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RESUMO 

 

Os estudos sobre remuneração de executivos têm sido foco de bastante discussão no meio 

acadêmico e no mercado. Esta pesquisa busca analisar se a remuneração dos executivos exerce 

influência na persistência do desempenho das empresas listadas na BM&FBOVESPA. Para 

atingir este objetivo, foi utilizado um modelo econométrico com as variáveis – lucro 

operacional, remuneração fixa, bônus, participação nos lucros, pagamento baseado em ações, 

tamanho, alavancagem e grau de responsabilidade social, para uma amostra de cento e quatro 

empresas abertas, no período de 2011 a 2015, cujas informações estão disponíveis na base de 

dados da Bloomberg. Utilizou-se, como ferramenta estatística, uma abordagem de painel 

dinâmico por estimação pelo Método dos Momentos Generalizados de Sistema (GMM-SYS), 

de Arellano e Bover (1995) e Blundell e Bond (1998). Os resultados mostram que apenas as 

empresas de controle governamental não apresentaram resultados persistentes. Quanto à 

remuneração, observou-se que a parcela fixa contribui para o aumento da persistência no 

desempenho das companhias de controle institucional, familiar e difuso. Além disso, verificou-

se, em todos os tipos de controle, a não significância do pagamento de bônus, apesar de ter 

apresentado coeficientes relevantes. Por outro lado, a participação nos lucros apresentou uma 

relação positiva com o lucro operacional no ano anterior nas companhias de controle 

governamental. Já o pagamento baseado em ações influencia na geração de lucros mais 

persistentes apenas quando o controle é do tipo difuso, divergindo dos achados de Baber, Kang 

e Kumar (1998) e Ashley e Yang (2004), em que não foi observada significância de tal variável. 

Constatou-se, ainda, que variáveis como tamanho e alavancagem contribuem para elevar a 

persistência dos lucros, enquanto a responsabilidade social contribui para a sua redução.  

 

Palavras-chave: Remuneração de Executivos. Persistência do desempenho. Controle 

acionário. 
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ABSTRACT 

Studies on business executives’ compensation have been the focus of much discussion in 

academia and in the market. This research seeks to analyze whether executive compensation 

influences the performance persistence of the companies listed on BM&FBOVESPA. To 

achieve this objective, an econometric model was used with the variables - operating profit, 

fixed compensation, bonus, profit sharing, share-based payment, size, leverage and social 

responsibility level - for a sample of one hundred and four open companies, in the period from 

2011 to 2015, whose information are available in the Bloomberg database. As a statistical tool, 

a dynamic panel approach was used by Arellano and Bover (1995) and Blundell and Bond 

(1998) to estimate the system Generalized Moments of Time (GMM-SYS) method. The results 

show that only the governmental control companies did not present persistent results. Regarding 

the compensation, it was observed that the fixed compensation contributes to increase the 

performance persistence on institutional, family and diffuse controlled companies. In addition, 

it was found, in all types of control, the non-significance of the payment of bonuses, despite the 

relevant coefficients. On the other hand, profit sharing had a positive outcome with operating 

profit in the previous year in government-owned companies. The stock-based payment 

influences the generation profit in a more persistent way only when the control is diffuse, 

differing from the findings of Baber, Kang and Kumar (1998) and Ashley and Yang (2004), in 

which there was no significant variable change. It was also observed that variables such as size 

and leverage contributes to increase the persistence of profits, while social responsibility 

contributes to their reduction. 

Keywords: Business Executives’ Compensation. Performance persistence. Stock control. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

 

O estudo da remuneração de executivos vem despertando o interesse no meio acadêmico 

e no mercado (MURPHY, 1998; DEVERS et al, 2007; SHAW; ZHANG, 2010; BUIGUT; SOI; 

KOSKEI, 2015). O fato da compensação monetária média paga aos executivos ter aumentado 

excessivamente a partir dos anos 1970, associado à percepção de que os altos ganhos dos 

executivos estão relacionados às demissões e fechamentos de fábricas nessa época, impulsionou 

as discussões sobre o tema. Porém, a história moderna da pesquisa em remuneração executiva 

se deu no início dos anos 1980, paralelamente ao surgimento e aceitação geral da Teoria da 

Agência (MURPHY, 1998). 

De acordo com Jensen e Meckling (1976), uma relação de agência corresponde a um 

contrato pelo qual uma ou mais pessoas (proprietário(s) da entidade), denominado(s) 

principal(is), delega(m) autoridade à outra pessoa – o agente, para tomar decisões ou executar 

serviços em seu nome. Contudo, existe a possibilidade de o agente agir em benefício próprio 

em detrimento dos interesses do principal, fato que configura a existência de conflitos de 

agência, ficando evidente a necessidade de que sejam exercidos controles sobre as suas ações. 

Desse modo, a remuneração de executivos atua como um mecanismo de controle nas 

organizações ao buscar assegurar maior transparência e credibilidade aos investidores, sendo 

implementada, quando atrelada ao desempenho, com o objetivo de minimizar os conflitos de 

agência, alinhando os interesses entre principal e agente. 

Para Barontini e Bozzi (2011), esse modelo de conflito de agência baseia-se na estrutura 

de controle e capital de firmas predominantes em países anglo-saxões, onde a remuneração do 

gestor é utilizada como forma de alinhar os seus interesses e os dos vários acionistas. Por outro 

lado, nos países não anglo-saxões, a remuneração pode ser usada para favorecer apenas os 

interesses do acionista controlador em detrimento dos interesses dos acionistas minoritários 

(BEBCHUK; FRIED; WALKER, 2002). 

Para testar as implicações da Teoria da Agência na prática, estudos iniciais focaram em 

documentar a relação entre remuneração de executivos e desempenho das companhias 

(COUGHLAN; SMITH, 1985; MURPHY, 1985; JENSEN; MURPHY, 1990). Um dos 

principais estudos encontrados na literatura acerca desse tema foi elaborado por Murphy (1998), 

no qual é apresentada a estrutura da remuneração, o processo relacionado a sua constituição e 

a sua relação com o desempenho da empresa. Traz, portanto, evidências de que a remuneração 
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varia com o tamanho, o setor e o país, e que a parcela variável varia de acordo com o 

desempenho obtido pela companhia.  

No Brasil, a expansão das discussões sobre essa temática se deu com a obrigatoriedade 

das companhias abertas em divulgar as informações sobre a remuneração de executivos, a partir 

da emissão da Instrução Normativa nº 480/2009 da CVM (COMISSÃO DE VALORES..., 

2009), dentre elas, a descrição da política e prática de remuneração, a sua composição em 

termos de valores, informações sobre remuneração baseada em ações e opções, planos de 

previdência e arranjos contratuais.  

Os resultados convergem para os primeiros achados na literatura de que as companhias 

que melhor remuneram os seus executivos também apresentam maior desempenho, e que este 

é responsável pela determinação da remuneração, contribuindo para a ocorrência de 

alinhamento de interesses entre principal e agente e, em consequência, a minimização dos 

conflitos de agência (CAMARGOS; HELAL; BOAS, 2007; KRAUTER, 2013; BEUREN; 

SILVA; MAZZIONI, 2014).  

No entanto, Baber, Kang e Kumar (1998), ao investigarem as relações entre 

remuneração de executivos e desempenho em companhias norte-americanas, afirmam que é 

preciso considerar a sua persistência, tendo em vista que a maximização do desempenho é o 

objetivo principal das organizações, levantando uma nova discussão na perspectiva da 

remuneração.  

Para Carvalho, Kayo e Martín (2010), o desempenho persistente está relacionado ao 

desempenho superior a longo prazo. Dechow e Schrand (2004) apontam a persistência dos 

resultados contábeis como proxy para a qualidade da informação contábil, de modo que quanto 

maior a persistência dos resultados, melhores serão como proxies para qualidade. 

Ademais, Carvalho, Kayo e Martín (2010) afirmam que o desempenho persistente está 

diretamente associado à vantagem competitiva, uma vez que a obtenção desta indica o alcance 

de um resultado financeiro superior à média do setor em que a empresa atua. 

De tal modo, identifica-se a persistência como uma qualidade métrica, visto que o 

resultado persistente constitui uma melhor base para a previsão de resultados futuros e, 

consequentemente, será uma medida mais útil no processo de avaliação do valor dos ativos 

(DECHOW; SCHRAND, 2004; DECHOW; GE; SCHRAND, 2010).  

Os ganhos persistentes melhoram, portanto, a capacidade do mercado em captar 

informações mais confiáveis, indicando menor risco. Com isso, entende-se que a utilização de 

melhores práticas de governança corporativa contribui para resultados mais persistentes 

(HASS; JOHAN; SCHWEIZER, 2016), pois a redução do risco nas negociações de ações é um 
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de seus objetivos. Logo, vê-se que os mecanismos de governança corporativa proporcionam 

melhor qualidade da informação contábil por causar ganhos mais persistentes, a qual, por sua 

vez, contribui para a redução da assimetria informacional (OLIVEIRA et al, 2014). 

O estudo de Baber, Kang e Kumar (1998) evidenciou que a persistência do lucro 

contábil é relevante para definir a remuneração dos executivos, no que se refere aos salários em 

dinheiro e bônus, porém, isso não acontece para a definição da remuneração baseada em ações. 

Resultado semelhante é evidenciado na pesquisa de Ashley e Yang (2004), na qual se observa 

a maior utilização de compensação em dinheiro nas empresas com ganhos mais persistentes, 

enquanto companhias com ganhos menos persistentes usam mais o pagamento baseado em 

ações para motivar os executivos. Raithatha e Komera (2016), assim como Nwaeze, Yang e 

Yin (2006), identificaram a significância positiva da persistência na remuneração de executivos 

nas empresas analisadas. Mazumder (2016), por sua vez, demonstrou que o desempenho 

influencia na remuneração quando a persistência é alta, porém, não há relação significativa 

quando os ganhos são pouco persistentes. 

Diante disso, pode-se caracterizar os estudos relacionados à remuneração em dois 

grupos: há investigações que tratam a relação entre remuneração e desempenho e outras, no 

âmbito internacional, que consideram ainda a persistência. 

Os trabalhos de pesquisa realizados no âmbito nacional abordam apenas a relação entre 

remuneração e desempenho através da utilização de indicadores como Retorno sobre o Ativo, 

Retorno sobre o Patrimônio Líquido, Margem Líquida, Margem EBITDA e Lucro por Ação 

(SILVA; CHIEN, 2013; VENTURA, 2013; BEUREN; SILVA; MAZZIONI, 2014; 

VASCONCELOS; MONTE, 2014; FERNANDES; MAZZIONI, 2015; SOUZA; FARIAS, 

2015). Contudo, apesar de a maioria dos estudos sugerir uma relação positiva entre ambas as 

variáveis, há resultados controversos cuja ocorrência pode estar relacionada à própria 

diversidade de medidas de desempenho (KIHN, 2010). Outras pesquisas, como as de Politelo 

et al (2014), Theiss e Beuren (2014), Anjos et al (2015), Ermel (2015) e Silva (2015), 

analisaram a remuneração na perspectiva do controle acionário. 

Assim, pressupõe-se, com base nos trabalhos supracitados, que a remuneração pode 

influenciar na geração de lucros mais persistentes, fazendo com que as companhias possam ser 

mais atrativas do ponto de vista de novos investimentos. Além disso, o tipo de acionista 

controlador (familiar, institucional, governamental ou ausência de controlador) pode influenciar 

na relação entre remuneração e desempenho, à medida que, muitas vezes, o problema de 

agência não é observado entre os investidores e os administradores, e sim entre os acionistas 

minoritários e o controlador (SHLEIFER; VISHNY, 1997). 
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Nesse sentido, este trabalho procura expandir o conhecimento sobre esta temática, 

diferenciando-se em relação aos estudos anteriores, ao propor a análise da influência da 

remuneração dos executivos na persistência do desempenho econômico-financeiro, 

considerando ainda o perfil do controlador. Vê-se que os vários achados acerca do tema 

apontam para uma relação positiva entre remuneração e persistência. Assim, busca-se entender 

este comportamento no cenário brasileiro, dada a sua importância na redução da assimetria da 

informação, bem como dos conflitos de interesse entre administradores e acionistas. Por outro 

lado, também não foram encontrados estudos na literatura que analisassem se o tipo de 

controlador implica diferenças nessa relação.  

Incorpora-se ainda ao modelo de análise o controle para os efeitos da responsabilidade 

social e alavancagem sobre o desempenho persistente. Para Ferreira, Ávila e Faria (2010), a 

responsabilidade social tem se tornado uma importante fonte de vantagem competitiva, a qual, 

por sua vez, relaciona-se com o desempenho persistente.  

Quanto aos efeitos da responsabilidade social sobre o desempenho, estudos 

evidenciaram uma relação significativa positiva entre ambas as variáveis (MACHADO; 

MACHADO, 2011; MARTINS; BRESSAN; TAKAMATSU, 2015; REVERTE; GOMEZ-

MELERO; CEGARRA-NAVARRO, 2016; AGAN et al, 2016). No que se refere à 

alavancagem, espera-se uma relação positiva com o desempenho, visto que a maior utilização 

de recursos de terceiros aumenta o resultado dos proprietários e valoriza o preço das ações. 

Diante disso, pretende-se trazer contribuições para os órgãos reguladores, à medida que 

a obrigatoriedade da divulgação das remunerações, por meio da Instrução Normativa CVM nº 

480/2009, possibilita a investigação de forma transparente, principalmente em função de os 

contratos de incentivo se basearem em formas diversas; para os participantes do mercado, não 

só ao evidenciar o efeito das políticas de remuneração na persistência dos resultados, mas 

também ao estabelecer comparações com o tipo de controle acionário da empresa, a fim de 

identificar se a identidade do acionista controlador em empresas brasileiras de capital aberto 

implica diferenças nesta relação, conforme evidenciam os estudos de Theiss e Beuren (2014) e 

Anjos et al (2015); e, por fim, para o estado da arte, apontam-se novas perspectivas, referentes 

ao desempenho persistente – até então não abordado com relação à remuneração no cenário 

brasileiro, que estimulem as reflexões e o desenvolvimento de outras pesquisas.  

Nesse contexto, o presente estudo busca responder à seguinte questão: a remuneração 

de executivos influencia a persistência do desempenho econômico-financeiro das empresas 

listadas na BM&FBOVESPA? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Geral 

 

Investigar se a remuneração dos executivos exerce influência na persistência do 

desempenho das empresas listadas na BM&FBOVESPA. 

 

1.2.2 Específicos 

 

a) Verificar se há persistência no desempenho das empresas de capital aberto; 

b) Avaliar se os mecanismos de incentivo influenciam a persistência do desempenho; 

c) Observar se o tipo de controle acionário implica diferenças na relação entre 

remuneração de executivos e persistência do desempenho;  

d) Averiguar se variáveis como tamanho, alavancagem e grau de responsabilidade social 

exercem influência na relação entre a remuneração e o desempenho persistente. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 REMUNERAÇÃO DE EXECUTIVOS E PERSISTÊNCIA DO DESEMPENHO 

 

As empresas brasileiras vêm apresentando crescimento econômico provocado, 

especialmente, pela implementação de boas práticas de governança corporativa (SILVA; 

LEAL, 2005; MACEDO; CORRAR, 2012). Esta pode ser conceituada como os meios pelos 

quais os detentores de capital tentam garantir o retorno sobre os seus investimentos 

(SHLEIFER; VISHNY, 1997). Desse modo, envolve os processos, políticas, leis e instituições 

utilizados para proteger as diversas partes interessadas (investidores, credores, etc.) ao buscar 

a maximização de sua riqueza (TCHOUASSI; NOSSEYAMBA, 2011). Este tema tem atraído 

a atenção de diversas partes interessadas, como acionistas, conselhos de administração e fiscal, 

órgãos normativos e o próprio público, durante a última década, a fim de alinhar os objetivos 

da administração das empresas aos interesses dos acionistas, sob a perspectiva da Teoria da 

Agência. 

Esta leva em consideração o fato de o principal e o agente agirem em busca da 

maximização de suas utilidades pessoais, fazendo com que este aja de forma oportunista, em 

detrimento do melhor interesse daquele (JENSEN; MECKLING, 1976). Tem-se, ainda, a 

questão da aversão do agente ao risco, enquanto o principal é capaz de diversificar os seus 

investimentos na tentativa de maximizar a sua riqueza. Além disso, a assimetria da informação 

é outro fator existente neste contexto, à medida que o agente tem acesso irrestrito às 

informações relacionadas à empresa e os demais interessados, por outro lado, podem ficar 

restritos ao que é divulgado pela entidade.  

Diante disso, ao alinhar os interesses entre proprietário e gestor e reduzir a assimetria 

informacional, surgem os custos de agência. Para mitigar os conflitos de agência, são utilizados 

mecanismos de governança corporativa, os quais proporcionam, segundo Silveira (2010), 

benefícios às companhias, como a maior facilidade de captação de recursos, a redução do custo 

de capital e o aprimoramento do processo decisório na alta gestão, porém incorrem em custos 

– denominados custos de agência.  

Morrow e Johnston (2015) destacam os princípios da governança corporativa propostos 

pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE): I – Assegurar a 

base para um sistema eficaz de governança corporativa; II – Os direitos dos acionistas e 

principais funções da propriedade; III – O tratamento equitativo dos acionistas; IV – O papel 
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dos stakeholders na governança corporativa; V – Divulgação e transparência; e VI – As 

responsabilidades do conselho de administração. 

Para seguir estes princípios e, consequentemente, assegurar o interesse dos acionistas, 

utilizam-se mecanismos internos e externos de governança corporativa. Dentre os mecanismos 

internos, têm-se o conselho de administração, o sistema de remuneração e a estrutura de 

propriedade. Como externos, vê-se a proteção legal aos investidores, aquisição hostil e 

competição no mercado e estrutura de capital (SILVEIRA, 2010). 

No que diz respeito aos mecanismos internos, Silveira (2010) destaca que um Conselho 

de Administração ativo, independente e bem informado representa o interesse dos acionistas. 

Cabe ressaltar que o Conselho de Administração é um órgão de fiscalização que reforça o 

controle da gestão da empresa através de uma boa governança corporativa, sendo 

tradicionalmente responsável pela concepção e implementação dos contratos de remuneração 

de executivos (ASSENSO-OKOFO, 2014). 

O sistema de remuneração, por sua vez, pode ser um indicativo do alinhamento de 

interesses entre executivos e acionistas, minimizando o conflito de agência. Quanto à estrutura 

de propriedade, Silveira (2010) sugere que tanto as estruturas concentradas como as dispersas 

podem gerar benefícios e custos aos acionistas. 

Com relação aos mecanismos externos, tem-se a questão do ambiente legal e regulador 

em que a empresa se insere, o qual pode auxiliar ou prejudicar a resolução dos conflitos de 

interesse; a possibilidade de aquisição hostil e o grau de competição no mercado de produtos, 

os quais tendem a gerar um efeito disciplinador nos executivos; a fiscalização de mercado, à 

medida que os usuários da informação contábil podem pressionar as decisões tomadas pelos 

executivos, a fim de maximizar o valor da empresa; e, por fim, a estrutura de capital, com a 

capacidade de reduzir o potencial de destruição de caixa ao obrigar o pagamento regular das 

dívidas (SILVEIRA, 2010). 

Embora os mecanismos de governança corporativa ressaltados por Silveira (2010) 

possuam natureza diferente, observa-se um objetivo comum entre eles, qual seja o alinhamento 

da utilidade do agente com a do principal (DEPKEN; NGUYEN; SARKAR, 2006). No entanto, 

é importante analisá-los com o intuito de verificar o quanto impactam no desempenho ou no 

valor da companhia e a sua eficácia na minimização dos conflitos de agência. 

Nesta perspectiva, a remuneração executiva corresponde a um dos mecanismos de 

incentivo e de compensação dos agentes. Desse modo, constitui uma ferramenta de alinhamento 

de interesses cuja eficiência está associada à minimização dos problemas de agência e, 
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consequentemente, à maximização da riqueza dos acionistas (CORREIA; AMARAL; 

LOUVET, 2014). 

Sobre este aspecto, Wong (2009) afirma que as empresas têm alterado a sua estrutura 

de remuneração, passando de uma que compreende apenas salário fixo para outra mais flexível, 

a qual inclui tanto a parcela fixa, como a variável – associada ao desempenho. Nesse sentido, a 

remuneração executiva objetiva premiar ou punir os executivos de acordo com o desempenho 

da companhia (CONYON; SCHWALBACK, 2000). 

Xavier, Oliveira e Nakahara (1999) e Krauter (2013) apresentam os tipos de 

remuneração, a qual se subdivide em financeira e não financeira. Esta se refere aos aspectos 

relacionados à carreira e ao desenvolvimento pessoal e profissional, como mecanismos de 

planejamento, acompanhamento de carreira e processo de aprendizagem contínua, o qual 

contribuirá para o aperfeiçoamento das competências necessárias para o negócio (KRAUTER, 

2013). 

A remuneração financeira, constituída pela contrapartida financeira decorrente do 

trabalho realizado, divide-se em direta e indireta. A remuneração direta representa o montante 

recebido, incluindo a parcela fixa e a variável.  

A remuneração fixa refere-se à parcela recebida regularmente pelo trabalho realizado, 

logo, está associada às tarefas desempenhadas e à posição ocupada na companhia. Conforme 

Smitt Junior e Watts (1992), a parcela fixa pode ser periodicamente renegociada.  

Murphy (1998) afirma que, normalmente, o salário base é determinado por 

benchmarking, pesquisas das remunerações pagas pelas empresas em geral e análises 

detalhadas de empresas de segmentos específicos. Além disso, alguns dos seus determinantes 

são: tamanho da empresa, experiência e qualificação dos executivos e, no momento de sua 

fixação, não há relação com o desempenho da companhia.  

A necessidade de fornecer incentivos variáveis surge quando o principal não consegue 

mais monitorar o agente (WATTS; ZIMMERMAN, 1990). Nesse sentido, Xavier, Oliveira e 

Nakahara (1999) incluem na remuneração variável bônus/gratificação, comissão, 

incentivos/campanhas, participação nos lucros e participação acionária como forma de 

compensar os funcionários pelas metas alcançadas. 

Os bônus ou gratificações são utilizados para remunerar os executivos das companhias 

com base no resultado obtido, sendo projetados para melhorar o desempenho de curto prazo. 

As comissões, por sua vez, remuneram o pessoal da área comercial, e são calculadas sobre o 

volume de vendas. O pagamento dos incentivos ou campanhas ocorre por meio de bens, 

serviços ou viagens e tem duração determinada.  
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A participação nos lucros consiste na distribuição de uma parcela do lucro do período 

e, por fim, a participação acionária, destinada especialmente aos executivos da companhia, 

caracteriza-se pela venda facilitada de ações da companhia como forma de incentivo de longo 

prazo. Esse tipo de remuneração envolve tanto a propriedade das ações da empresa, como opção 

de compra dessas ações. 

Silva et al (2007) definem a opção de compra como um ativo que depende do 

desempenho de outro ativo. Diante disso, o titular tem o direito de adquirir uma quantidade do 

ativo objeto da transação a um preço pré-determinado. O lançador, por sua vez, é quem vende 

a opção, assumindo a obrigação de vender o ativo a que se refere a opção pelo preço contratado 

quando o titular exercer sua opção. Estes autores destacam que o aumento no uso de opções de 

ações como forma de remuneração incentivou a manipulação de resultados a fim de valorizar o 

preço das ações. 

Jensen, Murphy e Wruck (2004) asseguram que planos de remuneração por opção de 

compra de ações, quando mal formulados, podem resultar em níveis excessivos de remuneração 

e destruir valor para a organização, ao invés de maximizar.  

Quanto à remuneração indireta, esta se refere aos benefícios concedidos, como plano de 

assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, dentre outros. 

Os diversos componentes da remuneração podem ser combinados de diferentes formas 

pelas partes contratantes, o que constitui a política de remuneração da empresa (MACHADO; 

BEUREN, 2015). 

Para Assenso-Okofo (2014), a estrutura da remuneração visa não só selecionar os 

melhores executivos, mas também incentivá-los a tomar decisões que permitam atingir altos 

retornos, maximizando o valor dos acionistas. Enquanto o salário base (remuneração fixa) pode 

atrair os melhores executivos, os bônus podem motivá-los para atingir maiores desempenhos. 

Entretanto, a existência de contratos ótimos que promovam o alinhamento de objetivos 

entre agente e principal, decorrentes do sistema de remuneração, é questionável (BEBCHUK; 

FRIED, 2003). Isso porque os agentes têm influência significativa sobre a sua própria 

remuneração, já que são capazes de extrair benefícios pessoais e obter níveis de compensação 

excessivas, cujo valor alcançado pode não ser esperado pelos acionistas.  

A literatura existente evidencia ainda um crescimento da remuneração de executivos a 

um nível que vai além do que poderia ser explicado por mudanças no tamanho da empresa e no 

desempenho (BEBCHUK; GRINSTEIN, 2005; GABAIX; LANDIER, 2008), sugerindo que os 

gestores podem gerenciar os resultados divulgados para elevar a sua remuneração. 
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Com relação a isso, os Conselhos de Administração que permitem pacotes de 

remuneração considerados acima do normal podem ser penalizados (BEBCHUK; FRIED, 

2004). Nessa situação, quando este conselho falhar em sua função de fiscalizar e disciplinar os 

gestores, outros mecanismos serão utilizados no sentido de impor tal disciplina (AGRAWAL; 

KNOEBER, 1996).  

Por esse motivo, a Comissão de Valores Mobiliários, por meio da Instrução Normativa 

nº 480 de 2009, passou a exigir que as informações relacionadas à remuneração fossem 

divulgadas. Desse modo, as companhias abertas devem divulgar os itens dispostos no Quadro 

1. 

 

Quadro 1: Divulgação das Informações sobre Remuneração de Executivos  
ITEM DEFINIÇÃO 

13.1 

Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de administração, diretoria estatutária 

e não estatutária, conselho fiscal, comitês estatutários e dos comitês de auditoria, de risco, 

financeiro e de remuneração. 

13.2 

Elaborar tabela acerca da remuneração reconhecida no resultado dos três últimos exercícios 

sociais e a prevista para o exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria 

estatutária e do conselho fiscal. 

13.3 

Elaborar tabela acerca da remuneração variável dos três últimos exercícios sociais e a prevista 

para o exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do 

conselho fiscal. 

13.4 – 13.9 

Apresentar informações detalhadas sobre o plano de remuneração baseado em ações do conselho 

de administração e da diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o 

exercício social corrente. 

13.10 
Elaborar tabela com dados sobre os planos de previdência em vigor conferidos aos membros do 

conselho de administração e aos diretores estatutários. 

13.11 

Indicar, em uma tabela, para os três últimos exercícios sociais, em relação ao conselho de 

administração, diretoria estatutária e conselho fiscal: a) órgão; b) número de membros; c) número 

de membros remunerados; d) valor da maior remuneração individual; e) valor da menor 

remuneração individual; f) valor médio de remuneração individual. 

13.12 

Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem 

mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do 

cargo ou de aposentadoria, indicando quais as consequências financeiras para o emissor. 

13.13 

Indicar, com relação aos três últimos exercícios sociais, o percentual da remuneração total de 

cada órgão reconhecida no resultado do emissor referente a membros do conselho de 

administração, diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos 

controladores (diretos ou indiretos), conforme definido pelas regras contábeis que tratam desse 

assunto. 

13.14 

Indicar, com relação aos três últimos exercícios sociais, os valores reconhecidos no resultado do 

emissor como remuneração de membros do conselho de administração, diretoria estatutária ou do 

conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função que ocupam (exemplo: 

comissões e serviços de consultoria ou assessoria prestados). 

13.15 

Indicar, com relação aos três últimos exercícios sociais, os valores reconhecidos no resultado de 

controladores (diretos ou indiretos), de sociedades sob controle comum e de controladas do 

emissor, como remuneração de membros do conselho de administração, diretoria estatutária ou 

do conselho fiscal, agrupados por órgão e com a especificação a que título tais valores foram 

atribuídos a tais indivíduos. 

13.16 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes. 

Fonte: Instrução Normativa CVM nº 480 (2009). 
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Com a divulgação obrigatória dos itens especificados no Quadro 1, objetiva-se 

promover maior transparência, por parte das entidades, possibilitando uma melhor análise dos 

usuários das informações, bem como reduzir a assimetria das informações em virtude do melhor 

monitoramento da remuneração e de sua relação com o desempenho.  

Para Andjelkovic, Boyle e McNoe (2002), a ausência da divulgação destas informações 

resulta em problemas de agência consideráveis, menor eficiência das políticas de remuneração 

e influência do executivo principal sobre o Conselho de Administração.  

Ademais, há uma relação entre a transparência e a governança corporativa, posto que 

aumenta-se a transparência com o intuito de melhorar a governança (HERMALIN; 

WEISBACH, 2007).  

Diante disso, constata-se que a Contabilidade tem papel fundamental na política de 

remuneração de uma empresa por possibilitar o acompanhamento dos contratos e fornecer 

dados que servem para estabelecer contratos de remuneração baseados, por exemplo, no 

desempenho da companhia (BEUREN; SILVA; MAZZIONI, 2014). Segundo Beuren, Kaveski 

e Rigo (2014), a remuneração baseada no desempenho pode ser uma das alternativas que 

possibilita a obtenção de vantagem competitiva e suaviza os conflitos oferecidos em sistemas 

de remuneração. 

Os primeiros estudos que suscitaram as discussões sobre remuneração de executivos são 

da década de 1950 (MURPHY, 1998). O tema era pouco discutido até surgirem os primeiros 

escândalos corporativos decorrentes dos ganhos excessivos dos administradores. A partir de 

então, realizaram-se diversas pesquisas relacionando a remuneração dos executivos e o 

desempenho da empresa. 

Beuren, Silva e Mazzioni (2014) atestam a existência de três abordagens distintas sobre 

o tema nos estudos brasileiros. A primeira delas aborda as práticas de remuneração de 

executivos existentes nas companhias abertas. Outra abordagem consiste nos níveis de 

evidenciação de informações sobre a remuneração, já que a sua divulgação obrigatória só foi 

instituída pela Instrução Normativa nº 480 de 2009. Já a terceira busca analisar a relação entre 

remuneração de executivos e desempenho.  

A última abordagem, a qual se assemelha a esta pesquisa, pode ser exemplificada pelas 

investigações de Camargos, Helal e Boas (2007), Krauter (2013), Silva e Chien (2013), 

Vasconcelos e Monte (2013), Beuren, Silva e Mazzioni (2014) e Fernandes e Mazzioni (2015). 

Camargos, Helal e Boas (2007) analisam a relação existente entre o desempenho 

financeiro e a remuneração de executivos de empresas brasileiras de capital aberto que têm 

American Depositary Receipts (ADRs) listados em bolsas norte-americanas. Por meio de uma 
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regressão múltipla com dados de 29 empresas no ano de 2005, demonstrou evidências de uma 

relação positiva e significante entre a remuneração, representada pela remuneração total, e 

desempenho (valor de mercado, retorno acionário, lucro por ação, ROA e ROE), sinalizando 

que os pacotes de remuneração estão associados ao bom desempenho das companhias 

brasileiras.  

 Krauter (2013), por sua vez, objetivou investigar a relação entre a remuneração dos 

executivos e o desempenho financeiro das empresas sob a premissa de que a remuneração pode 

direcionar esforços para os objetivos do negócio, contribuindo para que a companhia alcance 

níveis superiores de desempenho financeiro. Com dados de 44 empresas relacionados ao 

crescimento das vendas, ROE e margem líquida, no período de 2006 e 2007, a pesquisa não 

encontrou relação positiva e significante entre as variáveis de remuneração e desempenho.  

Resultado semelhante foi observado por Silva e Chien (2013). Na pesquisa com 420 

companhias abertas brasileiras no período de 2002 a 2009, em uma estimação pelo GMM-SYS 

das variáveis remuneração total e média, price-to-book, ROA, crescimento das vendas, 

tamanho, alavancagem e práticas de governança, não foi constatada evidência significativa de 

que as empresas que melhor remuneram os seus executivos apresentam melhor desempenho 

operacional. 

Ao verificar se existe relação entre remuneração, desempenho e valor de mercado, 

Vasconcelos e Monte (2013) constataram a existência de relação parcial, sobretudo quando aos 

indicadores de Retorno sobre os Ativos, Retorno sobre o Patrimônio Líquido e Dividendo por 

Ação, os quais se mostraram estatisticamente significantes.  

O estudo de Beuren, Silva e Mazzioni (2014), que buscou analisar se a remuneração dos 

executivos está correlacionada com o tamanho e o desempenho das empresas brasileiras de 

capital aberto, inferiu que há relação negativa do tamanho da companhia com a remuneração, a 

qual se associa apenas ao valor de mercado. 

Resultados mistos foram encontrados na pesquisa de Fernandes e Mazzioni (2015), não 

permitindo uma indicação consistente sobre a existência de correlação entre a remuneração total 

dos executivos e o desempenho das companhias, representado pelas variáveis ROE, ROA, lucro 

por ação, dividendos por ação, retorno acionário, índice de valor de mercado e Q de Tobin. 

Diante disso, vê-se que, no âmbito nacional, as pesquisas sobre essa temática utilizam a 

remuneração total paga aos executivos, e não de forma segregada, como propõe este estudo. 

Além disso, a relação entre remuneração e desempenho é abordada através da utilização de 

indicadores, sobretudo do ROA e ROE. Embora a maioria dos resultados apresente que a 

remuneração pode gerar um bom desempenho, nota-se que há bastante controvérsia, seja pela 
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diversidade de medidas de desempenho ou pelo período utilizado, tendo em vista que alguns 

estudos investigaram os anos anteriores a 2009, a partir do qual se tornou obrigatória a 

evidenciação de informações relacionadas à remuneração.  

Em uma outra linha de pesquisa, uma vez que para melhorar o regime de incentivo os 

comitês de remuneração ajustam os ganhos com base em medidas de desempenho, Baber, Kang 

e Kumar (1998) afirmam que além do resultado do período, é importante considerar ainda a sua 

persistência no futuro. Pelo fato de a remuneração estar associada ao desempenho, espera-se, 

portanto, que os administradores pretendam, no mínimo, manter os resultados persistentes ao 

longo do tempo. 

Nessa perspectiva, Ashley e Yang (2004) afirmam que a persistência é a capacidade de 

refletir os esforços para aumentar a riqueza de uma empresa. Todavia, além de fornecer uma 

medida de avaliação de desempenho, os ganhos persistentes servem de base para os contratos 

de remuneração de executivos. Ao investigar, por meio de uma regressão múltipla, o efeito da 

persistência no tipo de remuneração (total, salário em dinheiro, bônus e remuneração baseada 

em ação), os autores constataram que, além do efeito da persistência se concentrar mais 

fortemente em compensação em dinheiro, se atribui maior peso aos contratos de remuneração 

para as empresas com alta persistência em detrimento daquelas com baixa persistência no 

desempenho. 

Entende-se, portanto, que a persistência está associada à estabilidade, sustentabilidade 

e recorrência dos ganhos ao longo do tempo, sendo vista como desejável, em virtude, 

principalmente, de sua recorrência (PARTE-ESTEBAN; GARCÍA, 2014). Além disso, a 

persistência desempenha um papel significativo como instrumento contratual que monitora a 

orientação gerencial de longo prazo (BABER; KANG; KUMAR, 1998). Assim, o fato de os 

ganhos serem persistentes faz com que haja uma redução da assimetria da informação. 

Para Cheng e Wu (2013), o interesse sobre a persistência dos resultados contábeis tem 

sido ainda um tema bastante atrativo para investidores e pesquisadores por ser instrumento 

essencial para medir a saúde financeira de uma empresa, ao prever os resultados futuros e, 

consequentemente, o seu valor. Alguns modelos de avaliação de empresas, como o de Ohlson 

(1995), foram desenvolvidos utilizando o parâmetro da persistência, o qual indica quão sensível 

o valor da empresa é à realização dos ganhos. Desse modo, uma forma de os gestores poderem 

criar valor a longo prazo é manter resultados persistentes (BARTH; ELLIOT; FINN, 1999). 

Dechow, Ge e Schrand (2010) afirmam que na literatura existem duas correntes sobre 

persistência dos lucros. A primeira delas é motivada por uma suposição de que os resultados 

mais persistentes são melhores entradas para os modelos de avaliação patrimonial e, por isso, 
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possuem qualidade superior a ganhos menos persistentes. Nesta linha de pesquisa, avalia-se a 

persistência como proxy para a qualidade da informação contábil. 

Por outro lado, a segunda corrente procura abordar uma questão mais ampla ao 

investigar se os resultados persistentes são uma medida útil para a melhoria dos resultados de 

avaliação patrimonial. 

Dessa forma, o desempenho persistente está relacionado com a obtenção de vantagem 

competitiva. Esta é entendida por Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) como a implantação de uma 

estratégia com capacidades e recursos que os seus concorrentes não conseguem copiar ou é 

muito custosa para ser copiada. 

Ao utilizar estas estratégias, as companhias alcançam um resultado financeiro superior 

à média do setor em que atuam ou um aumento na participação das vendas em determinado 

mercado (CARVALHO; KAYO; MARTÍN, 2010). 

Contudo, a obtenção de vantagem competitiva não é suficiente para garantir à empresa 

desempenhos superiores, pois é necessária a sua sustentabilidade ao longo do tempo, segundo 

Medeiros e Mol (2017). Com isso, percebe-se que o desempenho persistente consiste no 

desempenho superior a longo prazo (CARVALHO; KAYO; MARTÍN, 2010). 

Para Dechow, Ge e Schrand (2010), estudos sobre esta temática apontam duas 

consequências da persistência do desempenho que afetam o mercado. Tem-se, primeiramente, 

a previsão de que os ganhos mais persistentes contribuam para a valorização do mercado de 

ações. Em decorrência disso, os aumentos das estimativas de persistência renderão retornos 

positivos do mercado de ações. Outra consequência decorrente da persistência refere-se à 

influência que esta exerce na hipótese de eficiência do mercado, conduzindo à perspectiva de 

análise financeira. 

Por esse motivo, os analistas financeiros têm dado maior ênfase à avaliação do 

desempenho da companhia, dado que o desempenho atual é um indicativo para o desempenho 

futuro, sendo igualmente importante para os investidores potenciais, que atribuem àqueles o 

papel de orientá-los para a realização de seus investimentos (RODRIGUES, 2012). 

No contexto brasileiro, foram identificados poucos trabalhos nessa linha de pesquisa. 

Coelho, Aguiar e Lopes (2011) analisam a persistência dos ganhos trimestrais, a estrutura das 

empresas e sua participação no mercado e concluem que há significância nos parâmetros de 

persistência, no entanto, a participação do mercado não tem qualquer efeito sobre a persistência 

dos ganhos. Pimentel e Aguiar (2012) investigam a persistência dos ganhos trimestrais 

relacionando-a às variáveis: tamanho da empresa e níveis de governança corporativa. Os 
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resultados indicam que empresas maiores e listadas em níveis de governança corporativa (NM, 

N1 e N2) apresentam maior persistência dos ganhos.  

Em contrapartida, verifica-se que a associação entre remuneração e persistência do 

desempenho, foco desta pesquisa, foi objeto de diversos estudos no âmbito internacional 

(BABER; KANG; KUMAR, 1998; ASHLEY; YANG, 2004; NWAEZE; YANG; YIN, 2006; 

GONG; LI, 2013; RAITHATHA; KOMERA, 2016; MAZUMDER, 2016). 

Utilizando um modelo ARIMA com as variáveis remuneração total, salário em dinheiro, 

bônus, remuneração baseada em ações, retorno acionário e lucro por ação, referentes a 713 

companhias nos anos de 1992 e 1993, Baber, Kang e Kumar (1998) observaram que a 

persistência é relevante para a configuração da remuneração executiva. Além disso, a análise 

concluiu que a persistência é relevante para salário em dinheiro e bônus, mas não para 

componentes de remuneração baseada em ações.  

Nwaeze, Yang e Yin (2006) examinaram o papel do fluxo de caixa das operações na 

compensação em dinheiro do CEO. Os dados de 2.474 empresas estimados por uma regressão 

múltipla com as variáveis: remuneração total em dinheiro, variação do fluxo de caixa 

operacionais, retornos brutos, e, como controle, tamanho, idade do CEO e risco, geraram 

resultados que permitem inferir a utilidade do Fluxo de Caixa das Operações na determinação 

da remuneração do CEO na presença da persistência. 

Ao investigar se as informações sobre os incentivos concedidos ao CEO são úteis para 

prever resultados futuros, Gong e Li (2013) constataram que os baixos incentivos podem refletir 

a falta de problemas de agência graves na empresa, enquanto os altos incentivos podem 

efetivamente mitigá-los, levando à persistência dos lucros mais elevada.  

Raithatha e Komera (2016), em um estudo com empresas indianas, consideraram as 

variáveis de remuneração total, ROA, ROE, Q de Tobin, Tamanho, alavancagem e risco. 

Identificou-se a significância da persistência na determinação da remuneração. Além disso, 

observaram uma relação positiva entre tamanho e compensação, enquanto a relação desta com 

alavancagem e risco mostrou-se negativa.  

Da mesma forma, ao analisar, em empresas japonesas, se a persistência é considerada 

para determinar a compensação através das variáveis: remuneração total, resultado antes de 

itens extraordinários, ações totais detidas por administradores, instituições financeiras e outras 

empresas, tamanho e alavancagem, Mazumder (2016) constatou que a remuneração depende 

do desempenho quando a persistência é alta. Em contrapartida, quando os ganhos são pouco 

persistentes, não há relação significativa entre essas variáveis.  
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Observa-se nos estudos citados anteriormente a significância da persistência no contexto 

da compensação. Diante disso, sabendo da capacidade da remuneração em reduzir os conflitos 

de agência e favorecer a ocorrência de ganhos persistentes, busca-se nesta pesquisa 

compreender essa relação no cenário brasileiro.  

Sob o campo da Teoria da Agência, estudos também constataram a relação entre a 

estrutura de propriedade e a remuneração dos executivos (KHAN; DHARWADKAR; 

BRANDER, 2005; BARONTINI; BOZZI, 2011; CAO; PAN; TIAN, 2011). O controle 

acionário é um dos aspectos que contribuem para a minimização dos conflitos de agência, à 

medida que uma maior concentração em um acionista o faria ter mais condições de fiscalizar o 

agente (JENSEN; MECKLING, 1976). Porém, o tipo de controlador – familiar, institucional, 

governamental ou ausência de controlador, também pode influenciar no problema de agência.  

Khan, Dharwadkar e Brander (2005) identificaram que o controle institucional está 

associado a níveis de compensação mais altos, uma vez que as empresas com este tipo de 

controle pagam maior remuneração aos seus gestores. 

Em um estudo com empresas italianas, Barontini e Bozzi (2011) encontraram uma forte 

associação entre o controle familiar e o volume de remuneração pago. Contudo, este se 

relaciona negativamente com o desempenho, evidenciando que os interesses da empresa são 

secundários aos da família. No entanto, Silva (2015) e Cheng, Lin e Wei (2015) averiguaram 

que esse mecanismo de incentivo é menos utilizado quando se trata de empresa familiar pelo 

fato de os riscos serem mais reduzidos nesse tipo de controle.  

Já Politelo et al (2014) investigaram o efeito da propriedade familiar na remuneração 

baseada em ações dos membros da diretoria das empresas brasileiras. Os resultados desta 

pesquisa indicam que a remuneração baseada em ações é mais utilizada pelas empresas não 

familiares do que pelas familiares, pois nestas há uma tendência a manter as ações concentradas 

com a família.  

Por fim, Okimura (2003) sugere que o governo, como controlador de empresas, 

aproxima-se a um papel ineficiente, com objetivos pouco claro e definidos, além de haver 

baixos incentivos para melhorar o desempenho. Já a pesquisa de Cao, Pan e Tian (2011), no 

mercado chinês, evidenciou que, quando a empresa é de controle governamental, a remuneração 

dos executivos tem maior ligação com indicadores contábeis do que com os de mercado. Por 

outro lado, quando o controlador é institucional, há uma maior sensibilidade na relação entre 

remuneração e desempenho, sendo mais utilizada a remuneração variável em detrimento da 

fixa. 
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Diante disso, percebe-se que grande parte da literatura sugere que os mecanismos 

internos de governança corporativa são utilizados de modo complementar para controlar os 

problemas de agência e maximizar o valor da companhia, especialmente, a remuneração dos 

executivos. 

Este estudo alinha-se, portanto, à produção internacional, à medida que considera a 

persistência na análise da relação entre remuneração e desempenho. Os principais achados 

apontam para a importância da persistência dos resultados na determinação da compensação, 

cuja sensibilidade é maior aos ganhos mais persistentes (BABER; KANG; KUMAR, 1998; 

ASHLEY; YANG, 2004; NWAEZE; YANG; YIN, 2006; DECHOW; GE; SCHRAND, 2010).  

 

2.2 RELEVÂNCIA DAS VARIÁVEIS AO ESTUDO 

 

Para seguir o que determina a Instrução Normativa nº 480/2009 da CVM, as companhias 

abertas divulgam informações relacionadas à composição da remuneração de seus executivos. 

Nos formulários de referência, as companhias evidenciam, de forma segregada, o valor que foi 

compensado na forma de remuneração fixa e bônus, participação nos lucros e pagamento 

baseado em ações, os quais correspondem a incentivos que fazem parte da remuneração variável 

e, consequentemente, da remuneração total. Optou-se, portanto, por utilizar essas variáveis 

como propõem as pesquisas de Ventura (2013) e Correia, Amaral e Louvet (2014).  

No estudo da remuneração de executivos, a literatura sugere considerar também diversas 

características das firmas que são responsáveis por sua determinação, tais como tamanho da 

companhia, alavancagem e responsabilidade social, as quais são utilizadas como controle ao 

analisar a sua relação com o desempenho (ASHLEY; YANG, 2004; NWAEZE; YANG; YIN, 

2006; GONG; LI, 2013; SILVA; CHIEN, 2013; RAITHATHA; KOMERA, 2016; 

MAZUMDER, 2016).  

Com relação ao tamanho da companhia, os estudos de Gaver, Gaver e Austin (1995), 

Firth et al (1996) e Zhou (2000) relataram a sua influência positiva na determinação da 

remuneração, ou seja, nas grandes empresas há pagamento de maiores remunerações aos 

executivos. Isso pode ser explicado pelo fato de as grandes empresas possuírem estruturas mais 

complexas e maior esforço gerencial (NWAEZE; YANG; YIN, 2006). Além disso, os achados 

de Ashley e Yang (2004) e Mazumder (2016) sugerem que as maiores companhias têm mais 

recursos financeiros para diversificar e reduzir a volatilidade dos ganhos, levando a ganhos mais 

persistentes. 
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Jensen (1986) argumenta que a alavancagem financeira atua como um dispositivo de 

disciplina para atenuar os conflitos de agência. Desse modo, se as empresas a consideram como 

um mecanismo de incentivo, aquelas com maiores índices de alavancagem tendem a pagar 

melhores remunerações aos executivos. Nissim e Penman (2003), por sua vez, mostram que a 

alavancagem está relacionada a ganhos futuros, contribuindo, assim, para a persistência do 

desempenho. O estudo de Mazumder (2016) revela que as companhias com resultados mais 

persistentes têm menores índices de alavancagem. Tal fato pode ser justificado pela 

possibilidade de essas companhias terem maior acesso ao mercado de capitais para atrair 

investidores. 

Ademais, ao analisar a persistência do desempenho, é importante considerar também a 

responsabilidade social corporativa, já que esta é responsável por determinar o desempenho 

financeiro das companhias, conforme evidenciam os estudos de Pava e Krausz (1996), Mackey, 

Mackey e Barney (2005) e Laan, Ees e Witteloostuijn (2008). A responsabilidade social 

corporativa se relaciona com as ações das empresas frente a uma conjuntura política, financeira, 

econômica e socioambiental (FERREIRA; ÁVILA; FARIA; 2010). Atualmente, a pressão 

exigida pelos clientes e sociedade no geral fez com que as companhias passassem a considerar 

as questões socioambientais para aumentar a sua vantagem competitiva bem como o seu retorno 

financeiro.  

Dessa forma, empresas socialmente responsáveis podem ter parâmetros de persistência 

maiores. Esta hipótese foi afirmada no estudo de Hogan e Evans (2015), no qual se constatou 

que a maior persistência do lucro está associada a empresas cuja orientação estratégica esteja 

alinhada com valores socialmente responsáveis. Do mesmo modo, Bartov e Li (2015) 

identificaram que a responsabilidade social corporativa implica não só maior qualidade na força 

de trabalho, mas também ganhos mais sustentáveis. 

Nessa perspectiva, esse estudo aprofunda e se diferencia dos demais nessa temática ao 

propor a análise de variáveis consideradas importantes e sugeridas pela literatura no âmbito 

nacional e internacional. A adição da responsabilidade social corporativa alinha-se aos estudos 

de Bartov e Li (2015) e Hogan e Evans (2015), enquanto as variáveis de tamanho e alavancagem 

estão de acordo com o evidenciado por Nwaeze, Yang e Yin (2006), Silva e Chien (2013), Gong 

e Li (2013), Raithatha e Komera (2016) e Mazumder (2016). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 SELEÇÃO DA AMOSTRA E DO PERÍODO DE ESTUDO 

 

A população neste estudo envolve as empresas não financeiras que atuaram no mercado 

brasileiro entre 2011 a 2015.  Diante disso, faz-se necessária a seleção de uma amostra. Neste 

trabalho, realizou-se, em julho de 2016, um levantamento das empresas que constavam no 

banco de dados da Bloomberg, o qual evidenciou um total de 333 companhias com ações 

negociadas na BM&FBOVESPA. Foram excluídas da amostra 66 companhias do setor 

financeiro (bancos, instituições financeiras e seguradoras), que demandariam uma análise 

independente por possuírem características peculiares e atividades distintas das demais. 

Para ser incluída na amostra, exigiu-se inicialmente que cada empresa tenha publicado 

o formulário de referência, conforme preconiza a Instrução CVM nº 480 de 2009. No entanto, 

embora tenham atendido a este pré-requisito, a ausência de dados referentes a algumas variáveis 

estudadas em todos os anos do período de análise fez com que 163 empresas fossem excluídas 

da amostra.  

Após esse tratamento inicial, restaram 520 observações de 104 companhias. A Tabela 1 

apresenta a composição da amostra desta pesquisa a partir da classificação setorial 

disponibilizada pela BM&FBOVESPA. 

 

Tabela 1: Composição da amostra  

Setor 
Controle 

Institucional 

Controle 

Familiar 

Controle 

Governamental 

Controle 

Difuso 
Total 

Consumo não cíclico 3 7 - 1 11 

Consumo cíclico 3 7 - 9 19 

Utilidade pública 13 2 10 4 29 

Bens industriais 1 9 - 3 13 

Saúde 2 2 - 2 6 

Materiais básicos 4 9 - 1 14 

Petróleo, gás e biocombustíveis 2 1 1 2 6 

Tecnologia da informação e 

Telecomunicações 
2 2 - 2 6 

Total 30 39 11 24 104 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

 

O período de análise refere-se aos anos de 2011 a 2015. Embora a obrigatoriedade de 

divulgação da política de remuneração tenha sido instituída em 2010, é necessário um período 

para consolidação desta norma pelo mercado, motivo pelo qual a análise foi realizada a partir 

de 2011 a fim de minimizar possíveis efeitos que poderiam comprometer os resultados deste 

estudo.  
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Ressalta-se que os ajustes nas práticas contábeis decorrentes do processo de 

convergência das normas brasileiras às normas internacionais de Contabilidade começaram a 

ser efetivados em 2008, seguindo até o ano de 2010. Isso produz implicações na medida de 

desempenho utilizada no estudo, à medida que pode haver divergências no reconhecimento, 

mensuração e divulgação das informações contábeis das empresas. Ao optar por analisar os 

dados evidenciados a partir de 2011, reduzem-se os problemas de uniformidade no lucro. 

 

3.2 BASE DE DADOS E TÉCNICA PARA COLETA DE INFORMAÇÕES 

 

A análise e interpretação dos dados objetiva compreender as informações coletadas a 

fim de fornecer respostas ao problema de investigação (GIL, 2010). Nesta fase do estudo, 

utilizou-se a análise de conteúdo, a qual, segundo Bardin (2011), compreende a pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

A primeira iniciativa foi a organização dos documentos e a sistematização das ideias 

iniciais. Nessa fase, foram analisados os formulários de referência dos anos de 2011 a 2015 a 

fim de identificar as políticas de remuneração das companhias, bem como o montante 

compensado aos seus executivos. 

Na exploração do material, ocorrem as operações de codificação, desconto ou 

enumeração, de acordo com regras previamente formuladas (BARDIN, 2011). Neste estudo, as 

companhias foram codificadas e agrupadas conforme o tipo de controlador (familiar, 

institucional, governamental ou ausência de controlador) para verificar se o alinhamento da 

relação entre remuneração e persistência do desempenho difere entre eles. A identificação 

dessas informações foi feita a partir dos formulários de referência, os quais demonstram a 

identidade do acionista controlador, bem como dos maiores detentores de instrumentos 

patrimoniais da companhia. 

Sobre a fase de tratamento, inferência e interpretação, a recomendação é de que os dados 

sejam tratados de modo que se tornem significativos e válidos (BARDIN, 2011). Para isso, 

realizou-se uma avaliação quantitativa no período de 2011 a 2015. 

 

3.3 MODELO ECONOMÉTRICO 

 

A análise da relação entre a remuneração e o desempenho persistente foi verificada a 

partir dos dados de painel balanceados. Os resultados econométricos apresentados referem-se 

aos estimadores de painel dinâmico por meio do Método de Momentos Generalizados (GMM) 
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de sistema, proposto por Arellano e Bover (1995) e Blundell e Bond (1998), pelo fato de ser 

mais consistente com a variável dependente defasada em um período como variável explicativa. 

Além disso, o modelo dinâmico é utilizado para controlar os problemas de endogeneidade 

decorrente, dentre outros, da simultaneidade (LARCKER; RUSTICUS, 2010). Verifica-se que 

a relação estudada entre remuneração de executivos e persistência sofre, claramente, de 

endogenia em virtude da simultaneidade.  

Para contornar a endogeneidade do modelo, Arellano e Bover (1995) e Blundell e Bond 

(1998) utilizam procedimentos com variáveis instrumentais, os quais precisam do teste de 

Sargan, quanto à sobre-identificação, a fim de identificar a validade de tais instrumentos. As 

variáveis instrumentais utilizadas correspondem às variáveis explicativas em diferenças de um 

lag. A definição da ordem de defasagem se deu pelo teste de correlação serial nos resíduos dos 

modelos estimados. A utilização da variável dependente defasada em um período, como 

variável explicativa, capta a natureza dinâmica deste processo de estimação. 

Para verificar a validade dos pressupostos do estimador GMM sistêmico, faz-se 

necessário aplicar alguns procedimentos, como testes de raiz unitária, autocorrelação de 

primeira e segunda ordens e restrições de sobreidentificação de Sargan. Os testes de raiz unitária 

objetivam identificar a estacionaridade das séries em painel para não cair no problema da 

regressão espúria e, consequentemente, invalidar o modelo (WOOLDRIDGE, 2010). A 

regressão espúria ocorre quando se tenta regredir variáveis não estacionárias as quais se 

direcionam no mesmo sentido ao longo do tempo, apresentando uma tendência comum. Assim, 

uma variável não estacionária não deveria ser incluída como variável explicativa do modelo, 

sendo a estacionaridade, portanto, a condição necessária para a implementação dos modelos em 

primeiras diferenças. Caso os resultados dos testes indiquem a presença de raiz unitária, 

Gujarati (2006) sugere a aplicação de testes de cointegração como forma de se obter uma 

relação consistente. 

Neste estudo, realizou-se, para as séries em nível, o teste de Levin, Lin e Chu (LLC), 

cuja hipótese nula indica a existência de um processo de raiz unitária comum, contra a hipótese 

alternativa de que os cross-sections são estacionários. Para este teste, utilizou-se o critério de 

Hannan-Quinn como critério de seleção para o número de defasagens. 

Os testes de autocorrelação verificam se as condições de momento são válidas, o que 

ocorre somente se não houver correlação serial nos erros idiossincráticos. Espera-se, portanto, 

que os erros sejam correlacionados em primeira ordem e não correlacionados em segunda, 

indicando que os instrumentos utilizados não se relacionam com o termo de erro.  
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Por fim, o teste de Sargan verifica a condição de exogeneidade dos instrumentos, isto é, 

se as condições de momento de sobreidentificação são válidas. Desse modo, espera-se que a 

hipótese nula de validade conjunta dos instrumentos utilizados não seja rejeitada.  

Embora outros estudos sobre o tema desta pesquisa utilizem métodos estatísticos 

diversos, como ARIMA (BABER; KANG; KUMAR, 1998), regressões múltiplas (ASHLEY; 

YANG, 2004; NWAEZE; YANG; YIN, 2006; GONG; LI, 2013) e modelos auto regressivos 

(MAZUMDER, 2016), o modelo aqui utilizado segue a proposta de Raithatha e Komera (2016), 

que utilizaram o estimador clássico GMM. No entanto, o GMM-SYS reproduz instrumentos 

mais consistes no processo de modelagem, obtendo-se, com isso, um conjunto adicional de 

condições de momento que contribuem com a melhoria das propriedades de pequena amostra 

do estimador, a qual representa a principal crítica do estimador de Arellano e Bond (1991) 

(MEDEIROS; MOL, 2017). 

 

3.3.1 Representação do Modelo Econométrico  

 

A literatura aponta que as companhias que melhor remuneram os seus executivos 

também apresentam maior desempenho financeiro. Nessa perspectiva, Baber, Kang e Kumar 

(1998), Ashey e Yang (2004), Nwaeze, Yang e Yin (2006), Raithatha e Komera (2016) e 

Mazumder (2016) utilizam o desempenho persistente para explicar a relação com a 

remuneração. Com a finalidade de explicar o desempenho futuro, Dechow, Ge e Schrand (2010) 

descrevem o seguinte modelo expresso na Equação 1. 

 

Xt+1 = α0 + α1Xt + ԑt                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Em que Xt+1 representa o lucro operacional da empresa i no ano t+1; Xt é o lucro 

operacional da empresa i no ano t; αi são os parâmetros a serem estimados; e ԑt representa o 

resíduo do modelo.  

No modelo descrito por Dechow, Ge e Schrand (2010), considera-se que os resultados 

contábeis são mais persistentes quando a estimativa de α1 está mais próxima de 1. 

Neste estudo, o modelo para verificar se a remuneração de executivos é responsável 

pelo desempenho persistente das empresas brasileiras é expresso na Equação 2. 

 

LOi,t = β0 + β1LOi,t-1 + β2RFi,t + β3BONi,t + β4PARLi,t + β5BASACOESi,t + β6TAMi,t + β7ALAVi,t 

+ β8ESGi,t + β9(RFi,tLOi,t-1) + β10(BONi,tLOi,t-1) + β11(PARLi,tLOi,t-1) + β12(BASACOESi,tLOi,t-

1) + β13(TAMi,tLOi,t-1) + β14(ALAVi,tLOi,t-1) + β15(ESGi,tLOi,t-1) + β16,j(SetorjLOi,t-1) + ԑi,t           

(1) 

(2) 
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Onde: LOi,t = lucro operacional da empresa; LOi,t-1 = lucro operacional defasado; RFi,t 

= remuneração fixa; BONi,t = Bônus; PARLi,t = participação nos lucros; BASACOESi,t = 

pagamento baseado em ações; TAMi,t = proxy para tamanho; ALAVi,t = alavancagem 

financeira; ESGi,t = ESG Disclosure Score; SetorjLOi,t-1 = variável dummy para setor; ԑi,t = 

termo de erro da equação. Os índices i e t representam, respectivamente, determinada empresa 

em um dado tempo. 

A base teórica do modelo foi desenvolvida a partir dos estudos de Dechow, Ge e Schrand 

(2010) e Medeiros e Mol (2017). Como parâmetro comparativo para o processo de análise de 

variáveis, têm-se as pesquisas de Baber, Kang e Kumar (1998), Ashley e Yang (2004), Gong e 

Li (2013), Raithatha e Komera (2016) e Mazumder (2016). 

 

3.4 DESCRIÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

As variáveis utilizadas na aplicação do modelo econométrico estão discriminadas na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2: Descrição das variáveis que compõem o modelo da pesquisa 

Tipo Variável Métrica Fonte 
Sinal 

esperado 

Dependente LOi,t 
Lucro operacional padronizado 

pelo ativo total médio 

Dechow, Ge e Schrand 

(2010); Takamatsu e Fávero 

(2012) 

? 

Independente LOi,t-1 
Lucro operacional defasado em 

um lag  

Baber, Kang e Kumar 

(1998); Dechow, Ge e 

Schrand (2010); Raithatha e 

Komera (2016) 

+/- 

Independente RFi,t 
Logaritmo do total da 

remuneração fixa 

Vasconcelos e Monte 

(2012); Correia, Amaral e 

Louvet (2014); Raithatha e 

Komera (2016) 

+ 

Independente BONi,t 

Variável dummy que assume o 

valor 1 quando foi recebido 

pagamento de bônus e 0 caso 

contrário  

Ventura (2013) + 

Independente PARLi,t 

Variável dummy que assume o 

valor 1 quando houve 

participação nos lucros e 0 caso 

contrário 

Correia, Amaral e Louvet 

(2014) 
+ 

Independente BASACOESi,t 

Variável dummy que assume o 

valor 1 quando foi recebido 

pagamento baseado em ações e 

0 caso contrário 

Ventura (2013); Correia, 

Amaral e Louvet (2014) 
+ 

Independente TAMi,t 

Variável de controle para 

tamanho, tendo como proxy o 

logaritmo do valor de mercado 

Choi, Saito e Silva (2015) + 

Independente ALAVi,t 
Variável de controle para 

alavancagem financeira 

Silva e Chien (2013); Gong 

e Li (2013); Raithatha e 
+/- 
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Komera (2016); Mazumder 

(2016) 

Independente ESGi,t 

Variável de controle 

representada pelo logaritmo do 

grau de responsabilidade social 

Bartov e Li (2015); Hogan e 

Evans (2015); Medeiros e 

Mol (2017)  

+ 

Independente RFi,t x LOi,t-1 

Variável de interação da 

remuneração fixa e 

desempenho defasado 

Medeiros e Mol (2017) + 

Independente BONi,t x LOi,t-1 
Variável de interação dos 

bônus e desempenho defasado 
Medeiros e Mol (2017) + 

Independente PARLi,t x LOi,t-1 

Variável de interação da 

participação no lucros e 

desempenho defasado 

Medeiros e Mol (2017) + 

Independente 
BASACOESi,t x 

LOi,t-1 

Variável de interação do 

pagamento baseado em ações e 

desempenho defasado 

Medeiros e Mol (2017) + 

Independente TAMi,t x LOi,t-1 

Variável de interação do 

tamanho e desempenho 

defasado 

Ashley e Yang (2004); 

Pimentel e Aguiar (2012); 

Mazumder (2016); 

Medeiros e Mol (2017) 

+ 

Independente ALAVi,t x LOi,t-1 

Variável de interação da 

alavancagem financeira e 

desempenho defasado 

Raithatha e Komera (2016); 

Mazumder (2016); 

Medeiros e Mol (2017) 

+/- 

Independente ESGi,t x LOi,t-1 

Variável de interação do 

logaritmo do indicador do grau 

de responsabilidade social e 

desempenho defasado 

Bartov e Li (2015); Hogan e 

Evans (2015); Medeiros e 

Mol (2017) 

+ 

Independente Setorj x LOi,t-1 Variável dummy para setor 
Carvalho, Kayo e Martin 

(2010) 
+/- 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

As informações relacionadas às variáveis de remuneração foram extraídas dos 

formulários de referência, enquanto as demais foram obtidas por meio do banco de dados da 

Bloomberg. 

Ressalta-se que a métrica empregada para representar os lucros das companhias foi o 

lucro antes do resultado financeiro e dos tributos (Earning Before Interest and Taxes - EBIT) 

por excluir itens não recorrentes, como itens extraordinários, operações de desconto e o 

resultado não operacional (TAKAMATSU; FÁVERO, 2012). 

Sobre o tamanho da firma, Choi, Saito e Silva (2015) afirmam que as cinco proxies mais 

utilizadas para esta variável são faturamento, número de funcionários, valor de mercado da 

empresa, patrimônio líquido e ativo total. Optou-se, neste estudo, por utilizar o valor de 

mercado por ser a métrica mais usual (ANTUNES; LAMOUNIER; BRESSAN, 2006). 

Quanto à variável ESG Disclosure Score, trata-se de uma pontuação divulgada pela 

Bloomberg, baseada no grau de responsabilidade social das empresas nos assuntos ambiental, 

social e governança, que assume um intervalo entre 0 e 100 para cada ano das empresas. As 

companhias que não assumem essa prática ou não divulgam esses dados não exibem tal 

pontuação, motivo pelo qual foram excluídas da amostra. 
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Além disso, foram incluídas variáveis de interação com o lucro defasado, a fim de 

capturar o efeito de cada tipo de remuneração, do tamanho, da alavancagem, do grau de 

responsabilidade social e do setor na persistência do desempenho. 

Com base nesse percurso metodológico, realizaram-se as análises das informações 

coletadas, as quais se encontram na seção 4. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 DESEMPENHO MÉDIO E UTILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO  

 

Como visto na seção 3, referente à metodologia, a amostra deste estudo ficou restrita a 

104 empresas com ações negociadas na BM&FBOVESPA no período de 2011 a 2015. A Tabela 

3 evidencia a média anual da medida de desempenho utilizada no estudo, qual seja a relação 

entre o lucro operacional e o ativo total médio. 

 

Tabela 3: Medida de desempenho médio anual  
Tipos de Controle 2011 2012 2013 2014 2015 

Institucional 9,96 8,16 3,64 8,07 1,04 

Familiar 9,06 8,09 8,21 7,73 6,15 

Governamental 8,54 5,90 3,77 4,94 3,92 

Difuso 8,21 6,30 3,98 2,74 3,41 

Fonte: Resultados da pesquisa (2017).  

 

Observa-se na Tabela 3 uma variação significativa nos valores médios apresentados ao 

comparar não só os tipos de controle, mas também a evolução dentro de cada um ao longo do 

tempo analisado. Enquanto nas companhias familiares há uma tendência de redução do 

desempenho médio, vê-se que quando o controle é institucional ou governamental esta medida 

diminui significativamente até 2013, havendo um aumento em 2014, e diminuindo novamente 

no ano de 2015. Nas companhias sem acionista controlador é possível identificar o inverso, ou 

seja, há uma tendência de redução até o ano de 2014, seguido de um aumento em 2015.  

Se comparados os resultados de 2011 com os de 2015, constata-se uma redução em 

todos os tipos de controle, sendo que o institucional foi o que mais decresceu e o familiar o que 

menos diminuiu. Isso pode ser justificado pelo fato das companhias familiares terem 

apresentado, em média, maiores índices de alavancagem quando comparadas aos outros tipos 

de controle, o que implica um maior desempenho. 

Logo, deduz-se que existem efeitos diversos atuando no desempenho, sejam internos, 

isto é, relacionados aos setores que compõem cada uma dessas categorias, ou externos, como a 

situação econômica. A crise na economia brasileira vivenciada nos últimos anos refletiu nos 

resultados dos valores médios da medida de desempenho. Além disso, Carvalho (2009) sugere 

que o efeito ano pode contribuir para a diferenciação do desempenho das companhias. 

As informações sobre remuneração foram segregadas em quatro grupos: fixa, 

pagamento de bônus, participação nos lucros e pagamento baseado em ações, conforme 

demonstra a Tabela 4.  
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Tabela 4: Empresas (em %) segundo o tipo de remuneração no período 2011-2015  
Tipos de 

Controle 
Tipo de Remuneração 2011 2012 2013 2014 2015 Média 

Institucional 

Apenas Fixa 3,3% 6,7% 6,7% 0,00% 10,0% 5,3% 

Bônus 76,7% 70,0% 73,3% 83,3% 70,0% 74,7% 

Participação nos Lucros 26,7% 30,0% 26,7% 30,0% 30,0% 28,7% 

Pagamento Baseado em Ações 46,7% 53,3% 50,0% 46,7% 46,7% 48,7% 

Familiar 

Apenas Fixa 10,3% 7,7% 5,1% 7,7% 12,8% 8,7% 

Bônus 51,3% 56,4% 48,7% 48,7% 41,0% 49,2% 

Participação nos Lucros 46,1% 51,3% 56,4% 56,4% 59,0% 53,8% 

Pagamento Baseado em Ações 44,0% 48,7% 51,3% 56,4% 53,8% 50,8% 

Governamental 

Apenas Fixa 9,1% 9,1% 9,1% 18,2% 36,4% 16,4% 

Bônus 36,4% 36,4% 27,3% 27,3% 18,2% 29,1% 

Participação nos Lucros 63,4% 81,8% 81,8% 63,4% 54,5% 69,0% 

Pagamento Baseado em Ações 9,1% 9,1% 0,00% 0,00% 0,00% 3,6% 

Difuso 

Apenas Fixa 4,2% 8,3% 12,5% 12,5% 12,5% 10,0% 

Bônus 54,2% 50,0% 54,2% 54,2% 58,3% 54,2% 

Participação nos Lucros 37,5% 33,3% 37,5% 33,3% 29,2% 34,2% 

Pagamento Baseado em Ações 75,0% 95,8% 66,7% 54,2% 58,3% 70,0% 

Fonte: Adaptado de Beuren, Silva e Mazzioni (2014). 

 

Nota-se que, em média, 5,3%, 8,7%, 16,4% e 10,0% das empresas de controle 

institucional, familiar, governamental e difuso, respectivamente, remuneram seus executivos 

somente por meio de remuneração fixa. Isso significa dizer que a maioria das empresas 

combinam a parcela fixa com a variável, seja bônus, participação nos lucros ou pagamento 

baseado em ações. 

 Quanto à parcela variável, observa-se, em cada tipo de controle, uma variação no 

percentual de empresas que a utiliza. Isso porque o salário-base é um tipo de remuneração 

acordada no contrato de trabalho, enquanto os bônus, participações nos lucros e ações são 

atrelados ao desempenho da empresa e do executivo (MACHADO; BEUREN, 2015). Assim, 

o fato de remunerar mais ou menos com uma dessas medidas está relacionado ao atingimento 

de determinado nível de desempenho, seja da companhia ou do próprio executivo. 

Ao contrário do resultado de Cao, Pan e Tian (2011) com companhias do mercado 

chinês, no qual há maior utilização da parcela variável, as empresas brasileiras com controle 

institucional apresentam maior utilização da remuneração fixa, à medida que esse mecanismo 

foi utilizado por todas as companhias com essa característica. Em contrapartida, no que diz 

respeito à remuneração variável, há predomínio do pagamento de bônus.  

Nas empresas de controle familiar e governamental prevalece, dentre a parcela variável, 

a participação nos lucros, ao passo que nos casos de ausência de controle o pagamento baseado 

em ações mostra-se mais representativo. Para Politelo et al (2014), nas empresas não familiares 

há uma maior disseminação da remuneração baseada em ações. Porém, na amostra desta 

pesquisa, vê-se que isto ocorre apenas nas de controle difuso, com uma média de 70,0%, 
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enquanto as de controle institucional e governamental apresentam, em média, 48,7% e 3,6% 

desse tipo de compensação, respectivamente. 

Observa-se que nas empresas de controle governamental só houve pagamento baseado 

em ações em 9,1% da amostra nos anos de 2011 e 2012, não ocorrendo nos outros anos 

analisados. Além disso, a remuneração em forma de bônus foi inferior ao praticado por 

empresas sem controle ou controladas por instituições e familiares. Para Fan, Wei e Xu (2011), 

os planos de remuneração de executivos podem diferir significativamente nas companhias 

governamentais em mercados emergentes, por possuírem objetivos diferentes. 

 

4.2 DESEMPENHO PERSISTENTE 

 

Conforme apontado pela literatura, o tamanho, a alavancagem e o grau de 

responsabilidade social podem impactar nessa relação, por isso, serão analisadas neste estudo 

como variáveis de controle.  

A Tabela 5 sumariza a relação da variável dependente lucro operacional (LOi,t) com as 

variáveis independentes lucro operacional defasado (LOi,t-1), as variáveis de remuneração (RFi,t; 

BONi,t; PARLi,t; BASACOESi,t), de controle (TAMi,t; ALAVi,t; ESGi,t), bem como as interações 

destas com o lucro defasado. 

 
Tabela 5: Influência da remuneração no desempenho persistente1 

Variáveis 
Tipos de Controle 

Institucional Familiar Governamental Difuso 

Constante 
1,5811** 

[0,6261] 

0,0095 

[0,5954] 

-0,6331 

[0,8793] 

-0,8640 

[1,5003] 

LOi,t-1 
-12,7520** 

[4,0801] 

-19,7367** 

[8,9246] 

11,8115 

[18,1842] 

22,3754* 

[13,2811] 

RFi,t 
-0,1344** 

[0,0617] 

0,0551* 

[0,0338] 

0,1084 

[0,0820] 

0,0724 

[0,0634] 

BONi,t 
0,0187 

[0,0605] 

-0,0955* 

[0,0518] 

0,1802** 

[0,0793] 

0,0240 

[0,0766] 

PARLi,t 
-0,0602 

[0,1380] 

0,0481 

[0,0646] 

-0,0282 

[0,0480] 

-0,0520 

[0,1215] 

BASACOESi,t 
0,0259 

[0,0783] 

-0,0954** 

[0,0473] 

-0,0772 

[0,0930] 

-0,1050 

[0,1065] 

TAMi,t 
0,2180*** 

[0,0542] 

0,0476 

[0,0624] 

0,0947 

[0,0631] 

0,1966*** 

[0,0573] 

ALAVi,t
2 - 

-0,0498 

[0,0393] 
- 

0,0285 

[0,1565] 

ESGi,t 
0,0576* 

[0,0308] 

0,0042 

[0,0171] 

-0,0600 

[0,0772] 

0,0239 

[0,0569] 

RFi,t x LOi,t-1 
0,6927** 

[0,2468] 

0,7729** 

[0,4074] 

-1,5045 

[1,2820] 

1,9009*** 

[0,4889] 

                                                           
1 Notas: *, ** e *** denotam, respectivamente, significância de 10%, 5% e 1%. Estimativas obtidas através do 

GMM-SYS; erros-padrão robustos entre colchetes; probabilidade do teste de Sargan entre parênteses. AR(1) e 

AR(2) representam as probabilidades dos testes de correlação serial de primeira e segunda ordens. 
2 Nota: Ao realizar o teste LLC, observou-se a presença de raiz unitária nesta variável nos controles institucional 

e governamental. Por esse motivo, optou-se por excluí-la, a fim de evitar possíveis distorções nos resultados. 
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BONi,t x LOi,t-1 
-0,0426 

[0,5280] 

-0,3875 

[0,5078] 

-0,3374 

[0,8963] 

0,1076 

[0,3963] 

PARLi,t x LOi,t-1 
-0,4333 

[0,7339] 

-0,4135 

[0,5624] 

0,9817* 

[0,5629] 

0,0674 

[0,8360] 

BASACOESi,t x LOi,t-1 
-0,0712 

[0,4694] 

0,3283 

[0,5474] 

0,5260 

[0,5016] 

2,0162* 

[1,1655] 

TAMi,t x LOi,t-1 
0,0889*** 

[0,0055] 

0,7712 

[0,6178] 

0,9046* 

[0,5389] 

-0,8246 

[0,9680] 

ALAVi,t x LOi,t-1 
0,1566*** 

[0,0433] 

0,0100 

[0,0075] 

0,2900 

[0,2656] 

-0,6000 

[0,1866] 

ESGi,t x LOi,t-1 
-0,3488* 

[0,1951] 

-0,2579 

[0,2631] 

-0,9180** 

[0,3538] 

0,4216 

[0,3405] 

Consumo Cíclico x LOi,t-1 
1,9524** 

[0,7582] 

0,4265 

[0,6232] 
- 

-1,4005 

[1,5448] 

Consumo Não Cíclico x LOi,t-1 
-1,2141 

[1,2931] 

0,0445 

[0,7250] 
- 

-1,6122 

[2,1198] 

Tec. da Informação/Telecomunicações 
x LOi,t-1 

0,2951 

[0,9076] 

1,2784 

[1,2271] 
- 

-3,041 

[2,3464] 

Petróleo, Gás e Biocombustíveis x 

LOi,t-1 

0,0413 

[0,8896] 

1,5217 

[1,2301] 

1,0040 

[2,6139] 

-0,8158 

[1,7655] 

Saúde x LOi,t-1 
1,3249 

[1,0511] 

-0,3408 

[1,1681] 
- 

-0,5269 

[2,9294] 

Bens Industriais x LOi,t-1 
-2,8443 

[3,5771] 

0,4888 

[0,6357] 
- 

-0,6101 

[1,3815] 

Utilidade Pública x LOi,t-1 
0,5372 

[0,3361] 

2,0686** 

[0,9592] 
- 

4,3826** 

[2,2680] 

Prob>Chi2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Sargan  0,9932 0,3160 0,9144 0,9392 

AR(1) (Prob.) 

AR(2) (Prob.) 

0,0232 

0,5160 

0,0233 

0,4201 

0,0279 

0,2129 

0,0535 

0,6699 

Fonte: Resultados da pesquisa (2017).  

 

Pelos valores obtidos, observa-se que o coeficiente que mede a persistência do 

desempenho (LOi,t-1) apresentou significância estatística a pelo menos 5% nas empresas de 

controle institucional e familiar e 10% naquelas com controle difuso. Isso significa que parte 

do lucro auferido antes do período t permanece no período t. Ressalta-se que apenas o controle 

governamental não obteve significância estatística na variável LOi,t-1, o que pode ser justificado 

pelos vagos incentivos existentes nesse tipo de propriedade para melhorar o desempenho 

(OKIMURA, 2003). 

Quanto às variáveis de remuneração, a parcela fixa mostrou resultado significante nas 

companhias de controle institucional e familiar, tanto ao influenciar o lucro operacional em t, 

como em t-1, no qual também se verifica a sua significância nas companhias de controle difuso, 

como mostra a variável de interação RFi,t x LOi,t-1. Assim, um maior volume de remuneração 

fixa, associado a um maior lucro operacional no ano anterior, contribui para elevar a 

persistência no desempenho das companhias, indo ao encontro dos resultados das pesquisas de 

Baber, Kang e Kumar (1998) e Ashley e Yang (2004). Surpreso foi o resultado para o controle 

governamental, no qual se observou um sinal negativo e a não significância desta variável. 

Como nessas companhias os executivos são, geralmente, funcionários públicos com salários 
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fixos, conforme Fan, Wei e Xu (2011), esse resultado pode ser um indicativo da fragilidade de 

seus planos de remuneração, os quais parecem não estar alinhados com o desempenho. 

Nas empresas cujo controle é familiar e governamental, a variável bônus apresentou 

significância de 10% e 5%, respectivamente. Neste, o fato de remunerar os executivos com 

bônus influencia positivamente o lucro operacional em t, enquanto naquele observa-se um 

impacto negativo do pagamento de bônus no lucro operacional. Contudo, verifica-se que a 

variável de interação BONi,t x LOi,t-1 não apresentou significância estatística nas companhias 

analisadas, divergindo dos estudos de Baber, Kang e Kumar (1998) e Ashley e Yang (2004). 

Para a participação nos lucros, verifica-se a sua significância somente nas companhias 

governamentais – provavelmente por ser o mecanismo variável mais utilizado por estas – ao 

influenciar positivamente o lucro operacional em t – 1, como evidenciam os resultados da 

variável de interação PARLi,t x LOi,t-1. Assim, o fato de estar diretamente associada ao 

desempenho e gerar lucros mais persistentes pode implicar um aumento no volume pago deste 

tipo de remuneração, uma vez que esta corresponde a um percentual do lucro auferido em 

determinado período. 

No que se refere ao pagamento baseado em ações, apenas nas empresas de controle 

familiar foi identificada a sua significância. Nestas, quanto maior a remuneração baseada em 

ações, menor será o lucro operacional em t. A relação captada pela variável de interação 

BASACOESi,t x LOi,t-1 indica que esse mecanismo influencia na geração de lucros mais 

persistentes apenas nas companhias de controle difuso, divergindo dos achados de Baber, Kang 

e Kumar (1998) e Ashley e Yang (2004), nos quais não se constatou tal influência. 

Essa divergência de resultados pode ser explicada em virtude de o pagamento baseado 

em ações, assim como o de bônus, estar associado às características intrínsecas ao país de 

análise, especialmente no que se refere às características das empresas, como setor de 

atividades, porte e políticas de remuneração (VENTURA, 2013). 

Com relação às variáveis de controle, vê-se que o tamanho, representado pelo logaritmo 

do valor de mercado, mostrou-se significativo nas companhias de controle institucional e 

difuso.  Em contrapartida, há influência desta variável na persistência, captada pela interação 

desta com o lucro operacional defasado (LOi,t-1), somente nos controles institucional e 

governamental. Essa perspectiva encontra explicação nos estudos de Ashley e Yang (2004), 

Pimentel e Aguiar (2012) e Mazumder (2016), os quais constataram que empresas com elevada 

persistência tendem a ser maiores em tamanho. 

Constata-se ainda que a alavancagem nas companhias de controle institucional assume 

papel relevante para a persistência do desempenho. Isso porque a variável de interação (ALAVi,t 
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x LOi,t-1) apresenta relação positiva e significativa com o lucro atual (LOi,t), sugerindo que 

quanto maior a alavancagem e o lucro no ano anterior, maior será o lucro no ano corrente. Esse 

resultado converge para os achados de Mazumder (2016) em um estudo com empresas 

japonesas, indicando que o fato de ser mais alavancada faz com que as organizações tenham 

lucros mais persistentes.  

Embora não tenha sido significante nas empresas de controle difuso, verifica-se nestas 

uma relação inversa, ou seja, um maior nível de alavancagem gera resultados menos 

persistentes. Resultado semelhante foi evidenciado por Raithatha e Komera (2016) em 

companhias indianas, onde se observa uma influência negativa da alavancagem na persistência. 

O indicador de responsabilidade social (ESG) mostrou-se significativo a 10% e com 

relação positiva com o lucro operacional no controle institucional. Porém, exibe, pela variável 

de interação ESGi,t x LOi,t-1 (significante a 10% e 5%, respectivamente, para os controles 

institucional e governamental), que maiores indicadores de responsabilidade social associados 

a um maior lucro operacional no ano anterior contribuem para reduzir a persistência dos lucros 

dessas entidades. Essa evidência diverge dos achados de Hogan e Evans (2015), Bartov e Li 

(2015) e Medeiros e Mol (2017), porém, pode ser justificada em virtude do alto custo aplicado 

nas ações socialmente responsáveis. Além disso, a influência negativa no desempenho pode ser 

um indicativo de fragilidade na gestão estratégica nestas companhias, considerando que a 

simples ênfase nas ações socialmente responsáveis não assegura maior persistência dos ganhos, 

como afirmam Hogan e Evans (2015).   

Contrariamente, as companhias com ausência de controle evidenciaram relação positiva, 

embora não significativa, na variável ESGi,t x LOi,t-1. Logo, infere-se que essas empresas 

investem em responsabilidade social para potencializar o desempenho persistente.  

É importante também considerar como variável de controle o setor de atuação da 

companhia, devido à heterogeneidade da persistência em cada um deles. No modelo 

especificado, o setor de consumo cíclico foi significante apenas nas empresas de controle 

institucional. Em contrapartida, o setor de utilidade pública, além de significante nas empresas 

familiares, também apresentou significância no controle difuso. Desse modo, observa-se nesses 

setores a ocorrência da persistência dos lucros, o que pode estar associado ao maior alinhamento 

entre as políticas de remuneração e o desempenho.  

O Quadro 2 traz uma síntese dos resultados obtidos.  
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Quadro 2: Síntese das variáveis analisadas3 

Variáveis 

Controle 

Institucional 

Controle 

Familiar 

Controle 

Governamental 
Controle Difuso 

S.O. Sig. S.O. Sig. S.O. Sig. S.O. Sig. 

LOi,t-1 - SIM - SIM + NÃO + SIM 

RFi,t - SIM + SIM + NÃO + NÃO 

BONi,t + NÃO - SIM + SIM + NÃO 

PARLi,t - NÃO + NÃO - NÃO - NÃO 

BASACOESi,t + NÃO - SIM - NÃO - NÃO 

TAMi,t + SIM + NÃO + NÃO + SIM 

ALAVi,t Não estimada - NÃO Não estimada + NÃO 

ESGi,t + SIM + NÃO - NÃO + NÃO 

RFi,t x LOi,t-1 + SIM + SIM - NÃO + SIM 

BONi,t x LOi,t-1 - NÃO - NÃO - NÃO + NÃO 

PARLi,t x LOi,t-1 - NÃO - NÃO + SIM + NÃO 

BASACOESi,t x LOi,t-1 - NÃO + NÃO + NÃO + SIM 

TAMi,t x LOi,t-1 + SIM + NÃO + SIM - NÃO 

ALAVi,t x LOi,t-1 + SIM + NÃO + NÃO - NÃO 

ESGi,t x LOi,t-1 - SIM - NÃO - SIM + NÃO 

Fonte: Resultados da pesquisa (2017). 

 

Como pode ser visualizado no Quadro 2, os sinais observados positivos indicam que, 

em cada tipo de controle acionário, prevalecem remunerações distintas as quais contribuem 

para a persistência dos lucros. Em contrapartida, as relações negativas favorecem a perda da 

persistência nessas companhias. Embora não tenha apresentado significância estatística, é o que 

ocorre, por exemplo, com a remuneração fixa, quando o acionista controlador é do tipo 

governamental, com o bônus, nos controles institucional, familiar e governamental, com a 

participação nos lucros e resultados nas companhias institucionais e familiares e com o 

pagamento baseado em ações nas companhias de controle institucional.  

Desse modo, vê-se que a remuneração, em suas diversas vertentes, influencia de modo 

diferenciado a persistência dos lucros nos quatro tipos de acionista controlador.  

 

4.3 QUALIDADE E ESPECIFICAÇÃO DO MODELO 

 

Para verificar a validade do modelo, que usa instrumentos para identificar as variáveis 

endógenas, foram utilizados os testes de Sargan e de correlação serial. O teste de Sargan 

possibilita identificar se a correlação entre o termo de erro e os instrumentos é zero. Neste 

estudo, observa-se que houve rejeição da hipótese nula a 5% em todos os casos, indicando que 

os instrumentos são válidos, ou seja, as condições de momento estabelecidas foram razoáveis. 

Em contrapartida, quanto ao teste de correlação serial, os resultados evidenciam que os erros 

                                                           
3 S.O. corresponde ao sinal observado; Sig. indica se a variável apresenta significância ou não. 
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em primeira diferença (AR(1)) são correlacionados em primeira ordem e não correlacionados 

em segunda (AR(2)). Dessa forma, confirma-se que os instrumentos utilizados não se 

correlacionam com o termo de erro. 

As defasagens utilizadas foram estabelecidas com base no teste de correlação serial de 

segunda ordem, seguindo as orientações de Greene (2003). Diante disso, para todos os tipos de 

controle, foi utilizado um lag de diferença.  

A heterocedasticidade foi identificada a partir do teste modificado de Wald, que tem 

como hipótese nula a homocedasticidade nos termos de erro. Os resultados apontam para a 

rejeição da hipótese nula em todos os tipos de controle a um nível de significância de 1%. Por 

isso, efetuou-se o GMM-SYS com erros robustos após a obtenção do teste de Sargan pela 

estimativa GMM. Ressalta-se ainda que o modelo mostrou-se consistente, dada a significância 

a 1% do teste de adequação do modelo (Prob>Chi² = 0,000), rejeitando a hipótese nula de que 

o efeito conjunto das variáveis é nulo. 

Observou-se ainda a estacionaridade das séries em painel, conforme orienta Wooldridge 

(2010). Por tratar-se de dados em painel balanceados, aplicou-se o teste de Levin, Lin e Chu 

(LLC), o qual declara o processo comum de raiz unitária. A sua aplicação, que fora realizada 

para as séries em nível, sugere que todas as variáveis (LO, RF, BON, PARL, BASEACOES, 

TAM, ALAV, ESG, assim como as de interação) rejeitaram a hipótese nula para LLC. Logo, 

todas as variáveis são estacionárias para todos os controles analisados, com exceção da 

alavancagem quando o controlador é do tipo institucional e governamental. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante da existência de conflitos de interesses entre principal e agentes, faz-se 

necessária a utilização de mecanismos internos de governança corporativa para mitigá-los. 

Nesse aspecto, destaca-se a remuneração de executivos como ferramenta de incentivo para 

atingir, efetivamente, as metas organizacionais estabelecidas. 

Para melhorar o regime de incentivo, os comitês de remuneração ajustam os ganhos com 

base em medidas de desempenho. Assim, um maior desempenho da companhia implica também 

uma melhor remuneração para os seus executivos. No entanto, além do resultado do período, é 

importante considerar ainda a sua persistência no futuro. 

Nessa perspectiva, a presente pesquisa apresenta como objetivo geral investigar se a 

remuneração dos executivos exerce influência na persistência do desempenho das empresas 

listadas na BM&FBOVESPA. 

Para atingir o objetivo geral desse estudo, foram definidos os objetivos específicos: 1) 

verificar se há persistência no desempenho das empresas de capital aberto; 2) avaliar se os 

mecanismos de incentivo influenciam a persistência do desempenho; 3) observar se o tipo de 

controle acionário implica diferenças na relação entre remuneração de executivos e persistência 

do desempenho; e, 4) investigar se variáveis como tamanho, alavancagem e grau de 

responsabilidade social exercem influência na relação entre a remuneração e o desempenho 

persistente. E é a partir de cada um que se apresentam as considerações. 

A partir da análise de conteúdo dos formulários de referência, identificou-se que, no 

período de 2011 a 2015, a maioria das empresas utilizava uma parcela fixa associada a uma 

parcela variável para remunerar os seus executivos. Quanto à parcela variável, 74,7% das 

empresas de controle institucional utilizam o pagamento de bônus, sendo este o item mais 

representativo. A participação nos lucros é a forma de remuneração variável mais utilizada pelas 

empresas de controle familiar e governamental, presente em, respectivamente, 53,8% e 69,0% 

dessas companhias. Por sua vez, o pagamento baseado em ações é o item que prevalece em 

70,0% dos casos de ausência de controle. 

Em relação ao primeiro objetivo específico, observou-se que apenas as empresas de 

controle governamental não obtiveram significância estatística na variável LOi,t-1. Com isso, o 

lucro auferido antes do período t permanece no período t quando o perfil do controlador é 

institucional, familiar e difuso. 
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No que se refere ao segundo e terceiro objetivos, constatou-se que a remuneração fixa 

contribui para a elevar a persistência no desempenho das companhias de controle institucional, 

familiar e difuso. 

Quanto à parcela variável, verificou-se que a variável bônus obteve coeficientes 

positivos ou negativos na influência no desempenho persistente, apesar de não ter sido 

estatisticamente significante. A variável de participação nos lucros apresentou significância 

estatística apenas nas companhias de controle governamental ao evidenciar uma relação 

positiva com o lucro operacional em t – 1. Dessa forma, por estar diretamente associada ao 

desempenho e gerar lucros mais persistentes, pode haver um aumento no volume pago desta 

remuneração. Já o pagamento baseado em ações influencia na geração de lucros mais 

persistentes apenas quando o controle é do tipo difuso, divergindo dos achados de Baber, Kang 

e Kumar (1998) e Ashley e Yang (2004), nos quais não se constatou tal influência. Diante disso, 

vê-se que a remuneração apresenta influência diversa na persistência dos lucros nos quatro tipos 

de acionista controlador. 

O quarto objetivo, que consistia em investigar se variáveis como tamanho, alavancagem 

e grau de responsabilidade social exercem influência na relação entre a remuneração e o 

desempenho persistente, também foi alcançado. Os resultados sugerem que, nos controles 

institucional e governamental, quanto maior o tamanho da companhia, mais elevada será a 

persistência dos lucros. Da mesma forma, o maior nível de alavancagem contribui para elevar 

a persistência quando o controle é do tipo institucional. Em contrapartida, identificou-se, nos 

controles institucional e governamental, que o indicador de responsabilidade social apresentou 

relação negativa com a persistência, podendo ser um indicativo do alto custo associado a essas 

práticas.  

Ademais, no modelo especificado, incluíram-se variáveis relativas ao setor de atuação 

da companhia a fim de identificar se isto, associado ao lucro operacional no ano anterior, 

contribui para elevar ou reduzir a persistência dos lucros dessas entidades. Constatou-se que o 

setor de consumo cíclico foi significante nas empresas de controle institucional, ao passo que o 

setor de utilidade pública, além de significante nas empresas familiares, também apresentou 

significância no controle difuso. É possível inferir, portanto, a possibilidade de haver, nesses 

setores, um maior alinhamento entre as políticas de remuneração e o desempenho.  

Desse modo, após o alcance dos objetivos específicos, entende-se que o objetivo geral 

da pesquisa também foi alcançado. 

Este estudo se diferencia dos anteriores ao introduzir não só a análise da persistência do 

desempenho, mas também como a relação desta com a remuneração se comporta nos diferentes 
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perfis de controlador, explorando, assim, uma lacuna existente na literatura acadêmica sobre 

esse tema. 

Ressalta-se que os resultados nesta pesquisa limitam-se às cento e quatro empresas da 

amostra. Porém, acredita-se que esse assunto não foi totalmente explorado, sendo, portanto, 

necessária a realização de outras pesquisas.  

Como sugestões para estudos futuros, recomenda-se a investigação por setor, de modo 

a capturar os efeitos particulares de cada um. É possível ainda incluir outras variáveis de 

controle, tais como crescimento econômico, risco e indicadores de governança corporativa, a 

fim de possibilitar melhor resposta sobre os fatores que provocam a persistência do 

desempenho. 
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APÊNDICE A – EMPRESAS DA AMOSTRA 

 
Tabela A1: Empresas da amostra no período 2011 – 2015  

Empresas Variáveis 2011 2012 2013 2014 2015 

Ambev S.A. 

LOi,t 0,2636 0,2524 0,2357 0,2241 0,2313 

LOi,t-1 0,2421 0,2636 0,2524 0,2357 0,2241 

RFi,t 16,3134 16,2804 16,51823 16,5314 16,5234 

TAMi,t 11,3217 11,4274 11,4334 11,4097 11,4471 

ALAVi,t 1,7773 2,1246 1,9196 1,6573 1,7925 

ESGi,t 0,1446 0,2066 0,2396 0,3140 0,2644 

AES Elpa S.A. 

LOi,t 0,1980 0,0064 0,0209 -0,0003 0,0326 

LOi,t-1 0,1565 0,1980 0,0064 0,0209 -0,0003 

RFi,t 9,7981 12,3362 12,5602 12,5880 11,2695 

TAMi,t 9,6360 9,1414 8,9436 8,9483 8,7308 

ALAVi,t 5,6634 7,1970 8,3594 7,9584 9,0954 

ESGi,t 0,3298 0,3966 0,3677 0,0909 0,0909 

Marisa Lojas 

S.A. 

LOi,t 0,1233 0,1458 0,0823 0,0701 0,0243 

LOi,t-1 0,1588 0,1233 0,1458 0,0823 0,0701 

RFi,t 14,8973 15,1958 15,2481 15,4363 15,5308 

TAMi,t 9,4991 9,7805 9,5379 9,4297 8,9955 

ALAVi,t 2,6736 2,5691 2,3369 2,4528 2,5533 

ESGi,t 0,3298 0,0909 0,0785 0,0785 0,0785 

Minerva S.A. 

LOi,t 0,0916 0,1063 0,0983 0,0971 0,1184 

LOi,t-1 0,0913 0,0916 0,1063 0,0983 0,0971 

RFi,t 14,4313 14,8050 15,3198 15,6635 15,7720 

TAMi,t 8,7443 9,2062 9,2222 9,2461 9,4071 

ALAVi,t 5,9075 6,1081 7,8217 13,2498 162,5207 

ESGi,t 0,3298 0,0785 0,0785 0,0785 0,0785 

Brasil Pharma 

S.A. 

LOi,t 0,0346 0,0385 -0,0180 -0,1834 -0,2053 

LOi,t-1 -0,1751 0,0346 0,0385 -0,0180 -0,1834 

RFi,t 13,5753 13,4367 13,8248 13,8206 14,7040 

TAMi,t 9,1327 9,5643 9,2388 8,9733 7,5556 

ALAVi,t 1,7391 1,7439 2,0444 2,2010 2,8342 

ESGi,t 0,3298 0,0785 0,0785 0,0785 0,0785 

BRF S.A. 

LOi,t 0,0693 0,0436 0,0601 0,1016 0,1106 

LOi,t-1 0,0529 0,0693 0,0436 0,0601 0,1016 

RFi,t 16,4725 16,6136 16,7040 17,0719 16,9604 

TAMi,t 10,5006 10,5648 10,6323 10,7405 10,6520 

ALAVi,t 2,0843 2,1225 2,1618 2,2641 2,6279 

ESGi,t 0,5702 0,5992 0,5909 0,6116 0,6116 

Braskem S.A. 

LOi,t 0,0536 0,0405 0,0612 0,0730 0,1289 

LOi,t-1 0,1111 0,0536 0,0405 0,0612 0,0730 

RFi,t 15,7946 16,0116 16,0877 16,0980 16,1715 

TAMi,t 9,9737 9,8832 10,1185 9,9344 10,1026 

ALAVi,t 3,5691 4,2909 5,5571 7,1978 13,5686 

ESGi,t 0,5868 0,5372 0,5620 0,5207 0,5496 

Biosev S.A. 

LOi,t -0,0040 -0,0155 -0,0544 0,0471 0,1166 

LOi,t-1 0,0564 -0,0040 -0,0155 -0,0544 0,0471 

RFi,t 14,2954 14,2267 15,1845 15,8482 15,6517 

TAMi,t 9,6669 9,6669 9,2450 9,0914 9,1645 

ALAVi,t 3,3068 3,9546 4,8323 9,4799 28,9393 

ESGi,t 0,3298 0,2355 0,3636 0,4050 0,3141 

Ampla Energia 

e Serviços S.A. 

LOi,t 0,1293 0,1429 0,1368 0,1195 0,0184 

LOi,t-1 0,1047 0,1293 0,1429 0,1368 0,1195 

RFi,t 15,1087 15,1029 15,2755 15,1893 15,8884 

TAMi,t 12,8654 12,6466 12,7042 12,6310 12,5430 

ALAVi,t 2,7871 2,6806 2,4134 2,3546 2,7520 
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ESGi,t 0,5000 0,4504 0,5372 0,4091 0,3967 

CCR S.A. 

LOi,t 0,1778 0,1772 0,1923 0,1832 0,1403 

LOi,t-1 0,1507 0,1778 0,1772 0,1923 0,1832 

RFi,t 15,9147 15,0550 16,1371 16,2179 16,3741 

TAMi,t 10,3340 10,5358 10,4966 10,4347 10,3455 

ALAVi,t 4,0574 3,9241 3,9651 4,5266 5,3658 

ESGi,t 0,2686 0,4793 0,4545 0,4587 0,4545 

Cia de 

Eletricidade do 

Estado da Bahia 

– COELBA 

LOi,t 0,1839 1,1426 0,0985 0,1082 0,0943 

LOi,t-1 0,2238 0,1839 1,1426 0,0985 0,1082 

RFi,t 14,4682 14,6032 14,7398 15,1640 15,0879 

TAMi,t 9,9558 9,8926 9,7658 9,6803 9,6887 

ALAVi,t 2,4335 3,0105 3,2426 3,0245 3,0713 

ESGi,t 0,4669 0,5041 0,4917 0,3843 0,3058 

Cia de 

Distribuição de 

Gás do Rio de 

Janeiro – CEG 

LOi,t 0,2353 0,2362 0,2590 0,2280 0,2000 

LOi,t-1 0,2066 0,2353 0,2362 0,2590 0,2280 

RFi,t 15,5772 15,8431 15,7640 15,9052 15,4276 

TAMi,t 9,6669 9,6669 9,6448 9,7568 9,7154 

ALAVi,t 2,4347 2,2721 2,2873 2,4596 2,5652 

ESGi,t 0,1198 0,1405 0,0702 0,0785 0,2107 

Centrais 

Elétricas do 

Pará S.A. – 

CELPA 

LOi,t 0,0164 -0,1264 -0,0113 0,0754 0,0434 

LOi,t-1 0,0489 0,0164 -0,1264 -0,0113 0,0754 

RFi,t 14,5006 14,6286 15,1121 15,0651 15,0651 

TAMi,t 9,6669 7,8426 9,1835 9,6669 9,5203 

ALAVi,t 6,1612 14,6741 18,0306 9,3666 5,0130 

ESGi,t 0,3471 0,3884 0,0455 0,0702 0,0785 

Cia Energética 

de Pernambuco 

– CELPE 

LOi,t 0,1134 0,0128 0,0573 0,0758 0,0634 

LOi,t-1 0,1642 0,1134 0,0128 0,0573 0,0758 

RFi,t 14,1818 14,3307 14,4552 14,5288 14,8696 

TAMi,t 9,5495 9,1846 9,1281 9,0189 9,2671 

ALAVi,t 2,4040 2,5690 2,5788 2,5707 2,8161 

ESGi,t 0,4504 0,4215 0,4298 0,4339 0,4339 

Cia Energética 

de São Paulo – 

CESP 

LOi,t 0,0508 0,0767 0,0106 0,0680 0,0337 

LOi,t-1 0,0352 0,0508 0,0767 0,0106 0,0680 

RFi,t 14,3589 14,4530 14,5283 14,5283 14,7173 

TAMi,t 9,9514 9,7324 9,8141 9,8655 9,5238 

ALAVi,t 1,7571 1,7097 1,6703 1,6640 1,6734 

ESGi,t 0,3595 0,4256 0,4669 0,4421 0,4669 

Cia Gás de São 

Paulo – 

COMGAS 

LOi,t 0,1167 0,1307 0,1663 0,1442 0,1418 

LOi,t-1 0,2555 0,1167 0,1307 0,1663 0,1442 

RFi,t 15,1979 15,3325 15,8610 15,7969 15,6632 

TAMi,t 9,7068 9,8133 9,7946 9,7671 9,6617 

ALAVi,t 3,1094 2,9328 2,6227 2,5254 2,6244 

ESGi,t 0,3298 0,4917 0,4174 0,2190 0,0909 

Centrais 

Elétricas de 

Santa Catarina 

LOi,t 0,0827 -0,0943 0,0369 0,1437 0,0135 

LOi,t-1 0,0547 0,0827 -0,0943 0,0369 0,1437 

RFi,t 14,6378 15,3182 15,3424 15,3240 15,3001 

TAMi,t 9,1453 9,0176 8,8511 8,7594 8,5858 

ALAVi,t 2,5193 2,7097 2,8024 2,6331 3,0997 

ESGi,t 0,3678 0,3967 0,4752 0,5000 0,4132 

Cia Energética 

de Minas Gerais 

– CEMIG 

LOi,t 0,1220 0,0999 0,1399 0,1722 0,1086 

LOi,t-1 0,1142 0,1220 0,0999 0,1399 0,1722 

RFi,t 15,2713 15,3369 15,3857 15,3864 15,6478 

TAMi,t 10,2700 10,2710 10,2521 10,2397 9,9087 

ALAVi,t 3,0388 2,9869 2,5791 2,7097 3,1257 

ESGi,t 0,5496 0,5413 0,5413 0,5331 0,5702 

Cia Energética 

do Ceará – 

COELCE 

LOi,t 0,1933 0,1570 1,0719 0,1382 0,1168 

LOi,t-1 0,2274 0,1933 0,1570 1,0719 0,1382 

RFi,t 15,3910 15,6177 15,7156 15,5243 15,7740 
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TAMi,t 9,4285 9,5445 9,5145 9,4884 9,4476 

ALAVi,t 2,2734 2,2807 2,2169 2,2544 2,3214 

ESGi,t 0,5579 0,3678 0,3884 0,3967 0,1446 

CPFL Energia 

S.A. 

LOi,t 0,1285 0,0872 0,0831 0,0786 0,0653 

LOi,t-1 0,1421 0,1285 0,0872 0,0831 0,0786 

RFi,t 15,1205 15,3160 15,7165 15,7303 16,0538 

TAMi,t 10,3986 10,3137 10,2641 10,2639 10,1782 

ALAVi,t 3,5005 4,1893 4,4736 4,7387 5,1771 

ESGi,t 0,4504 0,4545 0,4587 0,5000 0,5455 

Cia Paranaense 

de Energia – 

COPEL 

LOi,t 0,0735 0,0495 0,0553 0,0709 0,0700 

LOi,t-1 0,0589 0,0735 0,0495 0,0553 0,0709 

RFi,t 15,8834 16,1220 16,1402 15,8687 15,8958 

TAMi,t 9,9560 9,8386 9,7855 9,8334 9,6413 

ALAVi,t 1,6179 1,6764 1,7812 1,9355 2,0320 

ESGi,t 0,4793 0,5165 0,4504 0,5248 0,5207 

CPFL Energias 

Renováveis S.A. 

LOi,t 0,0119 0,0282 0,0235 0,0218 0,0391 

LOi,t-1 -0,0076 0,0119 0,0282 0,0235 0,0218 

RFi,t 15,0271 15,0980 15,2328 15,3494 15,4058 

TAMi,t 9,6669 9,6669 9,7720 9,7700 9,7625 

ALAVi,t 1,9121 3,9208 3,9208 2,7168 2,8056 

ESGi,t 0,0785 0,0909 0,0909 0,3554 0,2769 

Cosan S.A. 

Indústria e 

Comércio 

LOi,t 0,0771 0,3070 0,0407 0,0532 0,0706 

LOi,t-1 0,0502 0,0771 0,3070 0,0407 0,0532 

RFi,t 15,7035 15,8574 15L6701 16,1960 15,7123 

TAMi,t 10,0137 10,1377 10,2047 10,0685 10,0098 

ALAVi,t 3,9208 3,9208 2,6853 3,0020 3,2543 

ESGi,t 0,3678 0,2521 0,3306 0,3264 0,2479 

Cia Saneamento 

de Minas Gerais 

– COSAPA MG 

LOi,t 0,0946 0,0879 0,0786 0,0634 0,0299 

LOi,t-1 0,1331 0,0946 0,0879 0,0786 0,0634 

RFi,t 15,1546 15,1806 15,2216 15,3279 15,1886 

TAMi,t 9,5838 9,7164 9,6473 9,4778 9,2671 

ALAVi,t 1,7758 1,8331 1,7988 1,7979 1,8861 

ESGi,t 0,3512 0,4339 0,4463 0,4545 0,3884 

Cia Siderúrgica 

Nacional 

LOi,t 0,1360 0,0143 0,0602 0,0563 0,1052 

LOi,t-1 0,1459 0,1360 0,0143 0,0602 0,0563 

RFi,t 15,6602 15,8414 15,9150 15,7521 16,1876 

TAMi,t 10,3393 10,2378 10,3215 9,8798 9,7347 

ALAVi,t 5,4212 6,0323 6,2037 7,2623 7,3659 

ESGi,t 0,1322 0,1322 0,0992 0,1074 0,2190 

Cyrela Brazil 

Realty S.A. 

LOi,t 0,0569 0,0718 0,0716 0,0691 0,0515 

LOi,t-1 0,0663 0,0569 0,0718 0,0716 0,0691 

RFi,t 15,4072 15,5007 15,2974 15,2411 15,3279 

TAMi,t 9,7849 9,8676 9,7682 9,6269 9,4538 

ALAVi,t 2,8956 2,8368 2,6601 2,5005 2,2648 

ESGi,t 0,2190 0,1694 0,1570 0,1901 0,1653 

Diagnósticos da 

América S.A. 

LOi,t 0,1203 0,0573 0,0646 0,0535 0,0339 

LOi,t-1 0,1629 0,1203 0,0573 0,0646 0,0535 

RFi,t 15,8693 15,8555 15,9628 16,1122 16,1827 

TAMi,t 9,6826 9,6125 9,6554 9,5393 9,4956 

ALAVi,t 1,9725 1,6614 1,6865 1,6975 1,6710 

ESGi,t 0,0579 0,0579 0,3099 0,2273 0,0909 

Duratex S.A. 

LOi,t 0,088 0,0955 0,1028 0,0730 0,0366 

LOi,t-1 0,1230 0,088 0,0955 0,1028 0,0730 

RFi,t 16,4063 16,3394 16,4562 16,6071 16,4204 

TAMi,t 9,6893 9,9115 9,8997 9,7263 9,5924 

ALAVi,t 1,8184 1,8903 1,9007 1,9056 1,9619 

ESGi,t 0,5372 0,5579 0,6116 0,6612 0,6529 

LOi,t 0,1894 0,1752 0,1512 0,1681 0,1299 
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Ecorodovias 

Infraestrutura e 

Logística S.A. 

LOi,t-1 0,2730 0,1894 0,1752 0,1512 0,1681 

RFi,t 15,6126 15,8555 15,8310 15,9073 15,4993 

TAMi,t 9,8918 9,9851 9,9170 9,7732 9,4522 

ALAVi,t 2,2718 2,4970 9,9170 9,7732 9,4533 

ESGi,t 0,5248 0,5124 0,4835 0,4876 0,5702 

Cia Estadual de 

Geração e 

Transmissão de 

Energia Elétrica 

– CEEE GT 

LOi,t 0,0356 0,0723 -0,1043 -0,1534 0,0074 

LOi,t-1 0,0204 0,0356 0,0723 -0,1043 -0,1534 

RFi,t 13,8797 13,9015 14,3247 14,4233 14,2414 

TAMi,t 9,0029 8,9143 8,7921 8,6410 9,3661 

ALAVi,t 1,7808 1,8371 1,8952 1,9485 2,0694 

ESGi,t 0,3388 0,3719 0,3182 0,3388 0,3017 

Elekeiroz S.A. 

LOi,t 0,0019 0,0030 0,0628 -0,664 -0,0062 

LOi,t-1 0,0844 0,0019 0,0030 0,0628 -0,664 

RFi,t 14,9472 15,3306 15,0094 15,4047 15,3530 

TAMi,t 8,5395 8,2981 8,4981 8,3432 9,6669 

ALAVi,t 1,3639 1,3914 1,4305 1,4789 1,5932 

ESGi,t 0,5124 0,4421 0,4711 0,4504 0,3554 

Centrais 

Elétricas 

Brasileiras S.A. 

LOi,t 0,0277 -0,0594 -0,0370 -0,0138 -0,0853 

LOi,t-1 0,0310 0,0277 -0,0594 -0,0370 -0,0138 

RFi,t 14,8653 15,1257 15,1973 15,3074 15,4228 

TAMi,t 10,3826 9,9326 9,8998 9,8946 9,8916 

ALAVi,t 2,1134 2,1297 2,1876 2,4018 2,9836 

ESGi,t 0,5248 0,5413 0,5455 0,5702 0,5579 

Eletropaulo S.A. 

LOi,t 0,2116 0,0117 0,0277 0,0038 0,0380 

LOi,t-1 0,1695 0,2116 0,0117 0,0277 0,0038 

RFi,t 15,1831 15,3561 15,3925 15,4713 15,4078 

TAMi,t 9,7859 9,4489 9,1949 9,1611 9,1479 

ALAVi,t 2,8607 2,8030 3,3082 4,1288 4,5987 

ESGi,t 0,3298 0,5289 0,5455 0,5579 0,5702 

Embraer S.A. 

LOi,t 0,0341 0,0675 0,0745 0,0507 0,0302 

LOi,t-1 0,0478 0,0341 0,0675 0,0745 0,0507 

RFi,t 16,6162 16,7036 16,7294 16,8588 16,7880 

TAMi,t 9,9299 10,0210 10,1401 10,2544 10,3473 

ALAVi,t 2,8629 2,9261 2,8880 2,8130 2,9751 

ESGi,t 0,4091 0,5165 0,5413 0,5289 0,5041 

EDP – Energias 

do Brasil S.A. 

LOi,t 0,0879 0,0696 0,0779 0,1100 0,1539 

LOi,t-1 0,0957 0,0879 0,0696 0,0779 0,1100 

RFi,t 14,5691 14,7021 14,9106 15,0810 15,2044 

TAMi,t 9,8181 9,7738 9,7322 9,6300 9,7578 

ALAVi,t 2,8851 3,0927 3,1617 2,8860 2,9511 

ESGi,t 0,5868 0,5496 0,5826 0,6198 0,5992 

Eneva S.A. 

LOi,t -0,0448 -0,0484 -0,0482 -0,0578 0,0167 

LOi,t-1 -0,0483 -0,0448 -0,0484 -0,0482 -0,0578 

RFi,t 15,1707 15,3469 15,1488 15,4021 16,1573 

TAMi,t 9,8033 9,8094 9,3238 8,5264 9,3550 

ALAVi,t 5,1564 4,4124 3,5459 4,6670 3,2900 

ESGi,t 0,3298 0,0785 0,0702 0,0579 0,0785 

Energisa S.A. 

LOi,t 0,1073 0,1076 0,0778 0,0802 0,0466 

LOi,t-1 0,1010 0,1073 0,1076 0,0778 0,0802 

RFi,t 11,9872 12,1087 12,4870 12,9159 13,2709 

TAMi,t 9,3848 9,4182 9,5860 9,4856 9,5959 

ALAVi,t 3,1666 3,3434 3,2172 6,5374 9,0617 

ESGi,t 0,2645 0,2893 0,2810 0,2810 0,2810 

Energisa Mato 

Grosso – 

Distribuidora de 

Energia S.A. 

LOi,t 0,1146 0,0401 -0,0398 0,0552 0,0425 

LOi,t-1 0,0671 0,1146 0,0401 -0,0398 0,0552 

RFi,t 14,5396 14,5623 14,3062 14,5908 14,7717 

TAMi,t 9,6669 8,9671 8,7722 9,6669 9,0856 

ALAVi,t 2,8111 2,9424 3,6676 3,7855 3,4010 
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ESGi,t 0,3388 0,4298 0,4009 0,3678 0,3678 

Equatorial 

Energia S.A. 

LOi,t 0,1066 0,0636 0,0314 0,0906 0,0581 

LOi,t-1 0,1343 0,1066 0,0636 0,0314 0,0906 

RFi,t 14,5299 14,7025 14,9365 15,0538 15,0259 

TAMi,t 9,1411 9,5403 9,6622 9,7401 9,8325 

ALAVi,t 2,9217 3,7046 4,0688 3,9249 3,7771 

ESGi,t 0,3182 0,3058 0,2893 0,3388 0,3017 

Estácio 

Participações 

S.A. 

LOi,t 0,0863 0,1288 0,1471 0,1502 0,1310 

LOi,t-1 0,0797 0,0863 0,1288 0,1471 0,1502 

RFi,t 15,4907 15,5199 15,5640 15,9066 15,8132 

TAMi,t 9,1701 9,5348 9,7747 9,8693 9,6201 

ALAVi,t 1,5548 1,7410 1,5186 1,4456 1,5521 

ESGi,t 0,0661 0,1198 0,1777 0,2107 0,2645 

Eternit S.A. 

LOi,t 0,1734 0,2071 0,1743 0,1476 0,1006 

LOi,t-1 0,2006 0,1734 0,2071 0,1743 0,1476 

RFi,t 15,1752 15,3525 15,5480 15,5251 15,6300 

TAMi,t 8,9011 9,8602 8,8932 8,7646 8,5729 

ALAVi,t 1,5907 1,6369 1,6677 1,6960 1,8042 

ESGi,t 0,3678 0,4215 0,4256 0,4256 0,3719 

Even 

Construtora e 

Incorporadora 

S.A. 

LOi,t 0,0837 0,1148 0,0771 0,0429 0,0188 

LOi,t-1 0,1226 0,0837 0,1148 0,0771 0,0429 

RFi,t 15,1641 15,2790 15,4933 15,7217 15,7217 

TAMi,t 9,1589 9,3410 9,2791 9,0722 8,9472 

ALAVi,t 2,2473 2,1590 2,2829 2,3557 2,3391 

ESGi,t 0,4876 0,4380 0,4463 0,4628 0,4504 

Ez Tec 

Empreend. e 

Participações 

S.A. 

LOi,t 0,1828 0,1616 0,2324 0,1393 0,1167 

LOi,t-1 0,1805 0,1828 0,1616 0,2324 0,1393 

RFi,t 15,5347 15,6286 15,8171 16,0220 16,1975 

TAMi,t 9,3649 9,5764 9,6310 9,5089 9,3019 

ALAVi,t 1,2639 1,2501 1,3023 1,3876 1,3110 

ESGi,t 0,0909 0,3298 0,3298 0,0909 0,0909 

Fibria Celulose 

S.A. 

LOi,t 0,0130 0,0252 0,0623 0,0623 0,1281 

LOi,t-1 0,0318 0,0130 0,0252 0,0623 0,0623 

RFi,t 15,9576 16,0988 16,1444 16,2537 16,3135 

TAMi,t 9,8122 10,0967 10,1846 10,2549 10,4580 

ALAVi,t 1,9434 1,8915 1,8559 1,8044 2,0145 

ESGi,t 0,5455 0,5661 0,4876 0,4959 0,5620 

Fleury S.A. 

LOi,t 0,0676 0,0769 0,0569 0,0605 0,0734 

LOi,t-1 0,1317 0,0676 0,0769 0,0569 0,0605 

RFi,t 15,1831 15,3226 15,2953 15,3626 15,2584 

TAMi,t 9,5241 9,5567 9,4588 9,4056 0,3981 

ALAVi,t 1,5774 1,6718 1,7524 1,9684 1,9867 

ESGi,t 0,4669 0,4752 0,4752 0,5165 0,5083 

Rio 

Paranapanema 

Energia S.A. 

LOi,t 0,1003 0,1270 0,1603 0,1166 0,1080 

LOi,t-1 0,0740 0,1003 0,1270 0,1603 0,1166 

RFi,t 15,0034 15,0755 15,1104 15,1115 15,5154 

TAMi,t 9,6669 9,7397 9,7678 9,6669 9,6669 

ALAVi,t 1,5275 1,6220 1,7757 1,9461 2,1791 

ESGi,t 0,3298 0,0785 0,0785 0,4628 0,0785 

Gafisa S.A. 

LOi,t -0,0650 -0,0089 0,0476 -0,0025 0,0167 

LOi,t-1 0,0468 -0,0650 -0,0089 0,0476 -0,0025 

RFi,t 15,4462 15,5419 15,5935 15,5273 15,5141 

TAMi,t 9,2499 9,3091 9,1673 8,9201 8,9508 

ALAVi,t 2,9823 3,5146 2,9506 2,4638 2,2706 

ESGi,t 0,2314 0,1198 0,1322 0,1198 0,1198 

Gerdau S.A. 

LOi,t 0,0620 0,0456 0,0495 0,0478 -0,0483 

LOi,t-1 0,0833 0,0620 0,0456 0,0495 0,0478 

RFi,t 14,2601 14,5359 146515 14,7396 14,5789 
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TAMi,t 10,3931 10,4841 10,4949 10,2130 9,8945 

ALAVi,t 2,0885 1,9730 1,9329 1,9389 2,0840 

ESGi,t 0,2149 0,2934 0,2769 0,2521 0,2521 

Metalúrgica 

Gerdau S.A. 

LOi,t 0,0615 0,0448 0,0486 0,0471 -0,0500 

LOi,t-1 0,0812 0,0615 0,0448 0,0486 0,0471 

RFi,t 14,2391 14,3176 14,3235 14,3776 13,7083 

TAMi,t 9,8621 9,9688 9,9782 9,6621 9,1774 

ALAVi,t 5,5299 5,4479 5,3064 5,3607 5,6493 

ESGi,t 0,2231 0,2851 0,2645 0,2562 0,2521 

Gol Linhas 

Aéreas 

Inteligentes S.A. 

LOi,t -0,0248 -0,0929 9,9271 0,0490 -0,0181 

LOi,t-1 0,0785 -0,0248 -0,0929 9,9271 0,0490 

RFi,t 15,7309 15,6444 0 0 0 

TAMi,t 9,5208 9,5520 9,4624 9,6301 8,9401 

ALAVi,t 3,8401 6,6975 14,2117 155,5398 3,9208 

ESGi,t 0,4050 0,3678 0,3298 0,4463 0,4711 

Cia Hering 

LOi,t 0,3650 0,3258 0,3264 0,2616 0,1485 

LOi,t-1 0,3232 0,3650 0,3258 0,3264 0,2616 

RFi,t 15,6872 15,7596 15,8315 15,9280 15,9586 

TAMi,t 9,7247 9,8386 9,6921 9,5214 9,3886 

ALAVi,t 1,6147 1,5322 1,4671 1,3770 1,2909 

ESGi,t 0,1818 0,2273 0,2479 0,2479 0,3388 

Hypermarcas 

S.A. 

LOi,t 0,0361 0,0594 0,0714 0,0619 0,0597 

LOi,t-1 0,0761 0,0361 0,0594 0,0714 0,0619 

RFi,t 15,1655 15,9114 16,1099 16,2101 16,2037 

TAMi,t 9,7254 10,0171 10,0473 10,0222 10,1375 

ALAVi,t 1,9917 1,9225 1,8039 1,8132 1,9161 

ESGi,t 0,0083 0,1322 0,1901 0,1983 0,2231 

Itautec S.A. 

LOi,t 0,0284 0,0042 -0,2426 -0,0601 -0,1378 

LOi,t-1 0,0113 0,0284 0,0042 -0,2426 -0,0601 

RFi,t 15,9975 15,8889 16,0509 16.0609 14,3911 

TAMi,t 8,5135 8,6106 8,4960 8,2560 8,2253 

ALAVi,t 2,1466 2,0842 2,6133 3,9221 2,7303 

ESGi,t 0,4959 0,5579 0,5000 0,5413 0,0909 

JBS S.A. 

LOi,t 0,0387 0,0560 0,0702 0,1039 0,0901 

LOi,t-1 0,0516 0,0387 0,0560 0,0702 0,1039 

RFi,t 15,4855 15,7349 15,7224 15,7239 15,7186 

TAMi,t 10,2558 10,2324 10,4006 10,5099 10,5377 

ALAVi,t 2,4031 2,3542 2,7824 3,2889 3,9508 

ESGi,t 0,1942 0,3347 0,3926 0,4587 0,5331 

JSL S.A. 

LOi,t 0,0678 0,0722 0,0682 0,0692 0,0720 

LOi,t-1 0,0999 0,0678 0,0722 0,0682 0,0692 

RFi,t 15,9560 15,7186 15,8443 15,7889 16,0213 

TAMi,t 9,2700 9,4780 9,5342 9,4326 9,1719 

ALAVi,t 4,0889 4,6919 5,2935 6,4556 7,8499 

ESGi,t 0,2893 0,2893 0,3141 0,2975 0,3058 

Klabin S.A. 

LOi,t 0,0637 0,1225 0,0771 0,0942 0,0629 

LOi,t-1 0,0694 0,0637 0,1225 0,0771 0,0942 

RFi,t 16,7231 16,7890 16,7487 16,8550 17,0039 

TAMi,t 9,7902 10,0378 9,9894 10,1767 10,5901 

ALAVi,t 2,5122 2,5859 2,6834 2,8988 3,8227 

ESGi,t 0,5165 0,6116 0,5372 0,4835 0,5289 

Kroton 

Educacional 

S.A. 

LOi,t 0,0186 0,0720 0,1421 0,1064 0,0931 

LOi,t-1 -0,0319 0,0186 0,0720 0,1421 0,1064 

RFi,t 15,1319 15,2999 15,6132 15,8088 15,8660 

TAMi,t 10,0393 10,1905 10,0227 10,4002 10,1841 

ALAVi,t 1,7723 1,8139 1,6163 1,3911 1,3438 

ESGi,t 0,0785 0,0785 0,0702 0,0785 0,2479 

LOi,t 0,1293 0,1211 0,1151 0,1085 0,1035 



63 
 

 

Lojas 

Americanas 

S.A. 

LOi,t-1 0,1470 0,1293 0,1211 0,1151 0,1085 

RFi,t 16,4316 16,5407 16,6710 16,8323 16,8645 

TAMi,t 10,0282 10,2387 10,1729 10,3093 10,3579 

ALAVi,t 15,2687 13,6926 12,7073 10,8606 10,9277 

ESGi,t 0,2057 0,3298 0,3158 0,4211 0,3876 

Metal Leve S.A. 

LOi,t 0,0955 0,1093 0,1298 0,1121 0,1047 

LOi,t-1 0,0575 0,0955 0,1093 0,1298 0,1121 

RFi,t 14,7880 14,7874 14,9880 15,1832 15,3261 

TAMi,t 9,2595 9,5062 9,5460 9,4296 9,5018 

ALAVi,t 1,9233 1,8342 1,7611 1,8407 1,9199 

ESGi,t 0,3298 0,1405 0,1116 0,1198 0,1198 

Light S.A. 

LOi,t 0,0845 0,0981 0,1082 0,1034 0,0449 

LOi,t-1 0,1277 0,0845 0,0981 0,1082 0,1034 

RFi,t 15,6191 15,7777 15,8396 15,8879 15,9678 

TAMi,t 9,7689 9,6582 9,6543 9,5404 9,3051 

ALAVi,t 3,1769 3,5835 3,7137 3,7486 3,9106 

ESGi,t 0,5372 0,5785 0,4504 0,4917 0,4917 

Lojas Renner 

S.A. 

LOi,t 0,1738 0,1656 0,1570 0,1631 0,1669 

LOi,t-1 0,1850 0,1738 0,1656 0,1570 0,1631 

RFi,t 15,5194 15,6050 15,6719 15,9888 15,8635 

TAMi,t 9,7742 9,9957 9,8853 9,9886 10,0390 

ALAVi,t 2,4994 2,7446 2,9603 2,9369 2,6841 

ESGi,t 0,4067 0,5837 0,5885 0,5455 0,5167 

Lupatech S.A. 

LOi,t 0,0016 -0,1829 -0,1012 -0,1833 -0,3047 

LOi,t-1 0,0191 0,0016 -0,1829 -0,1012 -0,1833 

RFi,t 15,1207 15,4806 15,7753 15,3703 15,3477 

TAMi,t 8,3270 9,4134 8,0301 8,5169 7,2888 

ALAVi,t 21,2761 3,9208 3,9208 3,9208 9,7347 

ESGi,t 0,2479 0,2893 0,1777 0,1777 0,1777 

M. Dias Branco 

S.A. 

LOi,t 0,1534 0,1679 0,1583 0,1597 0,1213 

LOi,t-1 0,1787 0,1534 0,1679 0,1583 0,1597 

RFi,t 15,9578 16,0312 16,0941 16,1557 16,2332 

TAMi,t 9,7333 9,9474 10,0548 10,0138 9,8759 

ALAVi,t 1,4390 1,4684 1,3979 1,3697 1,3678 

ESGi,t 0,3298 0,0785 0,0785 0,0785 0,0785 

Magazine Luiza 

S.A. 

LOi,t 0,0485 0,0371 0,0850 0,0981 0,0623 

LOi,t-1 0,0766 0,0485 0,0371 0,0850 0,0981 

RFi,t 15,6011 15,6881 15,7974 15,9072 15,9402 

TAMi,t 9,2502 9,3552 9,1428 9,1402 8,5867 

ALAVi,t 13,1738 7,2640 6,7310 6,9037 7,6789 

ESGi,t 0,3298 0,0702 0,0785 0,0785 0,0785 

Mills Estruturas 

e Serviços de 

Engenharia S.A. 

LOi,t 0,1464 0,1638 0,1617 0,0855 -0,0371 

LOi,t-1 0,2162 0,1464 0,1638 0,1617 0,0855 

RFi,t 15,2042 15,2968 15,5131 15,6040 15,6774 

TAMi,t 9,3472 9,6332 9,6236 9,0834 8,5245 

ALAVi,t 1,5904 1,8507 1,8473 1,7794 1,7465 

ESGi,t 0,0785 0,0785 0,0785 0,0785 0,0785 

MMX 

Mineração e 

Metálicos S.A. 

LOi,t 0,0322 -0,0284 -0,1633 -0,3978 0,1119 

LOi,t-1 0,0389 0,0322 -0,0284 -0,1633 -0,3978 

RFi,t 15,2254 15,1859 15,2923 14,8792 14,2491 

TAMi,t 9,6164 9,4438 8,8333 8,0613 7,5718 

ALAVi,t 1,8770 2,5955 3,9225 18,4738 3,9208 

ESGi,t 0,0785 0,0785 0,0785 0,0785 0,0702 

Multiplus S.A. 

LOi,t 0,2288 0,1803 0,1947 0,2221 0,2864 

LOi,t-1 0,1521 0,2288 0,1803 0,1947 0,2221 

RFi,t 14,3757 14,5787 15,2506 15,3200 15,1957 

TAMi,t 9,7164 9,8881 9,6855 9,7153 9,7816 

ALAVi,t 2,6647 6,3924 8,4774 7,9096 7,2098 
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ESGi,t 0,3298 0,0661 0,0909 0,0785 0,0785 

Marfrig Global 

Foods S.A. 

LOi,t 0,0422 0,0579 0,0399 0,0495 0,0622 

LOi,t-1 0,0503 0,0422 0,0579 0,0399 0,0495 

RFi,t 16,1749 16,0039 16,0174 16,2107 16,4004 

TAMi,t 9,4701 9,6063 9,3183 9,5016 9,5194 

ALAVi,t 4,8319 6,6678 6,0423 7,6290 15,8284 

ESGi,t 0,3554 0,4917 0,4711 0,4545 0,5124 

MRV 

Engenharia e 

Participações 

S.A. 

LOi,t 0,1120 0,0612 0,0440 0,0670 0,0449 

LOi,t-1 0,1202 0,1120 0,0612 0,0440 0,0670 

RFi,t 15,5915 15,6549 15,7941 15,8893 15,9236 

TAMi,t 9,7103 9,7540 9,6014 9,5242 9,5831 

ALAVi,t 2,5330 2,6993 2,5989 2,4756 2,4237 

ESGi,t 0,1033 0,1405 0,2314 0,3512 0,4008 

Iochpe Maxion 

S.A. 

LOi,t 0,1565 0,0680 0,0788 0,0678 0,0630 

LOi,t-1 0,1384 0,1565 0,0680 0,0788 0,0678 

RFi,t 15,2555 15,3478 15,6567 15,7815 16,0526 

TAMi,t 9,3782 9,4127 9,3934 9,0622 9,0658 

ALAVi,t 2,6955 4,3501 5,3937 4,7321 4,0373 

ESGi,t 0,3298 0,0661 0,0909 0,0909 0,0909 

Natura 

Cosméticos S.A. 

LOi,t 0,3749 0,2994 0,2440 0,2029 0,1515 

LOi,t-1 0,3917 0,3749 0,2994 0,2440 0,2029 

RFi,t 16,0608 16,3415 16,4629 16,5199 17,3316 

TAMi,t 10,1911 10,4010 10,2492 10,1356 10,0046 

ALAVi,t 2,7973 3,6056 4,7697 5,9261 7,7119 

ESGi,t 0,7314 0,7149 0,6405 0,6240 0,5785 

Odontoprev 

S.A. 

LOi,t 0,1880 0,1971 0,2494 0,2513 0,2686 

LOi,t-1 0,1088 0,1880 0,1971 0,2494 0,2513 

RFi,t 15,2121 15,2784 15,3228 15,4774 15,6513 

TAMi,t 9,6720 9,7559 9,7178 9,7159 9,6982 

ALAVi,t 1,2871 1,3874 1,5116 1,6271 1,7766 

ESGi,t 0,0702 0,1157 0,0785 0,0785 0,2314 

Oi S.A. 

LOi,t 0,0535 0,0872 0,0717 0,0657 0,0273 

LOi,t-1 0,0991 0,0535 0,0872 0,0717 0,0657 

RFi,t 14,1909 16,2673 16,3966 16,2398 16,5337 

TAMi,t 9,8385 10,1485 9,7724 9,8871 9,2099 

ALAVi,t 2,6704 4,6462 6,1522 5,8952 6,5516 

ESGi,t 0,2181 0,4074 0,4280 0,4444 0,4650 

Cia Brasileira 

de Distribuição 

LOi,t 0,0684 0,0485 0,0478 0,0959 0,0339 

LOi,t-1 0,0634 0,0684 0,0485 0,0478 0,0959 

RFi,t 15,5197 16,4573 16,9498 17,8469 17,3438 

TAMi,t 10,2461 10,3765 10,4428 10,4173 10,0458 

ALAVi,t 4,2661 4,2557 4,0516 4,1622 4,4194 

ESGi,t 0,4545 0,4463 0,4752 0,5207 0,5207 

PDG Realty 

S.A.  

LOi,t 0,0556 -0,1117 0,0147 0,0100 -0,1584 

LOi,t-1 0,0617 0,0556 -0,1117 0,0147 0,0100 

RFi,t 15,0067 14,8961 15,5150 15,4772 15,9571 

TAMi,t 9,8215 9,6429 9,3793 9,0561 7,9041 

ALAVi,t 2,6520 2,9105 3,3776 3,6826 4,3951 

ESGi,t 0,3298 0,3298 0,0785 0,0785 0,0785 

Petróleo 

Brasileiro S.A. 

LOi,t 0,0792 0,0496 0,0483 -0,0283 -0,0156 

LOi,t-1 0,1044 0,0792 0,0496 0,0483 -0,0283 

RFi,t 16,2483 16,1153 16,1058 16,1978 16,4684 

TAMi,t 11,4647 11,4059 11,3479 11,1163 10,9415 

ALAVi,t 1,7545 1,9280 2,1024 2,3544 3,0049 

ESGi,t 0,6763 0,6722 0,6722 0,6681 0,0996 

Paranapanema 

S.A. 

LOi,t -0,0124 -0,0527 0,0371 0,0269 0,0279 

LOi,t-1 0,0070 -0,0124 -0,0527 0,0371 0,0269 

RFi,t 15,3619 15,7384 15,6930 15,6644 15,5277 
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TAMi,t 8,9738 9,1995 9,2208 8,8967 8,8464 

ALAVi,t 2,1861 2,5494 3,0367 3,6407 6,6316 

ESGi,t 0,3967 0,2397 0,2975 0,2851 0,2769 

Marcopolo S.A. 

LOi,t 0,1266 0,1089 0,1035 0,0620 0,0350 

LOi,t-1 0,1322 0,1266 0,1089 0,1035 0,0620 

RFi,t 16,0201 16,0641 16,0464 16,0065 15,9339 

TAMi,t 9,4586 9,7242 9,6409 9,4795 9,1803 

ALAVi,t 3,0267 2,7256 2,6448 2,7047 2,7268 

ESGi,t 0,2066 0,2603 0,2851 0,2934 0,2934 

Positivo 

Informática S.A. 

LOi,t -0,0330 0,0362 0,0411 0,0478 -0,0337 

LOi,t-1 0,0777 -0,0330 0,0362 0,0411 0,0478 

RFi,t 15,5336 15,5918 15,4587 15,6250 15,6227 

TAMi,t 8,6970 8,6375 8,3929 8,2610 8,1610 

ALAVi,t 2,4494 2,6463 2,8340 2,7857 2,9736 

ESGi,t 0,3298 0,2934 0,3182 0,2727 0,0785 

Petro Rio S.A. 

LOi,t -0,1254 -0,0838 -0,8596 -0,7454 0,0753 

LOi,t-1 -0,1230 -0,1254 -0,0838 -0,8596 -0,7454 

RFi,t 15,7932 16,0304 16,0945 15,2116 14,9289 

TAMi,t 9,5220 9,1453 8,4325 8,1381 8,2083 

ALAVi,t 1,2378 1,2809 1,1853 1,3799 1,4565 

ESGi,t 0,0785 0,0785 0,0579 0,0579 0,0785 

Prumo Logística 

S.A. 

LOi,t -0,0637 -0,0232 -0,0336 -0,0156 -0,0109 

LOi,t-1 -0,0536 -0,0637 -0,0232 -0,0336 -0,0156 

RFi,t 15,0322 15,3885 15,2562 15,5480 15,5009 

TAMi,t 9,3688 9,2216 9,2832 9,0771 9,4214 

ALAVi,t 2,1859 3,3613 2,9244 2,3468 2,4382 

ESGi,t 0,2975 0,0785 0,0579 0,0785 0,0785 

QGEP 

Participações 

S.A. 

LOi,t 0,0195 0,0155 0,0437 0,0293 -0,0590 

LOi,t-1 0,0347 0,0195 0,0155 0,0437 0,0293 

RFi,t 14,1561 14,3466 14,5303 14,7283 14,8679 

TAMi,t 9,6421 9,5366 9,4055 9,2687 9,1770 

ALAVi,t 1,3525 1,1726 1,1804 1,2545 1,2620 

ESGi,t 0,3298 0,2190 0,3182 0,3843 0,3430 

Qualicorp S.A. 

LOi,t 0,0043 0,0268 0,0732 0,1166 0,1168 

LOi,t-1 0,0036 0,0043 0,0268 0,0732 0,1166 

RFi,t 15,0862 15,4721 15,2495 15,6755 15,9253 

TAMi,t 9,6391 9,7524 9,7890 9,8822 9,5883 

ALAVi,t 1,4929 1,4975 1,5779 1,6185 1,6624 

ESGi,t 0,3298 0,0868 0,0868 0,0785 0,0950 

Raia Drogasil 

S.A. 

LOi,t 0,0389 0,0494 0,0431 0,0807 0,1145 

LOi,t-1 0,1357 0,0389 0,0494 0,0431 0,0807 

RFi,t 15,1742 15,9582 16,0209 16,1051 16,1765 

TAMi,t 9,6320 9,8821 9,6887 9,9216 10,0676 

ALAVi,t 1,4610 1,4574 1,5146 1,6019 1,7185 

ESGi,t 0,0909 0,1148 0,1053 0,1148 0,1148 

Celulose Irani 

S.A. 

LOi,t 0,0500 0,0630 0,0768 0,0602 0,0561 

LOi,t-1 0,0757 0,0500 0,0630 0,0768 0,0602 

RFi,t 14,8097 15,1957 15,3613 15,4374 15,4296 

TAMi,t 8,1833 8,4031 8,7343 8,7290 8,6943 

ALAVi,t 2,4980 2,6027 3,0137 3,3579 3,7322 

ESGi,t 0,6116 0,5744 0,5620 0,5537 0,5165 

Randon S.A. 

LOi,t 0,1189 0,0402 0,0966 0,0755 0,0074 

LOi,t-1 0,1402 0,1189 0,0402 0,0966 0,0755 

RFi,t 15,5013 15,6057 15,6422 15,6966 15,8529 

TAMi,t 9,2571 9,3720 9,3773 9,0255 8,7577 

ALAVi,t 3,0601 3,0664 3,4136 3,5324 3,7127 

ESGi,t 0,3760 0,2769 0,3471 0,0909 0,0909 

LOi,t 0,1618 0,1157 0,1512 0,1419 0,1248 
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Localiza Rent a 

Car S.A. 

LOi,t-1 0,1609 0,1618 0,1157 0,1512 0,1419 

RFi,t 15,9988 16,0332 16,6862 17,0151 17,0573 

TAMi,t 9,7039 9,8719 9,8403 9,8715 9,7132 

ALAVi,t 3,6469 3,2942 3,2349 3,4180 3,2770 

ESGi,t 0,1653 0,1983 0,1901 0,2107 0,2231 

Cia Saneamento 

do Paraná 

LOi,t 0,0910 0,0975 0,0995 0,0924 0,0886 

LOi,t-1 0,0847 0,0910 0,0975 0,0995 0,0924 

RFi,t 14,4354 15,0377 15,4392 15,2908 15,4735 

TAMi,t 9,2827 9,5737 9,5094 9,4416 9,2032 

ALAVi,t 2,4211 3,4763 2,1549 1,9408 1,9792 

ESGi,t 0,2893 0,2810 0,1736 0,1198 0,1198 

Cia de 

Saneamento 

Básico do 

Estado de São 

Paulo 

LOi,t 0,0970 0,1101 0,1147 0,0652 0,0950 

LOi,t-1 0,1226 0,0970 0,1101 0,1147 0,0652 

RFi,t 14,6635 14,7462 14,7328 14,7399 14,8328 

TAMi,t 10,0739 10,2965 10,2573 10,0654 10,1119 

ALAVi,t 2,4009 2,3709 2,2636 2,2348 2,3708 

ESGi,t 0,4421 0,4339 0,4835 0,4132 0,4174 

São Martinho 

S.A. 

LOi,t 0,0520 0,0417 0,0523 0,0694 0,0539 

LOi,t-1 0,0574 0,0520 0,0417 0,0523 0,0694 

RFi,t 15,9806 16,0056 16,0530 16,1260 16,1949 

TAMi,t 9,4194 9,5042 9,5419 9,6405 9,7358 

ALAVi,t 2,2165 2,3539 2,3851 2,6017 2,7646 

ESGi,t 0,2934 0,2934 0,2934 0,3719 0,2934 

Suzano Papel e 

Celulose S.A. 

LOi,t 0,0333 0,0231 0,0372 0,0445 0,1089 

LOi,t-1 0,0630 0,0333 0,0231 0,0372 0,0445 

RFi,t 16,1560 15,996 16,0455 16,0331 16,0611 

TAMi,t 9,4285 9,8838 10,0010 10,0872 10,3084 

ALAVi,t 2,2184 2,2765 2,4207 2,6316 2,8902 

ESGi,t 0,5744 0,5785 0,5496 0,4669 0,4545 

Engie Brasil 

Energia S.A. 

LOi,t 0,1910 0,2058 0,1914 0,1755 0,1732 

LOi,t-1 0,1808 0,1910 0,2058 0,1914 0,1755 

RFi,t 15,8381 15,9225 15,9772 16,0473 16,1209 

TAMi,t 10,2913 10,3378 10,3703 10,3440 10,3397 

ALAVi,t 2,3973 2,2546 2,2971 2,3834 2,3522 

ESGi,t 0,5496 0,5744 0,5372 0,5661 0,5950 

Tecnisa S.A. 

LOi,t 0,0419 -0,0367 0,0744 0,0386 0,0587 

LOi,t-1 0,0791 0,0419 -0,0367 0,0744 0,0386 

RFi,t 15,6869 15,7626 15,9491 15,9208 15,9802 

TAMi,t 9,2641 9,1677 9,2110 8,8394 8,6756 

ALAVi,t 2,7838 2,8050 3,1743 3,2734 2,6905 

ESGi,t 0,3264 0,3595 0,3678 0,3678 0,3347 

Tim 

Participações 

S.A. 

LOi,t 0,0961 0,0935 0,0899 0,0822 0,0958 

LOi,t-1 0,0652 0,0961 0,0935 0,0899 0,0822 

RFi,t 15,2847 15,8369 15,8418 15,8439 15,9545 

TAMi,t 10,3489 10,2971 10,4742 10,4550 10,2202 

ALAVi,t 1,8450 1,8533 1,9083 2,0217 2,0110 

ESGi,t 0,5350 0,5350 0,5432 0,5597 0,5802 

Totvs S.A. 

LOi,t 0,1643 0,2152 0,1955 0,1741 0,0950 

LOi,t-1 0,1531 0,1643 0,2152 0,1955 0,1741 

RFi,t 16,6643 16,6285 16,5903 16,4240 16,3787 

TAMi,t 9,7246 9,8148 9,7802 9,7536 9,7051 

ALAVi,t 2,0110 1,6587 1,6506 1,8281 2,0416 

ESGi,t 0,3298 0,3298 0,0496 0,0785 0,0785 

TPI S.A. 

LOi,t 0,0414 0,1591 0,0615 -0,0462 0,1467 

LOi,t-1 0,0426 0,0414 0,1591 0,0615 -0,0462 

RFi,t 15,0718 15,0435 15,1858 15,4078 15,8396 

TAMi,t 9,1375 9,2613 9,2232 9,1320 8,9055 

ALAVi,t 2,3505 2,4730 2,4710 3,1589 4,0973 
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ESGi,t 0,2190 0,2273 0,2025 0,2645 0,3141 

Cia de 

Transmissão de 

Energia Elétrica 

Paulista 

LOi,t 0,1851 0,1593 -0,0272 0,0634 0,0849 

LOi,t-1 0,1757 0,1851 0,1593 -0,0272 0,0634 

RFi,t 14,9524 15,1173 15,0252 15,0749 15,1474 

TAMi,t 9,9471 9,7021 9,6138 9,8256 9,8674 

ALAVi,t 1,6852 1,7448 1,5396 1,4025 1,3771 

ESGi,t 0,3298 0,4793 0,4752 0,4628 0,4091 

Usiminas S.A. 

LOi,t 0,0213 -0,0093 0,0219 0,0229 -0,1246 

LOi,t-1 0,0680 0,0213 -0,0093 0,0219 0,0229 

RFi,t 16,2288 16,3473 16,4300 16,4162 16,2268 

TAMi,t 10,2287 10,1302 10,0880 10,0845 9,5988 

ALAVi,t 1,8765 1,9513 1,9247 1,8498 1,9331 

ESGi,t 0,5496 0,5950 0,3347 0,3264 0,5496 

Vale S.A. 

LOi,t 0,2319 0,0602 0,1197 0,0584 -0,0865 

LOi,t-1 0,2032 0,2319 0,0602 0,1197 0,0584 

RFi,t 16,8984 16,9573 17,0442 17,1423 17,1349 

TAMi,t 11,3034 11,3382 11,2649 11,0527 10,8270 

ALAVi,t 1,7675 1,7194 1,8751 2,0399 2,3596 

ESGi,t 0,6240 0,6405 0,6157 0,5992 0,5455 

Telefônica 

Brasil S.A. 

LOi,t 0,1357 0,1063 0,0698 0,0717 0,0600 

LOi,t-1 0,1756 0,1357 0,1063 0,0698 0,0717 

RFi,t 15,9271 15,7100 16,5283 16,1273 16,2062 

TAMi,t 10,7659 10,7407 10,7021 10,7212 10,7808 

ALAVi,t 1,5540 1,5424 1,5963 1,6234 1,5394 

ESGi,t 0,4733 0,4321 0,4568 0,5679 0,5021 

Valid S.A. 

LOi,t 0,1808 0,1611 0,1173 0,1402 0,1122 

LOi,t-1 0,1815 0,1808 0,1611 0,1173 0,1402 

RFi,t 15,2716 15,3823 15,3513 15,2605 15,3023 

TAMi,t 9,0816 9,4025 9,2529 9,3725 9,4390 

ALAVi,t 1,7974 1,9803 2,1487 2,1773 2,0844 

ESGi,t 0,3298 0,3298 0,0826 0,0702 0,0785 

Weg S.A. 

LOi,t 0,0798 0,0899 0,1064 0,0998 0,0889 

LOi,t-1 0,0858 0,0798 0,0899 0,1064 0,0998 

RFi,t 14,4730 14,6077 14,5722 14,5763 14,7189 

TAMi,t 10,0660 10,2237 10,2863 10,3924 10,3822 

ALAVi,t 2,2905 2,2874 2,2064 2,2804 2,3493 

ESGi,t 0,1570 0,4587 0,4504 0,4587 0,3967 

Whirlpool S.A. 

LOi,t 0,0713 0,1553 0,1703 0,1650 0,0647 

LOi,t-1 0,1668 0,0713 0,1553 0,1703 0,1650 

RFi,t 15,6668 15,6806 15,8373 15,9828 15,8348 

TAMi,t 9,6452 9,6780 9,7668 9,7790 9,5919 

ALAVi,t 3,0156 2,9977 2,8640 2,9315 2,9334 

ESGi,t 0,4256 0,4050 0,4256 0,3306 0,0537 

Óleo e Gás 

Participações 

S.A. 

LOi,t -0,0603 -0,0695 -1,3792 -0,0021 -2,8007 

LOi,t-1 -0,0422 -0,0603 -0,0695 -1,3792 -0,0021 

RFi,t 15,9034 15,9765 15,8032 13,9288 13,7726 

TAMi,t 24,5084 23,3747 20,4705 19,4897 18,3911 

ALAVi,t 1,3499 1,9054 1,6276 1,7665 1,6971 

ESGi,t 0,1157 0,1157 0,1170 0,1503 0,1198 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 


