que impactam mais 
significativamente nas ações dos CEOs e consequentemente geram a necessidade de determinar 
pacotes de remuneração executiva mais adequados. 

Os achados da pesquisa permitiram ainda, compreender que o gerenciamento de 
resultados para aumento da remuneração executiva prevalece quando contraposto com 
indicadores de qualidade do resultado, ao menos para a amostra e período estudados. Ao 
analisar medidas de performance distintas às utilizadas até então, o estudo contribuiu para a 
literatura existente que investiga contratos de remuneração executiva. Este distanciamento entre 
qualidade do lucro e remuneração apresentado pelo estudo tem implicações práticas 
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preocupantes, pois sugere que executivos utilizam de procedimentos contábeis para aumentar 
sua própria remuneração no curto prazo. Indica um comportamento oportunista do gestor e 
consequentemente implica diretamente nos investidores, aumentando a assimetria da 
informação na relação de agência, eventuais aumentos do custo de agência e abre a 
possibilidade do uso de informações exclusivas com o propósito de transferir riqueza do 
principal para si próprio.  

Os indicadores adotados nesta pesquisa são mais complexos se comparados a calcular 
o retorno da ação. Assim, para estudos futuros, sugere-se investigar os motivos que levam o 
mercado a adotar indicadores mais simples de se encontrar em detrimento dos indicadores mais 
eficientes e com maior capacidade informacional. Também, dada a limitação da base de dados, 
o estudo não conseguiu verificar se há ação dos executivos sobre contadores ou elaboradores 
de demonstrações contábeis. Assim, investigações futuras acerca da influência do alto escalão 
de executivos sobre os elaboradores das demonstrações contábeis são sugeridas. 

O estudo limitou-se a buscar respostas nas quatro variáveis explicativas de qualidade do 
lucro. Estudos futuros podem combina-las com outros indicadores de desempenho econômico-
financeiro. Outra limitação está na análise da composição dos pacotes de remuneração. Estudos 
anteriores indicam que a adoção de accruals é mais comum em empresas em que a remuneração 
está atrelada ao preço de ações no mercado. Neste sentido, estudos futuros podem investigar se 
há relação entre a remuneração condicionada ao valor da ação e a magnitude dos accruals. 
Também procurou controlar ambientes de governança corporativa e adoção de IFRS. No 
entanto, como a preocupação principal foi controlar IFRS em função das quatro variáveis de 
resposta serem de origem contábil, a amostra contemplou apenas países da União Europeia. 
Deste modo, replicar o estudo em países de outros blocos econômicos, se torna interessante 
para a comparação dos resultados. 
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4. Remuneração de Executivos e Caixa: Há Incentivos para Geração de Fluxo de Caixa 
Operacional? 

 
Resumo 
 
As pesquisas baseadas na Teoria da Agência tendem a se direcionar para verificar a existência 
de relação entre a remuneração executiva e o desempenho das companhias, sob a ótica 
econômica. Nota-se também que, para atingir metas estabelecidas em seu contrato de 
remuneração, executivos lançam mão de accruals discricionários, o que leva ao 
comprometimento de resultados futuros e consequente geração de caixa. Neste sentido, este 
estudo contribui para a literatura existente ao verificar se são oferecidos incentivos aos 
executivos, através da remuneração, para geração de caixa operacional. Adicionalmente, a 
pesquisa identificou os fatores que levam companhias abertas europeias, no período de 2008 a 
2017, a aumentar a remuneração de executivos, ainda que estes apresentem fluxo de caixa 
operacional negativo. A pesquisa encontrou remuneração adicional aos executivos que geram 
fluxo de caixa operacional e identificou que, ainda que a empresa apresente fluxo de caixa 
operacional negativo, o executivo percebe aumento em sua remuneração em função da 
valorização dos papéis no mercado acionário. 
 
Palavras-chave: remuneração executiva; desempenho; fluxo de caixa operacional 
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1. Introdução 
 
A utilização de métricas contábeis em contratos de remuneração de executivos não é 

recente (Jensen & Murphy, 1990; Conyon & Leech, 1994; Conyon & Gregg, 1994; Conyon, 
1997; Nwaeze; Yang; Yin, 2006; Araujo & Ribeiro, 2017). A determinação de medidas 
contábeis se apresenta relevante quando estas possuem um efeito incremental e informativo 
sobre as ações dos executivos ou ainda quando este uso em contratos corrobora a partilha de 
riscos entre as partes contratantes (Lev, 1983; Natarajan, 1996; Firth; Tam; Tang, 1999; 
Kaveski; Vogt; Degenhart; Hein; Scarpin, 2015).  

O uso de medidas de desempenho distintas contribui para um contrato mais eficaz 
somente se cada medida possuir capacidade informativa incremental sobre o resultado 
pretendido (Banker & Datar, 1989). As pesquisas apresentam diversas maneiras de mensuração 
de desempenho da companhia como base para remuneração. Notadamente, lucro e retorno são 
os indicadores contábeis mais utilizados (Baker, Jensen & Murphy, 1988; Bushman & Smith, 
2001; Araujo & Ribeiro, 2018). A literatura está repleta de pesquisas que demonstram a 
importância dos lucros nos contratos. No entanto, poucos estudos investigaram se os executivos 
são incentivados a gerar caixa para suas companhias e, portanto, destinados a verificar a 
existência de relação entre remuneração de executivos e fluxo de caixa operacional. 

Estudos que evidenciam a importância do Fluxo de Caixa Operacional (FCO) como 
medida de mensuração do desempenho das companhias são esparsos (Nwaeze, Yang & Yin, 
2006). O interesse em estudar os efeitos do FCO sobre a remuneração executiva se deu nos 
Estados Unidos, entre os anos 1980 e 1990 e resultou nos trabalhos de Kumar, Ghicas e Pastena 
(1993) e mais tarde na pesquisa de Natarajan (1996). A inquietação se deu em função de haver, 
na época, um leve movimento das companhias em premiar seus executivos com base no FCO.  

A falta de evidências consistentes sobre a relevância da geração de fluxos de caixa sobre 
os contratos de remuneração é percebida por Perry e Zenner (2001), que encontraram apenas 
15% das empresas atrelando FCO nos pacotes de remuneração. Entretanto, Leone (2004), em 
pesquisa técnica, demonstra aumento na utilização de métricas baseadas em fluxo de caixa 
operacional como medida de recompensa pelo desempenho. O autor afirma que é possível 
identificar nos planos de remuneração de companhias como Disney, General Electric, IBM e 
Motorola medidas de caixa em seus sistemas de recompensa. O uso do FCO como indicador de 
desempenho é relevante e pode ser mais eficaz que as métricas comumente utilizadas, dado que 
é menos suscetível à manipulação se comparado com outros indicadores de performance. 

  
1.1 Questão de Pesquisa 
 Neste sentido, a pesquisa pretende responder à seguinte questão: qual o montante 

pago aos executivos, por meio de remuneração, para geração de caixa operacional nas 
companhias abertas europeias? E, também, quais os fatores que induzem o aumento da 
remuneração dos executivos quando há redução do FCO e/ou FCO negativo? 

 
1.2 Objetivo 
Assim, o objetivo do estudo é de investigar se há incentivos aos executivos, por meio 

de remuneração, de companhias abertas europeias para geração de caixa operacional. 
Adicionalmente, a pesquisa busca identificar os fatores que levam as companhias a 

aumentar a remuneração de executivos mesmo que haja situação de redução do caixa 
operacional e/ou fluxo de caixa operacional negativo. 

Deste modo, o estudo se diferencia dos demais e preenche uma lacuna do conhecimento 
ao avaliar o comportamento do caixa operacional apresentado pelas companhias abertas frente 
à remuneração paga aos executivos, considerando o aumento do uso do FCO como indicador 
de desempenho para a determinação da remuneração executiva em grandes corporações 
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mundiais, a adoção de normas internacionais de contabilidade e a internacionalização das 
diretrizes contábeis no mundo e, em especial, na União Europeia, dada a importância do bloco 
econômico na economia global. 

 
1.3 Justificativa 
O desenvolvimento de estudos que contemplam dados extraídos do resultado e do fluxo 

de caixa são extremamente importantes para a pesquisa e a própria prática da contabilidade, 
dado que é esperado que os accruals forneçam informações adicionais ao fluxo de caixa e que 
seja um meio para que os administradores forneçam informações privadas sobre a empresa para 
o mercado (Lopes & Martins, 2007). 

O resultado contábil é passível de manipulação através dos accruals discricionários e, 
quando eleito como indicador para estabelecer os pacotes de remuneração variável, é 
gerenciável de modo a proporcionar maiores benefícios aos executivos (Bergstresser & 
Philippon, 2006; Cheng & Farber, 2008; Conyon & He, 2013; Elayan, Jingyu & Meyer, 2008). 
Por outro lado, o fluxo de caixa operacional é mais difícil de ser manipulado, principalmente 
em função da rotina de reconciliação e circularização de informações desenvolvidas pela 
auditoria externa no momento da validação das demonstrações contábeis apresentadas (Petty & 
Ross, 2009; Deo, 2016). Em função destas características, o fluxo de caixa operacional pode 
ser utilizado como métrica para a determinação da remuneração executiva (Petty & Ross, 2009). 

Kumar, Ghicas e Patena (1993) testaram o impacto do caixa operacional na 
remuneração dos executivos, considerando o resultado dos períodos e constataram que o peso 
do fluxo de caixa não é significante. Três anos mais tarde, Natarajan (1996) desenvolveu 
modelo de regressão com remuneração contra resultado e medidas de fluxo de caixa. Concluiu 
que o lucro e o fluxo de caixa operacional possuem uma melhor associação com remuneração 
paga em moeda corrente do que apenas com o lucro, mas o peso do fluxo de caixa operacional 
é baixo e não significante.  

Após 10 anos, Nwaeze, Yang e Yin (2006) afirmaram que o FCO é relevante nos 
contratos de remuneração, a priori, quando a qualidade dos lucros é baixa e quando há 
necessidade de capital de giro elevada. Nestas situações, segundo os autores, o FCO tem maior 
capacidade preditiva de desempenho se comparado ao resultado. Para Clinch e Magliolo (1993), 
o FCO é um dos componentes do ganho que reflete e influencia diferentes aspectos da atuação 
dos executivos. Assim, após 25 anos do início das pesquisas sobre a temática, faz-se necessário 
verificar se o comportamento do fluxo de caixa operacional frente à remuneração executiva 
permanece o mesmo ou se houve mudanças significativas. No cenário econômico mundial 
destaca-se a criação da União Europeia, a adoção de normas internacionais de contabilidade, o 
franco crescimento da economia chinesa e o impacto nas economias locais, bem como a 
globalização. 

Os resultados desta pesquisa demonstram que os executivos da amostra, para o período 
estudado, receberam um acréscimo na remuneração de US$ 3,653 para cada US$ 10.000 
gerados de fluxo de caixa operacional. Adicionalmente, também identificou-se que, ainda que 
haja fluxo de caixa operacional negativo no período, o executivo percebe um aumento na 
remuneração em função da valorização das ações da companhia no mercado acionário. 

 
2. Referencial Teórico 
 
Nos anos 1970, os pacotes de remuneração executiva de empresas norte americanas 

consistiam basicamente em salário base e bônus condicionados a medidas de desempenho 
anual. Desta maneira havia pouco incentivo aos executivos para aumentar o preço das ações 
das empresas. A remuneração executiva estava condicionada ao volume de vendas e seu 
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crescimento, gerando um excesso de capacidade e de fluxo de caixa, ao invés de criar valor para 
o acionista (Funchal & Terra, 2006). Este fenômeno permaneceu durante os anos 1980.  

Empresas com excesso de caixa eram alvo de aquisição hostil ou também compravam 
outras companhias, fato que, praticamente obrigava executivos a empregar os excessos de caixa 
(Jensen, Murphy & Wruck, 2004). Durante os anos 1990 houve um crescimento do pagamento 
através de opções e se tornaram um dos maiores componentes da remuneração executiva no 
mercado norte americano (Murphy, 1998). 

 
2.1 Determinantes da Remuneração Executiva 
A remuneração é determinada através de políticas que estabelecem a relação de agência 

e, premia ou pune os executivos, normalmente em função do desempenho apresentado pela 
empresa. O pacote de remuneração é um importante fator de sucesso de uma organização e, tão 
importante quanto o montante pago é a forma como é paga, pois, um aumento da remuneração 
não necessariamente reflete em uma transferência de riqueza aos acionistas (Jensen & Murphy, 
1990). Os planos de remuneração devem encorajar executivos a tomar ações que aumentem o 
valor da firma e, ao mesmo tempo, evitar decisões que destroem valor, bem como atrair e reter 
executivos certos a custos baixos (Jensen, Murphy & Wruck, 2004).  

As políticas de remuneração no cenário norte americano compreendem salário fixo e 
remuneração baseada em desempenho, que é paga através de opções, compra de ações da 
companhia, percentual sobre o retorno das ações e bônus em dinheiro (Murphy, 1998; Firth, 
Tam & Tang, 1999). Já no Reino Unido a remuneração é composta por salário base, bônus 
anual condicionado ao desempenho contábil e remuneração de longo prazo constituída por 
opções e planos de incentivo de longo prazo (Conyon & Murphy, 2000). Na França, a 
remuneração executiva é paga em dinheiro ou em ações (Alcouffe & Alcouffe, 2000). A 
remuneração baseada em ação ou em opções tende a diminuir a distância entre o agente e o 
principal, dado que o agente passa a ter uma parte da companhia. Ao passo que, quando há o 
pagamento em dinheiro, o agente é incentivado a fazer escolhas que maximizem a própria 
riqueza em detrimento a do principal. 

O salário fixo está alinhado à magnitude dos riscos, esforços e responsabilidades 
assumidos pelo executivo em sua função e varia de acordo a complexidade da companhia e suas 
operações (Camargos, Helal & Boas, 2007). Empresas de grande porte buscam pelos melhores 
talentos e a remuneração fixa é um atrativo para estes executivos (Conyon, 1997). Há uma certa 
regulação competitiva no mercado para estabelecimento destes valores, que se baseiam em 
pesquisas salariais e análises do segmento da companhia (Murphy, 1998). No entanto, as 
companhias de maior porte, ainda que paguem maiores salários, tem o monitoramento das ações 
dos executivos prejudicado se considerar-se tão somente a remuneração fixa como meio de 
controle. O pagamento de altas montas a executivos em grandes companhias tende a ser pouco 
significativo no resultado da empresa, em função do seu porte (Funchal & Terra, 2006; Araujo, 
Parisi, Silva, & Nakamura, 2014). E ainda, quando há pulverização do controle acionário, este 
controle se apresenta mais ineficaz. 

De um lado, o tamanho da empresa não é de grande valia para acionistas, pois, buscam 
maximização de sua riqueza através do retorno sobre os investimentos empregados (Firth, Tam 
& Tang, 1999). Noutro sentido, os executivos atuam fortemente na determinação de sua 
remuneração fixa, ainda que seja a menor parte se comparada com a remuneração total, pois, o 
salário base é componente chave dos contratos e garante sua remuneração pelo tempo em que 
perdurar o contrato (Murphy, 1998). Além disto, boa parte da remuneração variável se baseia 
nesta monta fixa. Este comportamento é mais comum em executivos com perfil conservador 
(Funchal & Terra, 2006). 

A remuneração variável ou também conhecida como plano de bônus anual (Camargos, 
Helal & Boas, 2007) refere-se à maior parcela da remuneração executiva e é determinada em 
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empresas norte americanas, através de duas ou mais medidas de desempenho e, dentre elas, ao 
menos uma medida é baseada no lucro contábil (Murphy, 1998). Além do resultado contábil, 
as medidas de desempenho mais comuns são variação do resultado, retorno sobre ativos e 
retorno sobre o patrimônio (Firth, Tam & Tang, 1999). As medidas de desempenho contábil 
sofrem maior influência dos executivos e em especial o lucro contábil que podem conter as 
ações não observáveis dos executivos – discricionariedade (Jensen & Murphy, 1990). Num 
cenário extremo, pode haver manipulação de informações contábeis (Anderson, Cavanahg & 
Hartman, 2002). 

Existe ainda a remuneração baseada em ações que é a mais forte conexão entre a riqueza 
do executivo e dos acionistas, dado que ele passa à condição de acionista (Jensen & Murphy, 
1990). Assim, o bem-estar do executivo se dará ao passo que o desempenho da companhia cuja 
gestão está sob sua responsabilidade seja satisfatório também. Porém, existem fatores que 
fogem ao controle dos executivos que podem influenciar o preço das ações, tal como fatores 
macroeconômicos (Firth, Tam & Tang, 1999). Ainda assim, a remuneração baseada em ações 
conecta a riqueza de acionistas e executivos e corrobora a efetividade de um pacote de 
remuneração composto por remuneração monetária e baseada em ações como instrumento de 
alinhamento de interesses de acionistas e executivos (Jensen & Murphy, 1990; Murphy, 1998). 

Também uma forma bastante utilizada para determinar a remuneração executiva são as 
stock options que consistem em opções de compra de ativos em determinada data a determinado 
valor, ambos previamente estabelecidos e que possuem tipicamente longo prazo para expirar 
(normalmente de 10 anos) e com preço de exercício similar ao de mercado na data da concessão 
da opção (Funchal & Terra, 2006). Nesta modalidade há distinções entre sua utilização nos 
mercados norte americano e britânico: enquanto nos Estados Unidos a maturidade varia entre 
5 e 10 anos e o executivo pode exercer seu direito antes do prazo, ao passo que no cenário 
britânico o executivo deve cumprir alguma meta previamente estabelecida em contrato e não 
simplesmente aguardar o prazo determinado para exercer seu direito.  

O ponto fraco da remuneração através de opções está no fato de que o mercado é quem 
vai ditar o preço das ações no exercício do direito e não necessariamente o desempenho da 
companhia (Jensen & Murphy, 1990). Em outras palavras, não há como controlar se o executivo 
terá sua riqueza alterada em função de seu desempenho na companhia ou se sua riqueza será 
influenciada por rumores de mercado, por exemplo.  

Existem diferenças latentes entre a remuneração baseada em ações e as em opções. A 
primeira delas diz respeito à tributação: na modalidade de opções, há um diferimento do 
pagamento do imposto de renda por parte do executivo, pois só estará sujeito ao tributo quando 
do exercício do direito sobre as opções. Este fenômeno é percebido nos Estados Unidos (Jensen 
& Murphy, 1990), no Reino Unido (Conyon & Sadler, 2001) e no Brasil (Funchal & Terra, 
2006; Camargos, Helal & Boas, 2007). Também há diferenças no que tange ao pagamento de 
dividendos: quando titular de ações, o executivo tem direito a receber dividendos ao passo que 
na modalidade de opções não. Assim, a remuneração baseada em opções é atraente e alinha 
interesses de executivos e acionistas, mas não deve ser utilizada isoladamente (Funchal & Terra, 
2006; Krauter, 2013). Recomenda-se que o pacote de remuneração deve ser heterogêneo. 

 
2.2 Fluxo de Caixa Operacional 
O fluxo de caixa operacional é evidenciado na primeira parte da Demonstração do Fluxo 

de Caixa. Representa o caixa gerado pelas operações da empresa, antes das operações com 
financiamentos e de investimentos. Os usuários das informações contábeis e agências de risco 
utilizam o fluxo de caixa para monitorar o desempenho das companhias, complementando a 
análise da demonstração de resultado e o balanço patrimonial, pois apresenta informações 
relevantes acerca da liquidez da companhia, transparência financeira e ajuda a entender as 
políticas de gestão do caixa de cada companhia, incluindo práticas de alavancagem, políticas 
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de pagamentos de dividendo e crescimento (Deo, 2016). Há situações em que empresas 
apresentam, simultaneamente, bons resultados econômicos e fluxos de caixa negativos, 
destacando assim a importância da análise da demonstração de fluxo de caixa (Mills & 
Yamamura, 2000). 

O fluxo de caixa é relativamente difícil de ser manipulado, dado que os auditores 
externos têm condições de reconciliar o caixa com os extratos bancários e conseguem 
evidenciar possíveis fraudes (Petty & Ross, 2009; Deo, 2012; Deo, 2016). A onda de falências 
empresariais abarcada pela crise financeira de 2008 sinalizou para a comunidade empresarial 
que as decisões não devem ser tomadas tão somente pelas demonstrações contábeis tradicionais 
– resultado e balanço – mas em conjunto com a demonstração do fluxo de caixa (Deo, 2012). 
As medidas de fluxo de caixa fornecem informações sobre a capacidade da empresa em gerar 
dinheiro no curto e no longo prazo (Petty & Ross, 2009). Logo, o fluxo de caixa operacional é 
a principal evidenciação de geração e consumo de caixa das operações da companhia. 

Investidores de mercado de capitais estão preocupados com a capacidade da empresa 
em gerar fluxos de caixa futuro e na criação de valor (Lopes & Martins, 2007). As estimativas 
dos fluxos de caixa possibilitam avaliar o valor da empresa refletido no preço de ações (Barth, 
Cram & Nelson, 2001). Não obstante, a companhia, quando objeto de avaliação, deve ser 
avaliada por sua riqueza expressa a valor presente, calculada a partir de fluxos de caixa futuros, 
descontados a uma taxa de atratividade que reflita o custo de oportunidade das fontes de 
financiamento (Ross, Westerfield & Jaffe, 2001). 

Ainda que o FASB (1987) tenha apontado para a necessidade de foco no lucro calculado 
segundo o regime de competência em detrimento ao fluxo de caixa, o IASB (2008) menciona 
que deve-se levar em consideração a posição financeira, desempenho financeiro e o fluxo de 
caixa das entidades, pois isto auxilia os usuários na predição de fluxos de caixa futuros mais 
eficientes que o lucro.  

Greenberg, Johnson e Ramesh (1986) encontraram maior poder preditivo de fluxos de 
caixa futuros no uso do lucro do que a demonstração de fluxo de caixa. Não obstante, Bowen, 
Burgstahler e Daley (1986) identificaram no cenário norte americano que o fluxo de caixa 
operacional é estatisticamente superior em predizer fluxos de caixa futuros do que qualquer 
medida de lucro contábil ou outras medidas que envolvam caixa. Os estudos de Arnold, Clubb, 
Manson e Wearing (1991) no Reino Unido e de Percy e Stokes (1992) na Austrália, corroboram 
os achados de Bowen, Burgstahler e Daley (1986). Hendriksen e Van Breda (2009) afirmam 
que a confiabilidade nas predições que se baseiam em fluxos de caixa é maior do que aquelas 
apoiadas no lucro, mas não o descarta plenamente.  

Finger (1994) também testou a capacidade preditiva de lucro e fluxos de caixa e 
concluiu que no curto prazo, o fluxo de caixa é mais eficiente. Já no longo prazo, as 
metodologias chegam a uma equivalência, o que, alinhado com Hendriksen e Van Breda (2009) 
e IASB (1992) permitem adotar uma postura mais sóbria e defender que tanto o lucro quanto o 
fluxo de caixa são úteis para os usuários estimarem os fluxos de caixa futuros da companhia, 
ou seja, a situação mais desejável é a miscigenação de ambos os conteúdos informacionais.  

Percebe-se assim que a informação produzida pelo fluxo de caixa das operações é 
apreciada pelos usuários das informações contábeis, pelo mercado de capitais e auxilia na 
precificação de ativos e fixação dos preços de ações. Não obstante, nota-se também maior 
rigidez no que tange à manipulação da informação frente ao resultado econômico. No entanto, 
não se deve ignorar a informação econômica abrangida pela demonstração do resultado do 
exercício, dado que ela traz em seu conteúdo o desempenho da companhia no momento em que 
ocorreram os fenômenos econômicos, independentemente da sua realização. Deste modo, faz-
se necessário alinhar a informação financeira, através do fluxo de caixa operacional e o 
conteúdo inserido no resultado econômico, através da demonstração de resultado, mas alinhar 
a esta última, a qualidade do resultado. 
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3. Metodologia 

 Compõe a amostra deste painel balanceado, empresas europeias que divulgaram as 
informações sobre remuneração executiva no período de 2008 a 2017, extraídos da base 
Thomson Reuters Eikon©, em dólar americano (US$), tal que as companhias foram eleitas em 
função da disponibilidade de dados de todas as variáveis estudadas. A União Europeia 
compreende países que, juntos, estão entre as três maiores economias do mundo, ao lado de 
China e Estados Unidos. Em 2015, obteve um PIB na ordem de 14,6 trilhões de euros 
(Europa.eu, 2017). Em função de utilizarmos dados contábeis, a escolha do bloco econômico 
também se deu em função da adoção das normas internacionais padrão IFRS desde 2005: 
 

TABELA 1 – Amostra 
2008 à 2017 Empresas Observações 
Total de Empresas 854 8.540 
(-) Empresas com missing values 483 4.830 
(=) Amostra final para análise 371 3.710 

Fonte: Os autores 

A técnica econométrica aplicada ao estudo foi a análise de dados em painel, que 
contempla dados de corte transversal (i) relacionados com as características das organizações 
ao longo de uma série temporal (t) de 2008 a 2017, envolvendo tanto uma dimensão espacial 
quanto temporal. Preliminarmente foram realizados o teste de Heterocedasticidade, de Baum; 
o teste de Autocorrelação, de Wooldridge; e o teste de Multicolinearidade, que avalia a 
existência de relação linear entre as variáveis. Também foram executados os testes de Lagrange 
Multiplier (LM), proposto por Breusch e Pagan (1980), para teste da hipótese nula dos efeitos 
individuais não observáveis e avaliar o fato de serem relevantes para a explicação do modelo e 
posteriormente decidir entre os modelos pooled e o de efeitos aleatórios. Na sequência, foi 
realizado o teste de Hausman, para avaliar a correlação entre os efeitos individuais do 
intercepto. 

A variável dependente testada foi a variação da remuneração total contra a variável 
independente fluxo de caixa operacional. Por variáveis de controle adotou-se o ativo total para 
tamanho, o retorno da ação como medida de desempenho e uma medida de efetividade e 
comprometimento das companhias junto às políticas de governança corporativa, desenvolvida 
pela Thomson Reuters Eikon©. Deste modo, o modelo proposto é: 

 
∆!()!�*+,,� =  � + �� �!),,� + �.��&��7�,,� + �/��*,,� + �4(7="�,,� + �5;!,,� + �,,� 

 
Em que: 
∆CEOComp: Variação na remuneração executiva total, da empresa i, no período t;  
FCO: Fluxo de caixa operacional da empresa i, no período t;  
Retorno: Retorno da ação da empresa i, no período t; 
Tam: Tamanho da empresa i, no período t; 
Endiv: Endividamento da empresa i, no período t; 
GC: indicador de características de Governança Corporativa da empresa i, no período t. 

Com o desenvolvimento do modelo, a pesquisa testou a hipótese “H1” que consiste em 
verificar se o executivo percebe remuneração adicional em função da geração de Fluxo de Caixa 
Operacional. 

Adicionalmente, isolou-se da amostra apenas as empresas que apresentaram no período 
estudado o fenômeno de aumento da remuneração e redução do caixa, a fim de identificar quais 
fatores levam empresas a aumentarem a remuneração executiva ainda que o caixa tenha 
diminuído. Assim, testou-se a hipótese “H2” que consiste em verificar os fatores que levam ao 
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aumento de remuneração executiva quando há redução do fluxo de caixa operacional. Deste 
modo, foram testadas as seguintes variáveis como possíveis explicativas para o fenômeno. O 
modelo proposto é: 

 
!()!�*+,,� =  � + �� ��&��7�,,� + �.��*,,� + �/�)� + �4(7="�,,� + �5;!,,� + �,,� 

 
Em que: 
CEOComp: Remuneração executiva total, da empresa i, no período t;  
Retorno: Retorno da Ação da empresa i, no período t;  
Tam: Tamanho da empresa medido através do LN do ativo total i, no período t; 
ROA: Desempenho da empresa i, no período t, medido através do retorno sobre ativos; 
Endiv: Endividamento da empresa i, no período t; 
GC: indicador de características de Governança Corporativa da empresa i, no período t. 

Murphy (1985) e Byrd, Parrino e Pritsh (1998) recomendam o uso de características das 
empresas nas análises, dadas suas implicações sobre os indicadores de retorno e possíveis 
conflitos de agência existentes. 

 
4. Resultados 

 
A pesquisa propõe-se a investigar acerca dos incentivos pagos aos executivos, por meio 

de remuneração, para geração de caixa operacional nas companhias abertas europeias. Deste 
modo, apresenta-se inicialmente na tabela 2 a seguir a estatística descritiva da amostra, que 
indica remuneração média anual de pouco menos de 34,7 milhões de dólares, com variação de 
até 1987 vezes entre a menor remuneração e a maior. Também apresenta a variação da 
remuneração que vai de 781 mil dólares a pouco mais de 59 milhões de dólares. Destaque para 
a variação mínima e máxima que, de um ano para o outro, pode atingir patamares negativos, ou 
seja, há reduções significativas na remuneração: 

 
TABELA 2 - Estatística descritiva 

Variável Obs Média Desvio Padrão Min Max 

CEO Comp 3.710 3,47e+07 5,32e+08 1005,791 2,40e+10 

∆CEOComp 3.710 233242,7 6874892 -2,44e+07 2,67e+07 

FCO 3.710 1,69e+09 2,73e+09 -7,37e+07 1,29e+10 

Retorno 3.710 0,065125 0,401436 -0,832699 1,983550 

Tam 3.710 22,96459 1,552396 20,46017 26,52224 

Endiv 3.710 0,436208 0,241201 0,032346 0,923340 

GC 3.710 55,20868 27,49992 5,503145 97,32143 
Fonte: Os autores 

 
4.1 Incentivos aos Executivos, por meio de Remuneração e Geração de Caixa 
 
Posto isto, verificou-se a não violação dos pressupostos e especificações do modelo de 

regressão de mínimos quadrados ordinários (MQO), conforme tabela 3 abaixo: 
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TABELA 3 - não violação dos pressupostos e especificações do modelo de regressão de mínimos 
quadrados ordinários (MQO) 

Teste Finalidade do teste 
Resultado 

Valor 
Médio 

Valor 
Máximo Desejado 

Shapiro-Wilk Normalidade da distribuição dos dados 
Distribuição 

Normal P>0,05 
Fator de Inflacionamento da 
Variância (VIF) Colinearidade entre as variáveis 1,54 2,37 <10 
Grau de tolerância (1/VIF) Existência de multicolinearidade 0,93 0,98 >0,1 
Breusch-Pagan-Godfrey Verificar se há heterocedasticidade Há heterocedasticidade 
White Verificar se há heterocedasticidade Há heterocedasticidade 

Fonte: Os autores 

Também se procedeu com o teste robusto para diferenciação de interceptos de grupos e 
os testes de Breusch-Pagan e Hausman para verificar dentre os modelos de MQO, efeitos fixos 
ou efeitos aleatórios, o que mais se adequa aos dados da pesquisa: 

 
TABELA 4 - Teste para escolha do modelo 

Teste robusto para 
diferenciar interceptos 

Teste Breusch-Pagan Teste de Hausman 

H0 = MQO / H1 = EF H0 = MQO / H1 = EA H0 = EA / H1 = EF 

F(5, 385) = 9,00   Qui-Quadrado (01) =  0,00    Qui-Quadrado (5) =  14,78 

Prob > F = 0,000  Prob > chibar2 =   1,0000   Prob > chibar2 =   0,0113  
Fonte: Os autores 

De acordo com os dados, nota-se que o modelo mais adequado é o de efeitos fixos, 
rejeitando-se a hipótese nula a 5%. Em função da existência de heterocedasticidade apontada 
nos testes formais, foi utilizado o modelo de efeitos fixos com a técnica de regressão com erros-
padrão robusto. Além do teste formal, o uso da técnica de efeitos fixos se justifica pois analisa 
os efeitos em cada empresa da amostra dado que a política de pagamento de remuneração 
executiva cabe a cada companhia. 

 
TABELA 5 - Regressão com Efeitos Fixos e Erros-Padrão Robustos  

  Coef. Erro Padrão t P>t Significância 

Coeficiente        3,11e+07          1,10e+07  2,83 0,005 *** 

FCO         0,0003653  0,0001318 2,77 0,006 *** 

Desemp 1480475 293372,8 5,05 0,000 *** 

Tam -1425727 478467,3 -2,98 0,003 *** 

Endiv 844756,2 1135428 0,74 0,457  

GC          14391,25  5231,738 2,75 0,006 *** 

Prob > F =    0.0000  

R² = 0.0142  

Significância: *** 0,01; ** 0,05; * 0,10.  

Fonte: Os autores 

Conforme apresentado na tabela 4, o modelo apresentou significância estatística a 1% 
para a variável explicativa FCO, desempenho, tamanho e governança corporativa. A variável 
de controle de endividamento não apresentou significância estatística. Segundo os achados, 
nota-se que a remuneração executiva varia US$ 3,653 quando há fluxo de caixa operacional de 
cerca de US$ 10.000,00. A relação num primeiro momento parece tímida. No entanto, a amostra 
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apresentou média do Fluxo de Caixa Operacional na ordem de 1,69 bilhões de dólares, o que 
proporciona ao executivo, em função da boa gestão do caixa, uma remuneração adicional de 
cerca de 600 mil dólares por ano. Dado que a amostra apresentou remuneração total média de 
quase US$ 34,7 milhões, ainda que o acréscimo na remuneração seja pequeno, ele existe. 

Os achados são tímidos frente à teoria, dado que o FCO é uma medida capaz de verificar 
o esforço do gestor para gerar caixa para a companhia (Dechow, 1994). Esta capacidade 
contribui para o aumento da riqueza do acionista, dado que o caixa gerado pela empresa não 
gera despesas de juros se aplicado em novos investimentos, o que reduz as despesas financeiras 
e aumenta o lucro líquido (Akono & Nwaeze, 2018). Ou ainda, o FCO pode ser aplicado em 
outros ativos e/ou atividades de investimento, com o propósito também de maximizar o 
resultado e consequentemente a riqueza do acionista, o que contribui para mitigar o problema 
de agência (Jensen & Meckling, 1976). 

Ainda, segundo o modelo, essa relação ocorre em empresas de menor porte, com ativo 
total menor, pois o modelo apontou para relação estatística significativa, porém negativa. 
Assim, o modelo permite inferir que quanto maior a empresa, menor a relação entre o aumento 
da remuneração executiva e a geração de caixa operacional na companhia. Os achados 
corroboram os estudos de Conyon (1997), Murphy (1998) e Funchal e Terra (2006). 

 
4.2 O que leva Empresas com Redução de Caixa Operacional a Aumentar a 

Remuneração Executiva? 
 

Procedeu-se então com a investigação para verificar os fatores que levam as empresas 
a promover aumento de remuneração executiva ainda que haja redução no caixa. Sumariamente, 
seguiram-se os testes estatísticos preliminares para não violação dos pressupostos da regressão, 
conforme tabela 6: 

 
TABELA 6 - não violação dos pressupostos e especificações do modelo de regressão de mínimos 

quadrados ordinários (MQO) 

Teste Finalidade do teste 
Resultado 

Valor 
Médio 

Valor 
Máximo Desejado 

Shapiro-Wilk Normalidade da distribuição dos dados 
Distribuição 

Normal P>0,05 
Fator de Inflacionamento da 
Variância (VIF) Colinearidade entre as variáveis 1,63 2,76 <10 
Grau de tolerância (1/VIF) Existência de multicolinearidade 0,93 0,98 >0,1 
Breusch-Pagan-Godfrey Verificar se há heterocedasticidade Há heterocedasticidade 
White Verificar se há heterocedasticidade Há heterocedasticidade 

Fonte: Os autores 

Também se procedeu com o teste robusto para diferenciação de interceptos de grupos e 
os testes de Breusch-Pagan e Hausman para verificar dentre os modelos de MQO, efeitos fixos 
ou efeitos aleatórios, o que mais se adequa aos dados da pesquisa: 

 
TABELA 7 - Teste para escolha do modelo 

Teste robusto para 
diferenciar interceptos 

Teste Breusch-Pagan Teste de Hausman 

H0 = MQO / H1 = EF H0 = MQO / H1 = EA H0 = EA / H1 = EF 

F(6, 759) = 8,16   Qui-Quadrado (01) =  699,03    Qui-Quadrado (6) =  2,17 

Prob > F = 0,000  Prob > chibar2 =   0,0000   Prob > chibar2 =   0,9031  
Fonte: Os autores 
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Segundo os testes, o modelo que melhor se ajusta é o de dados em painel com efeitos 
aleatórios: 

TABELA 8 - Regressão com Efeitos Aleatórios e Erros-Padrão Robustos 
  Coef. Erro Padrão Z P>z Significância 

Coeficiente 9,768366 1,019749 9,58 0,000 *** 

DesMerc 0,2205808 0,0412816 5,34 0,000 *** 

Tam 0,2441684 0,0443525 5,51 0,000 *** 

DesCont 2,943199 0,742465 3,96 0,000 *** 

Endiv 0,373413 0,1967437 1,90 0,058 * 

GC 0,0025224 0,001215 2,08 0,038 ** 

Prob > F =    0.0000  

R² = 0.2428 | Significância: *** 0,01; ** 0,05; * 0,10.  

Fonte: Os autores 

Os resultados apresentaram significância estatística para todas as variáveis. Com isso, 
o modelo não rejeita a hipótese de que a remuneração executiva em empresas que apresentam 
variação negativa do Fluxo de Caixa Operacional, remuneram seus executivos com base no 
retorno das ações no mercado. Esse fenômeno também é percebido no cenário norte americano 
(Jensen & Murphy, 1990) e no cenário brasileiro (Funchal & Terra, 2006). 

Esse fenômeno, segundo o modelo, é percebido em empresas de maior porte 
corroborando os achados de Murphy (1998), Conyon (1997) e Funchal e Terra (2006), dada a 
relação positiva apresentada no modelo. Estas companhias também apresentaram desempenho 
positivo quanto ao Retorno sobre os Ativos.  

Os achados se alinham com o que prediz a teoria da agência no tocante à assumpção de 
informações disponíveis ao público e também muito do que pode se chamar de informações 
privilegiadas, incorporadas ao preço das ações (Jensen & Meckling, 1976), dado que o 
desempenho de mercado foi medido pela variação do preço das ações de um ano para o outro. 
Ou seja, o mercado recebe as informações das companhias e as agrega no valor das ações. E 
por consequência, premia seus executivos através da remuneração com base nesta valorização. 

Com significância a 10%, identificou-se que os executivos que assumem mais riscos, 
medido através do endividamento, recebem um prêmio por isso, conforme predito por Lev 
(1983), Natarajan (1996), Firth, Tam e Tang (1999), Kaveski; Vogt; Degenhart; Hein; Scarpin 
(2015). Este achado está alinhado com a premissa de que em grandes empresas existe maior 
risco em função do volume maior de ativos e negócios a serem geridos (Funchal & Terra, 2006), 
ainda que este último estudo tenha sido realizado em 2002 com empresas de quatro países 
(Argentina Brasil, Chile e México) que emitiram American Depositary Receipts (ADRs) nos 
Estados Unidos. 

Apesar de ser utilizada como variável de controle, em ambos os modelos, a Governança 
Corporativa se fez presente. É possível inferir que em companhias em que há um maior 
comprometimento da diretoria quanto a elaboração e aplicação de boas práticas de governança 
corporativa, há um acréscimo na remuneração anual do executivo. Souza e Borba (2007) 
afirmam que compõe as boas práticas de governança corporativa o estabelecimento de 
procedimentos formais e transparentes para o desenvolvimento de políticas de remuneração e 
níveis salariais de executivos. 

 
5. Considerações finais 

 
Os estudos sobre remuneração executiva baseados na Teoria da Agência, concentraram 

seus esforços na relação entre remuneração e desempenho (Araujo & Ribeiro, 2017). No 
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entanto, quando tratado apenas o resultado da companhia, corre-se o risco de cair no problema 
do gerenciamento de resultados. De outro lado, o Fluxo de Caixa Operacional é mais difícil de 
ser manipulado, principalmente por não existir discricionariedade de accruals que impacte 
diretamente o caixa e as técnicas de auditoria empregadas, que consistem e validam as 
informações do Caixa. Deste modo, o estudo investigou a existência de incentivos aos 
executivos de companhias abertas europeias para geração de caixa operacional e também 
identificou os elementos que levam empresas a pagarem mais a seus executivos, ainda que estes 
apresentem Fluxos de Caixa Operacionais negativos. 

O uso do FCO como medida de desempenho das ações dos executivos contribui para a 
determinação do pacote de remuneração. O estudo apresentou um acréscimo médio de 600 mil 
dólares na remuneração em função da geração de caixa operacional (FCO). Se o plano de 
remuneração prevê apenas a mensuração do desempenho pelo valor das ações, não consegue 
medir plenamente os esforços do executivo a favor da companhia, dado que o valor das ações 
sofre influência de outros fatores, micro e macro econômicos, que não refletem a ação de 
executivos, necessariamente (Coughlan & Schmidt, 1985; Akono & Nwaeze, 2018). Em outras 
palavras, o executivo tem pleno controle do fluxo de caixa das operações e pouca influência 
sobre o preço das ações, o que permite ao acionista medir o empenho do gestor na geração de 
caixa para a companhia, como sugerido por Dechow (1994).  

Os resultados apontaram que o fenômeno ocorre em empresas de menor porte. Isto pois, 
Conyon (1997), Murphy (1998) e Funchal e Terra (2006), afirmam que empresas maiores 
buscam pelos melhores talentos e, a remuneração fixa é um atrativo para estes executivos. 
Admitem que existe uma regulação informal e competitiva no mercado para estabelecimento 
destes valores, baseados em pesquisas salariais e análises do segmento da companhia. Assim, 
o fato do fenômeno se apresentar em empresas de menor porte, sinaliza para o fato de estas 
empresas oferecerem remuneração baseada em geração de caixa. Quando analisadas as 
empresas em que houve caixa negativo e aumento da remuneração, identificou-se que a 
remuneração foi aumentada em função do retorno da ação no mercado. Este fenômeno ocorre 
em empresas de maior porte. 

Assim, este contraditório apresentado nos dois modelos, levam para a reflexão de que, 
em companhias de menor porte, há uma preocupação de controle das ações dos executivos em 
função de uma melhor gestão do caixa e em empresas de maior porte, há uma preocupação 
voltada para os reflexos de suas ações no valor da companhia frente ao mercado. 

No entanto, este contraditório é muito bem justificado pela teoria da agência. Jensen e 
Meckling (1976) afirmam que os preços dos títulos incorporam de forma imparcial as 
informações publicadas e informações privadas das companhias. A mesma teoria afirma que as 
empresas maiores possuem um capital mais pulverizado e, em pequenas companhias, há 
evidências de que o administrador participe do capital da empresa. Assim, admitir que o fluxo 
de caixa tenha maior influência sobre a remuneração executiva em menores companhias faz 
sentido, pois o acionista está mais próximo da administração da companhia e consegue 
monitorar mais adequadamente as ações do agente. 

Por fim, o estudo aponta para níveis de remuneração maiores para executivos que 
adotam boas práticas de governança corporativa. Os achados corroboram os estudos de Souza 
e Borba (2007) e contrariam os achados de Benini, Bianchi, Machado e Menezes (2017). Tal 
diferença pode ser justificada em função do mercado em que estão inseridas as amostras: 
Segundo Souza e Borba (2007), mercados financeiros mais maduros tendem a ter a aplicação 
das boas práticas de governança corporativa mais enraizadas. 

Os resultados contraditórios em relação ao prêmio por geração de caixa vs o retorno das 
ações no mercado de capitais, sugere investigação aprofundada observando estas 
características. Dada a limitação do estudo, recomenda-se em estudos futuros, que seja incluída 
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no modelo a variável de controle de composição acionária, se há ou não concentração acionária, 
ou ainda se a companhia apresenta características de empresa familiar ou não. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O lucro é muito utilizado como principal medida de desempenho atrelada à remuneração 

executiva. No entanto, esta prática pode ser problemática pois o executivo pode apresentar 

lucros anormais em períodos em que esta medida for base para sua remuneração. O uso de 

accruals discricionários pode conduzir a não apresentação de lucros persistentes. Assim, o 

estudo lançou mão do conjunto de variáveis de qualidade do resultado e o fluxo de caixa 

operacional como possíveis medidas de determinação do pacote de remuneração executiva. 

Esta tese teve por objetivo identificar se a qualidade da informação contábil possui a 

capacidade de influenciar nos determinantes da remuneração executiva de companhias 

europeias para o período de 2008 a 2017. Para tal, o objetivo geral foi desdobrado em três 

objetivos específicos: i) investigar se a qualidade do resultado influencia o pacote de 

remuneração oferecido aos executivos de companhias europeias; ii) investigar se há incentivos 

aos executivos, por meio de remuneração, de companhias abertas europeias para geração de 

caixa operacional e; iii) identificar os fatores que levam as companhias a aumentar a 

remuneração de executivos mesmo que haja situação de redução do caixa operacional e/ou 

fluxo de caixa operacional negativo. 

O estudo buscou contribuir com as pesquisas sobre remuneração executiva e 

informações contábeis, utilizando a teoria da agência para analisar e interpretar a interação entre 

estes dois sistemas, com foco em empresas estabelecidas em países membros da União 

Europeia. Esta opção se deu em função da representatividade do bloco no cenário econômico 

mundial e principalmente, por utilizar-se de informações puramente contábeis e o bloco já 

apresentar sólida adoção das normas internacionais de contabilidade, o que permitiu maior 

comparabilidade e uniformidade nos dados coletados.  

De modo geral, os resultados encontrados indicam baixa influência da qualidade da 

informação contábil nas políticas de remuneração executiva. Para cumprir com o primeiro 

objetivo específico, que era o de investigar se a qualidade do resultado influenciava no pacote 

de remuneração oferecido aos executivos de companhias europeias, os resultados apontam para 

a não consideração de informações de qualidade do lucro como determinantes da remuneração 

executiva. Ao contrário, encontrou-se forte relação com o desempenho das ações no mercado 

acionário em detrimento à qualidade do resultado, como descrito a seguir. 

Ao verificar a persistência do lucro, esperava-se encontrar relação positiva com a 

remuneração, mas não apresentou significância estatística. Este achado preocupa, pois, a 
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persistência do lucro tem característica preditiva para determinação de resultados futuros e, esta 

não relação, indica que a remuneração executiva não sofre influência de um indicador que 

garante ganhos no longo prazo. 

Também a magnitude no uso de accruals que, segundo a teoria contábil, deveria 

apresentar relação negativa com a remuneração, dado que deveria ser premiado aquele 

executivo que menos se utiliza de accruals discricionários, vislumbrando o gerenciamento do 

resultado. No entanto, os resultados indicaram uma relação positiva, fato que corroborou 

estudos específicos anteriores e indica que os executivos lançam mão de accruals 

discricionários para gerenciar o resultado de curto prazo e garantir sua remuneração também no 

curto prazo.  

Esta mesma impressão notou-se com a suavização dos resultados. Identificou-se 

remuneração adicional ao executivo que lança mão do gerenciamento do resultado para suavizar 

os resultados de períodos distintos, com o objetivo de alcançar a remuneração proposta com 

base nos resultados. Esta prática também tem foco no curto prazo e compromete a geração de 

resultados no longo prazo. 

A pesquisa ainda buscou identificar se o reconhecimento tempestivo das perdas, uma 

característica que demonstra conservadorismo contábil por parte do executivo, influenciaria 

positivamente o pacote de remuneração. No entanto, esta variável não se mostrou significativa 

no modelo. Deste modo, o reconhecimento tempestivo de perdas não influencia a remuneração 

executiva.  

Assim, os resultados da pesquisa respondem à primeira questão de pesquisa 

negativamente: não, a qualidade do resultado não influencia o pacote de remuneração oferecido 

aos executivos de companhias europeias para a amostra e períodos estudados. 

Adicionalmente, buscou-se responder à segunda questão de pesquisa, que compreendia 

em verificar a existência de remuneração adicional ao executivo que gerou caixa operacional 

nas companhias europeias entre 2008 e 2017. 

Com a investigação sobre o caixa, encontrou-se uma relação positiva entre a geração de 

caixa operacional e a remuneração executiva. A relação parece ligeiramente tímida, cerca de 

US$ 3,653 de prêmio para cada US$ 10.000 gerados em caixa operacional. No entanto, quando 

aplicado à média das variáveis apresentadas nas estatísticas descritivas, este valor gera um 

prêmio médio anual de cerca de US$ 600.000. Assim, o estudo demonstra que há um incentivo 
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para geração de caixa a partir das atividades operacionais da companhia em detrimento a 

contratar empréstimos ou emitir ações no mercado. Deste modo, o estudo responde 

positivamente à segunda questão de pesquisa proposta: sim, existem incentivos aos executivos, 

por meio de remuneração, para geração de caixa operacional nas companhias abertas europeias 

na amostra e período estudado. 

Por fim, verificou-se a terceira questão de pesquisa que consistiu em identificar os 

fatores que levaram empresas a pagar mais aos seus executivos, ainda que estes tenham 

consumido o fluxo de caixa operacional, e não gerado. Deste modo, isolou-se da amostra as 

empresas que em, pelo menos um dos períodos do estudo, apresentaram aumento de 

remuneração executiva e redução do caixa operacional.  

Identificou-se como principal variável significativa para determinar a remuneração 

executiva, o retorno no preço das ações no mercado acionário. Deste modo, a pesquisa 

respondeu à terceira questão de pesquisa, tal que o retorno no preço das ações no mercado 

acionário é o principal determinante da remuneração executiva em empresas europeias que 

apresentaram redução de fluxo de caixa operacional, no período estudado. 

Estudos anteriores indicam que a persistência de lucro e o reconhecimento tempestivo 

de perdas (TLR) são qualidades positivas que indicam perpetuidade do resultado. Por outro 

lado, magnitude de accruals e suavização de resultado, são características negativas, que 

comprometem a continuidade da companhia. De acordo com a teoria da agência, a remuneração 

é uma maneira de alinhar os interesses de acionistas e executivos, tal que, se o objetivo comum 

for a maximização do patrimônio de cada, os acionistas desenhariam pacotes de remuneração 

que estimulassem a persistência de lucro e o reconhecimento tempestivo de perdas e 

desmotivasse o uso de accruals e a suavização de resultados. 

No entanto, os achados desta tese contrariam estas premissas teóricas: persistência e 

TLR não apresentaram relação estatística com a remuneração. Magnitude de accruals e 

suavização de resultados apresentaram significância, tal que magnitude de accruals bastante 

significativo, e com sinal positivo, fato este que permitem afirmar que os executivos fazem uso 

de accruals e suavização de resultados para receber mais. Em suma, a tese sugere que o 

executivo se utiliza de accruals discricionários, a companhia apresenta bom desempenho, a 

ação é valorizada e o gestor percebe incremento na remuneração. No entanto, a teoria contábil 

pressupõe que esta prática não se sustenta no longo prazo. 
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Deste modo, esta tese atestou que a remuneração executiva não sofre influência da 

qualidade da informação contábil e identificou que o pacote de remuneração executiva é 

fortemente determinado pelo retorno dos papéis no mercado acionário. 

Esta tese visou contribuir com os estudos que investigam a remuneração executiva e 

seus determinantes. Voltou seus olhares para a relação da remuneração com dois elementos 

fundamentais que garantem a continuidade da companhia, que são a qualidade do resultado e a 

geração de fluxo de caixa operacional.  

Como contribuição à teoria existente, o estudo identificou a relação do pacote de 

remuneração executiva com uma medida de desempenho de curto prazo que é o retorno da ação 

no mercado de capitais. O estudo testou quatro hipóteses com base em variáveis que medem a 

qualidade do resultado, e que refletem em melhores resultados no longo prazo. No entanto, 

nenhuma das hipóteses foi aceita. Quando a variável de retorno das ações foi inserida no modelo 

que investigou a geração de caixa operacional e a remuneração executiva, também apresentou 

relação positiva e significativa. 

A implicação prática dos achados deste estudo contribui como um alerta aos 

investidores pois os pacotes de remuneração têm sido desenhados com base em resultados de 

curto prazo. Dado que os investimentos em ações são caracterizados por retornos mais de longo 

prazo, estes achados comprometem possíveis retornos de investimentos para um período de 

tempo maior. Os achados jogam luz à questão de gerenciamento de resultados por parte de 

executivos com o objetivo de ajustar os números contábeis de modo a beneficiar-se nos planos 

de remuneração de curto prazo. 

O estudo limitou-se a buscar respostas nas quatro variáveis explicativas de qualidade do 

lucro e no fluxo de caixa operacional.  A literatura com viés da sociologia que estuda a teoria 

da agência, atenta-se para o fato de o executivo ser humano e ter outras necessidades que não 

as financeiras, como desenvolvimento de carreira, construção da imagem, caráter e 

credibilidade, que não são captadas nas demonstrações contábeis, mas que podem ser 

identificadas através de instrumentos primários de pesquisa. 

Assim, estudos futuros podem combina-las e adicionar outros indicadores de 

desempenho econômico-financeiro. Outra limitação está na análise da composição dos pacotes 

de remuneração. Nesta pesquisa, utilizamos o pacote total de remuneração executiva, sem 

distinguir entre remuneração variável e fixa, ou ainda pagamento através de stock options. Neste 
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sentido, estudos futuros podem investigar se há relação entre remuneração variável, fixa e total 

condicionada ao valor da ação e a magnitude dos accruals.  

Também procurou controlar ambientes de governança corporativa, sistema legal e 

adoção de IFRS. No entanto, como a preocupação principal foi controlar IFRS em função das 

quatro variáveis de resposta serem de origem contábil, a amostra contemplou um único país de 

ordenamento jurídico Common Law. Deste modo, replicar o estudo em países com 

características diversas a estas, se torna interessante para a comparação dos resultados. 
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ANEXO A – Declaração. Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade 

 


