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Resumo: Os programas de remuneração de executivos com uso de opções referenciadas em 
ações têm se tornado cada vez mais populares. Nos Estados Unidos, discute-se a 
obrigatoriedade do registro como despesa dos gastos inerentes a tais programas, enquanto 
diversas empresas adotam voluntariamente tal prática. No Brasil, o mecanismo é menos 
utilizado, e não há regras detalhadas para o seu disclosure nas demonstrações contábeis, e 
tampouco para o registro de despesa. O presente estudo realiza uma comparação entre as 
regras locais e as norte-americanas, e avalia as informações divulgadas pelas companhias 
abertas integrantes do índice FGV-100. Os resultados obtidos indicam que as normas 
atualmente em vigor no Brasil encontram-se muito aquém daquelas em vigor nos EUA. 
Demonstra-se ainda que não há uniformidade de conteúdo nas divulgações realizadas pelas 
empresas, e que algumas delas disponibilizam um volume de dados insuficiente para a 
avaliação do impacto dos programas de opções. 

 
 
1. Introdução 
 
 Nas últimas décadas, a remuneração de executivos com opções de compra 
referenciadas em ações disseminou-se no ambiente empresarial. Segundo estimativas citadas 
por MERTON et al. (2003), o número de norte-americanos que receberam opções de compra 
nos Estados Unidos evoluiu de menos de um milhão em 1990 para perto de dez milhões, uma 
década depois. No caso brasileiro, o uso de opções de compra ainda não tem a mesma 
popularidade, mas observa-se uma utilização crescente, inicialmente pelas filiais de empresas 
multinacionais, e mais recentemente, por empresas de origem local. 
 Uma opção de compra dá a seu beneficiário o direito de comprar as ações da empresa 
a um determinado preço (o “preço de exercício”). Caso haja valorização das ações no 
mercado, o exercício das opções pode ser vantajoso, pois aquele que exerce a opção de 
compra adquire a ação por um preço inferior ao seu valor de venda no mercado.   
 Assim, o mecanismo é considerado como um bom instrumento de remuneração, sem 
falar ainda no seu aspecto motivacional. Entendem seus defensores que o uso das opções de 
compra propicia um maior alinhamento de interesses entre os executivos e a empresa, uma 
vez que a valorização das ações no mercado – como decorrência de um melhor desempenho 
da administração da empresa - aumenta as chances de exercício das opções, e 
conseqüentemente, representa um potencial acréscimo na remuneração total destes 
executivos. Assim, a remuneração destes estaria intrinsecamente ligada ao preço das ações do 
mercado. Tal política consistiria em um importante fator de atração e retenção de talentos 
gerenciais. 
 Adicionalmente, dependendo do regime tributário aplicável do país em que está 
estabelecida, a empresa que adota a remuneração com base em opções de compra sobre ações 
pode deduzir de seu imposto de renda a pagar a diferença de valor entre o preço de exercício e 
o preço de mercado dessas mesmas ações – diferença, aliás, correspondente ao ganho 
financeiro dos executivos que exercem as opções, caso efetuem a venda das ações adquiridas 
da empresa ao mercado. 
 Mais recentemente, contudo, os programas de remuneração com base em opções têm 
sido objeto de muitas críticas. Nos Estados Unidos, boa parte delas é motivada pelos 
extraordinários ganhos obtidos por alguns executivos, considerados “excessivos” pela opinião 
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pública. Por exemplo, no ano de 2001 Larry Ellison, executivo principal da Oracle, teve um 
ganho de US$ 706 milhões obtidos graças ao plano de opções da companhia (THE 
ECONOMIST, 2003). 

Cumpre ainda reconhecer que os mecanismos mais comuns de aplicação do conceito 
de opções sobre ações desconsideram ainda o fato de que as ações da empresa podem 
apresentar valorização por fatores não exatamente ligados a sua melhoria específica de 
desempenho. Por exemplo, é o caso de períodos com valorização generalizada do mercado 
acionário, ou em que os preços das ações de todas as empresas de um mesmo setor de atuação 
(inclusive as dos concorrentes) apresentam ganhos por conta de fatores ligados àquela 
atividade. Neste caso, os executivos podem obter ganhos sem que isto seja resultado direto de 
sua melhor performance à frente da companhia.  

É ainda preciso se considerar que o exercício das opções implica uma redução na 
participação relativa de cada acionista nos resultados da empresa. Com o exercício, e a 
conseqüente aquisição das ações pelo beneficiário do programa, ocorre uma ampliação da 
base acionária – seja porque a empresa emitiu novas ações, ou entregou papéis anteriormente 
mantidos em tesouraria.  Assim, em última análise o mecanismo só será interessante se o 
ganho com o crescimento de valor da empresa (um incremento esperado no fluxo de caixa 
livre pago por ela) suplantar a redução na participação relativa de cada acionista. Ou seja, 
para se avaliar o real resultado do programa de opções, é necessário se considerar (i) o 
aumento na distribuição de resultados como efeito de um melhor desempenho, e (ii) a 
ampliação na base acionária com direito a estes mesmos resultados.  

O debate sobre a questão tornou-se ainda mais intenso com os repetidos casos nos 
Estados Unidos de remunerações significativas pagas a executivos, que não foram 
acompanhadas de criação (ou manutenção) de valor das ações – circunstância ainda agravada 
pela disseminação de casos de fraude contábil, motivados total ou parcialmente pela ânsia de 
se elevar o preço das ações no mercado. Assim, as opções passaram a ser vistas por boa parte 
do público como meros estratagemas de transferência de riqueza dos acionistas para os 
beneficiários de tais programas, especialmente os executivos de alto escalão, sem 
correspondente contrapartida na criação de valor.  

Considerados em conjunto, estes fatores motivaram a intensificação da discussão em 
torno da adequada evidenciação contábil das opções sobre ações como forma de remuneração, 
especialmente nos últimos quatro anos. O debate envolve um grande número de interessados, 
incluindo legisladores, investidores, executivos, contadores e órgãos reguladores do mercado 
de capitais. Neste contexto, o presente trabalho busca aferir o grau de transparência das 
companhias abertas brasileiras no que se refere aos programas de remuneração com uso de 
opções. 

O objetivo é verificar se as companhias abertas divulgam informações adequadas às 
necessidades de informação dos investidores. O estudo está dividido nas seguintes seções: na 
parte 2 são apresentados os principais aspectos do atual debate sobre a evidenciação dos 
custos dos programas de opções. As partes 3 e 4 apresentam as regras de disclosure dos 
mesmos programas nos Estados Unidos (país em que o debate encontra-se mais intenso) e no 
Brasil, respectivamente. Na parte 5 são apresentados a metodologia e os resultados da 
pesquisa realizada junto às companhias abertas brasileiras. A parte 6 apresenta as 
considerações finais. 
  
2. O debate em torno do registro contábil dos programas de opções. 

 
O debate em torno da evidenciação dos programas de opções sobre ações pode ser 

separado em duas etapas básicas, como resultado de uma evolução histórica da 
regulamentação norte-americana. A primeira diz respeito à evidenciação nas notas 
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explicativas, de informações acerca de tais programas, que possam ser entendidas e 
consideradas pelo investidor em seu processo de tomada de decisão.    

A seguir, a segunda etapa na discussão diz respeito à evidenciação do impacto do 
programa de opções sobre os resultados da empresa. Conforme será demonstrado a seguir, as 
regras contábeis atuais permitem que as empresas ignorem o custo das opções outorgadas a 
empregados na demonstração de resultados do exercício, de forma que estas opções deixam 
de afetar o lucro líquido da companhia. Não obstante, observa-se que a idéia de obrigar ao 
registro como despesa dos referidos programas tem ganhado um número cada vez maior de 
adeptos – incluídos aí, em especial, órgãos reguladores de mercado e organismos 
responsáveis pelo estabelecimento de padrões contábeis.  

Como defensor da idéia de que não há a necessidade de registro como despesa dos 
programas de opções sobre ações, tem-se SAHLMAN (2002), que justifica o movimento pelo 
registro das opções como despesa como um reflexo do já referido descontentamento 
generalizado com os ganhos resultantes dos programas de remuneração de executivos norte-
americanos, considerados excessivamente altos. Segundo tal autor, esta alternativa de redução 
do lucro líquido seria tecnicamente inadequada, e poderia conduzir a resultados pouco úteis 
para os investidores.  

Exemplifica SAHLMAN que se a Microsoft tivesse registrado como despesa as opções 
sobre ações concedidas no primeiro semestre de 2001, seu lucro cairia de US$ 7,7 bilhões 
para US$ 5,5 bilhões - uma redução de 30%. Considerados os cinco anos anteriores, o mesmo 
critério de registro de despesas reduziria o lucro da companhia em pelo menos 16%. Tais 
distorções são também destacadas por STIGLITZ (2003), que aponta uma redução dos lucros 
da Intel em 2001 de US$ 1,3 bilhão para US$ 254 milhões, e um aumento no prejuízo da 
Yahoo! de US$ 93 milhões para US$ 983 milhões, como resultado da contabilização de 
opções como despesa. Considerando-se todas as empresas integrantes do índice S&P 500, os 
lucros por ação teriam sido 20% menores em 2001.   

Ademais, SAHLMAN (2002) também alega que a utilização pelas empresas dos 
programas de opções pode representar um fluxo de caixa positivo para a empresa, uma vez 
que esta recebe (i) o valor correspondente ao preço de exercício das opções, e ao mesmo 
tempo (ii) pode deduzir de seu imposto de renda a pagar o valor correspondente à diferença 
de preço entre o valor de exercício e o preço de mercado das ações. No caso da Microsoft, 
considerado o período de seis anos encerrado em junho de 2001, este fluxo de caixa positivo 
seria correspondente a US$ 20,8 bilhões.  

SAHLMAN (2002) ainda apresenta um outro argumento nesta mesma vertente, que diz 
respeito ao fundamento do uso das opções de compra como mecanismo de remuneração. 
Estas consistem num instrumento de atração e retenção de executivos comprometidos com o 
acréscimo de valor para a companhia, uma vez que isto pode significar maiores ganhos para 
eles no futuro. Assim, sob este ponto de vista de estratégia de gerenciamento de recursos 
humanos, a concessão de opções sobre ações seria um investimento do ponto de vista da 
empresa, e não propriamente uma despesa operacional.  

A crítica ao registro como despesa não é nova. WOLK e ROZYCKI (1994) já 
desaprovavam a prática em meados dos anos 90. Segundo estes autores, uma vez considerado 
o “Postulado da Entidade”, e reconhecida a distinção entre a pessoa da empresa e seus 
acionistas, não há que se falar em registro como despesa da companhia de uma alteração da 
participação acionária relativa  - que é o que as opções sobre ações, em última instância, 
provocam. Adicionalmente, mesmo com o exercício das opções, não haveria saída de recursos 
da empresa para os titulares das opções. 

Em contraposição, há um grande movimento a favor do registro contábil das eventuais 
despesas resultantes dos programas de remuneração com base em opções. Esta corrente 
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ganhou força nos últimos anos, por conta dos fatores já apontados, e mais recentemente tem 
ganhado a importante adesão de órgãos oficiais.  

Além de expoentes do mundo empresarial como Alan Greenspan e Warren Buffet (THE 
ECONOMIST, 2002), como defensores desta segunda vertente pode-se citar inicialmente 
BODIE, KAPLAN e MERTON (2003), que apresentam inúmeros argumentos em favor da 
iniciativa. 

Inicialmente, defendem o significado econômico das opções entregues aos executivos e 
empregados, mesmo que não haja transferência de recursos em espécie. Existe a necessidade 
de se reconhecer o custo de oportunidade envolvido: por exemplo, ao invés de outorgar tais 
opções aos beneficiários de tais planos, a empresa poderia vendê-las no mercado, e arrecadar 
valores significativos com os prêmios recebidos. 

Estes mesmos autores destacam ainda que o desenvolvimento de diversos modelos de 
determinação de preços de opções facilita o trabalho de contabilização, transmitindo maior 
segurança quanto ao valor efetivamente registrado a título de despesa. A este respeito, não se 
pode deixar de lembrar que as opções utilizadas como forma de remuneração possuem um 
valor inferior àquelas negociadas livremente no mercado, tendo em vista que os beneficiários 
dos planos de opções são normalmente obrigados a abrir mão destes direitos quando saem da 
empresa, e ainda tendem a reduzir seu risco exercendo as opções antes que outro investidor 
(com uma carteira mais diversificada) o faria, abrindo mão de ganhos potenciais resultantes 
de um exercício mais tardio. 

Os mesmos autores ainda advogam o princípio de que o balanço patrimonial e a 
demonstração de resultados deveriam refletir da forma mais eficiente possível a situação 
patrimonial da companhia. Neste sentido, o detalhamento dos planos de opções sobre ações 
nas notas explicativas às demonstrações financeiras não seria um bom substituto para o 
registro como despesa. Adicionalmente, muitos analistas trabalham com indicadores de 
desempenho que partem dos números presentes nas principais rubricas dos demonstrativos 
financeiros – e ajustá-los com os dados constantes das notas explicativas pode ser difícil e 
trabalhoso, desincentivando assim a consideração do efetivo custo de tais planos.  

 
3. A regulamentação nos Estados Unidos 
 
 Como destacado, o debate em torno da contabilização dos programas de opções sobre 
ações intensificou-se com a popularização do uso do mecanismo nos últimos anos. Mas o 
debate em torno do tema é um pouco mais antigo. Como uma primeira referência à matéria, 
MEANS e COATES (1995) lembram que um relatório de 1953 do comitê de procedimentos 
contábeis do American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) recomendava que 
“na medida em que as opções e outros direitos representem um montante mensurável da 
remuneração, este custo deverá ser contabilizado como tal”.  

Todavia a regra que originalmente regulamentou a matéria nos Estados Unidos foi a 
APB n.º 25, editada em 1972 pelo Accounting Principles Board. A norma em questão exigia 
que o custo das opções de compra lançadas pela empresa a título de remuneração, em favor de 
seus empregados, deveria ser calculado pelo “valor intrínseco” da opção, ou seja, pela 
diferença entre o preço de mercado e o preço de exercício da ação correspondente.  

Segundo MERTON et al. (2003), a regra justificar-se-ia pelo fato de que no 
lançamento das opções pela empresa, nenhum desembolso era efetuado, e portanto seria 
“economicamente insignificante”. Além disso, à época da edição da APB n.º 25, a 
metodologia de determinação de preço de opções ainda não estava bem desenvolvida – o que, 
aliás, só viria a ocorrer a partir de 1973, com a publicação e a disseminação do uso do modelo 
de Black e Scholes.   
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Mas ocorre que este “valor intrínseco” é virtualmente zero, uma vez que os opções são 
lançadas out of the money (preço de exercício superior ao preço de mercado) ou no máximo at 
the money (preço de exercício igual ao preço de mercado). Assim, o resultado prático da APB 
n.º 25 era que as empresas não registravam o impacto das opções sobre o resultado, uma vez 
que nenhuma delas se aventurava a lançar opções com preço de exercício inferior à cotação 
no mercado, por razões óbvias. 

A evidente inadequação do APB nº 25 motivou uma posterior revisão da regra, e 
culminou com a edição pelo órgão sucessor do APB, o Financial Accounting Standards 
Board  (FASB), do SFAS n.º 123 – Accounting for Stock-Based Compensation, em outubro 
de 1995. Este exige que as companhias abertas evidenciem informações a respeito das opções 
sobre ações lançadas em favor de seus empregados e administradores nas notas explicativas 
às demonstrações financeiras. O mesmo regulamento recomenda (sem exigir) que as empresas 
evidenciem o custo das opções lançadas, e determinem o seu valor justo com o uso de 
modelos de determinação de preços como o proposto por Black e Scholes.  

Mas mesmo com a edição desta nova norma, HAUBRICH (2003) registra que a maior 
parte das empresas continuou seguindo os critérios do APB n.º 25, no que se refere à 
contabilização do custo dos programas de opções como despesa. Neste caso, é calculado e 
apresentado nas notas explicativas um lucro líquido pro forma, apurado em função do valor 
das opções segundo modelos de determinação de “preço justo”.   

Mais recentemente, a possível inadequação do SFAS n.º 123 motivou uma proposta de 
reforma, que foi colocada em audiência pública pelo FASB em março de 2004. A intenção do 
órgão é aperfeiçoar a regulamentação acerca da matéria, e de certa forma cede às pressões 
pela contabilização como despesa dos gastos com opções. Os principais pontos desta proposta 
são (FASB, 2004): 

•  para companhias abertas, o custo com a outorga de opções a título de remuneração 
para empregados será medido com base no seu “valor justo”, não sendo mais 
aceito o “valor intrínseco”; 

•  este custo deve ser considerado na apuração do resultado do exercício; 
•  o “valor justo” das opções será estimado usando-se modelos de determinação de 

preços adequados às características das respectivas opções, a menos que estejam 
disponíveis preços de mercado para opções com as mesmas características; 

•  as correspondentes notas explicativas às demonstrações financeiras devem 
apresentar todas as informações que seus usuários necessitam para entender a 
natureza do programa de remuneração, e seu respectivo impacto destas operações 
nas demonstrações financeiras da companhia.  

Além da proposta do FASB, o próprio congresso norte-americano passou discutir a 
matéria, e após extensos debates, foi apresentado ao Comitê de Serviços Financeiros daquela 
casa em novembro de 2003 o projeto de lei H.R. 3574 (Stock Option Accounting Reform Act) 
que altera o Securities and Exchange Act de 1934 (HOUSE OF REPRESENTATIVES, 2003). 
Este projeto torna obrigatório o registro como despesa do custo das opções outorgadas ao 
executivo principal (CEO) e aos demais 4 executivos com maior remuneração na companhia. 
Exige ainda a utilização de um “valor justo” na apuração da despesa, que pode considerar (i) 
o valor de mercado das opções e (ii) os métodos de determinação de preço, tais como o de 
modelo binomial e o de Black e Scholes.  

Como o projeto de lei ainda não foi aprovado, nem a nova regra do FASB produz 
efeitos, o fato é que nos Estados Unidos o registro contábil como despesa dos gastos com 
opções ainda não é obrigatório. Todavia, ao que tudo indica trata-se de uma tendência de 
difícil reversão. Neste sentido, a faculdade de registro da despesa, como permitida no SFAS 
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n.º 123 já é utilizada por diversas empresas como General Electric, Coca-Cola e Amazon 
(SAHLMAN, 2002).  
 
 
4. A regulamentação no Brasil  
 

No Brasil, a discussão em torno da contabilização das opções encontra-se muito 
aquém da sofisticação atingida nos Estados Unidos. A legislação brasileira carece de maiores 
detalhamentos quanto ao disclosure dos planos de opções de ações. Ainda não há regras 
específicas que tratem do tema, a despeito da relevância que o assunto tem assumido no 
exterior. 

Conforme definido na Norma e Procedimento de Contabilidade n.º 26 do Instituto dos 
Auditores Independentes do Brasil – IBRACON (de adoção compulsória, por força do 
disposto na Deliberação CVM n.º 371, de dezembro de 2000), entre as categorias 
identificáveis de benefícios a empregados previstas na legislação brasileira, as cinco mais 
comumente encontradas são (IBRACON, 2000): 

•  Os benefícios de curto prazo, tais como salários, gratificações, participação nos lucros 
e benefícios indiretos para atuais empregados; 

•  Outros benefícios de longo prazo, incluindo benefícios pagos num prazo superior a 
doze meses, tais como lucros, bônus e outras remunerações diferidas; 

•  Os benefícios pós-emprego, como planos de pensão de contribuição definida ou de 
benefício definido, seguros de vida e assistência médica; 

•  Os benefícios de demissão, e; 

•  Os benefícios de remuneração em títulos que dependem do valor de mercado das 
ações da empresa. 

Em razão do longo histórico, as regras para a divulgação das informações relacionadas 
com os benefícios de curto e longo prazos, e aqueles originados de planos de pensão, já há 
tempos encontram-se mais detalhadamente regulamentados, principalmente pela importância 
que assumiram para as companhias abertas brasileiras – especialmente no caso das estatais 
que passaram pelo programa de privatização. Por outro lado, pelo pouco tempo de existência 
e pela recente adoção por companhias de capital aberto no país, os benefícios originados de 
planos de opções de ações ainda não têm uma regulamentação consolidada. 

Entretanto, a crescente utilização do mecanismo pelas companhias brasileiras e as 
recentes revisões de interpretação de organismos no exterior têm sugerido aos reguladores 
brasileiros a necessidade de uniformização na divulgação da informação, e do conteúdo 
mínimo a ser disponibilizado aos acionistas. 

Um significativo avanço neste sentido coube à Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), que em 13 de maio de 2002 iniciou um processo de coleta pública de sugestões para 
uma regulamentação que teria o objetivo de regular “a divulgação de informações pelas 
companhias abertas relativas à instituição e manutenção de planos de opções de compra de 
ações a serem outorgadas a seus administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que 
prestem serviços à companhia ou a sociedade sob seu controle” (CVM, 2002). A minuta 
submetida pela autarquia para os comentários do público estabelecia a obrigatoriedade de 
prestação de informações em três momentos, a saber: (i) na aprovação ou alteração de 
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qualquer plano de opções, com a publicação de fato relevante, (ii) na outorga de opções, e (iii) 
por ocasião do exercício das opções.  

Ainda segundo a regra proposta pela CVM, na divulgação ao público do plano de 
opções deveriam ser explicitadas, pelo menos, as condições para outorga das opções, e sua 
forma de alienação ou transferência; a quantidade máxima de opções a serem outorgadas, e a 
expectativa de diluição da participação dos acionistas; os preços de exercício; a indicação da 
forma de entrega das ações, detalhando se haveria emissão de novos títulos ou transferência 
de ações em tesouraria, e ainda a identificação dos possíveis beneficiários. 

Em relação ao disclosure dos beneficiários da outorga ou exercício de opções, 
deveriam ser individualmente identificados todos aqueles que fossem membros do conselho 
de administração, conselho fiscal, diretoria, de outros órgãos criados por disposição 
estatutária, ou ainda quaisquer pessoas a quem tivessem sido outorgadas, individualmente, 
pelo menos 3% do total de opções, ou coletivamente, 15% do total. Por ocasião do exercício 
das opções, seria necessário divulgar a data de sua ocorrência, a quantidade e identificação 
das ações, sua origem (se resultado de uma nova emissão ou se mantidas em tesouraria), e o 
valor e condições da aquisição pelo beneficiário. 

Ainda segundo esta regra proposta pela CVM, por ocasião da publicação das 
Informações Trimestrais e das Demonstrações Financeiras de cada exercício, a companhia 
estaria obrigada a divulgar: (i) a existência do plano de opções, e suas características básicas; 
(ii) a quantidade, descrição e montante de opções outorgadas, exercidas e expiradas, com o 
respectivo preço de exercício; (iii) a expectativa de diluição das participações dos acionistas, 
no caso de exercício de todas opções a serem outorgadas; (iv) a descrição das ações recebidas, 
por conta do exercício de opções, com respectivas quantidades, preço total e unitário, e 
correspondente valor de mercado; (v) a movimentação das ações em tesouraria para resgate 
das opções outorgadas, com a identificação do valor recebido pela companhia. 

A despeito do fato de que o prazo para recebimento de sugestões se encerrou em junho 
de 2002, até o momento a CVM não editou a norma em questão, o que implica a ausência de 
obrigatoriedade de divulgação de tais informações. Não obstante, em 19 de janeiro de 2004 a 
mesma CVM editou um ofício circular com diversas considerações a respeito de problemas 
na aplicação das Normas de Contabilidade, dentre as quais, fez-se referência ao disclosure 
sobre “remuneração por ações” (CVM, 2004). Segundo o órgão, tais comentários teriam 
como objetivo mais geral “o aperfeiçoamento da informação contábil para o mercado e a 
conseqüente convergência com as normas internacionais de contabilidade e das práticas 
relacionadas à aplicação da legislação societária”, bem como “orientar as companhias e seus 
auditores, a fim de evitar-se os desvios observados nas informações divulgadas ao mercado” 
(CVM, 2004).  

Na essência, as “recomendações” contidas no ofício circular não diferem 
substancialmente das regras de disclosure propostas na minuta de instrução que foi submetida 
a audiência pública. Todavia, há uma diferença fundamental, de ordem prática: acaso editadas 
na forma de instrução, tais regras teriam caráter compulsório, enquanto que o ofício circular 
editado pela autarquia não possui obrigatoriedade de aplicação. Conforme se verá, esta não 
obrigatoriedade implica uma redução significativa na transparência dos dados ao público, 
para as demonstrações financeiras enceradas em dezembro de 2003.  

  De qualquer forma, comparando-se o nível de informação exigido atualmente no 
Brasil, definido pelo IBRACON na NPC n.º 26, e aquele objeto da consulta da audiência 
pública sugerido pela CVM, identifica-se uma tendência de aumento substancial na 
transparência a ser exigida das empresas. Em certos aspectos, o nível de detalhamento da 
proposta de norma colocada em audiência pública pela CVM em 2002, e apresentada como 
“recomendação” no ofício circular de 2004 chega a ser compatível com as normas em vigor 
nos EUA, em certos aspectos. É o que demonstra a Tabela 1 a seguir: 
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Tabela 1 - Quadro comparativo das regras brasileiras e norte-americanas. 

Regra ESTADOS UNIDOS BRASIL 

 
APB nº 25 e 
SFAS nº 123
(1972/1995) 

Proposta do 
FASB 
(2004) 

NPC n.º 26 
(2000) 

Proposta 
da CVM 

(2002)  

Ofício 
Circular 

CVM  
(2004) 

Quanto à natureza da regra Obrigatória Proposta Obrigatória Proposta 
Recomendaçã

o 
Quanto ao disclosure      

Resumo dos planos de opções SIM SIM NÃO SIM SIM 
Condições gerais de outorga, de 
alienação e de transferência 

SIM SIM SIM SIM SIM 

Quantidade máxima de ações a 
serem outorgadas 

SIM SIM NÃO SIM SIM 

Quantidade de opções outorgadas, 
exercidas e expiradas 

SIM SIM SIM SIM SIM 

Preço médio de exercício das 
opções outorgadas 

SIM SIM NÃO SIM SIM 

Períodos para o exercício, prazo de 
validade e de carência 

SIM SIM NÃO SIM SIM 

Informações individualizadas por 
empregado ou por grupo 

SIM SIM NÃO SIM NÃO 

Política contábil adotada SIM SIM SIM NÃO SIM 
Valor de outorga da opção e os 
método para cálculo do preço 

SIM SIM NÃO SIM SIM 

O efeito no lucro líquido e no PL, 
com a contabilização da despesa. 

SIM SIM NÃO NÃO SIM 

Quanto à contabilização da 
despesa. 

     

Pelo valor intrínseco Obrigatório Proibido Omissa Omissa Omissa 
Pelo valor justo Sugerido Obrigatório Omissa Sugerido Sugerido 

 
 
Observa-se que a única norma brasileira de caráter compulsório – a NPC n.º 26 – 

implica uma abertura de informações deveras limitada, quando comparada às normas norte-
americanas, ou mesmo à proposta da CVM de 2002 e às “recomendações” contidas no ofício 
circular editado pela autarquia. O disclosure limita-se a uma apresentação das condições 
gerais do plano de opções, e à apresentação das quantidades de opções outorgadas, exercidas 
ou expiradas, além de apresentação da prática contábil utilizada. 

Ao mesmo tempo, é preciso se reconhecer que a proposta de instrução da CVM, acaso 
aprovada, significaria um salto qualitativo considerável, no que se refere às exigências de 
transparência de informações. Exceção feita a alguns poucos pontos (e.g., política contábil e 
efeito teórico da contabilização da despesa), sua exigência de disclosure é comparável às 
regras norte-americanas.  

O mesmo pode ser observado no conteúdo do ofício circular, que também representa 
uma alteração significativa na transparência sobre os planos de opções. Todavia, conforme 
será demonstrado na próxima seção, seu caráter de “recomendação” não surtiu efeitos, uma 
vez que pouquíssimas empresas adotaram voluntariamente suas regras de evidenciação das 
características dos planos de opções. 
 
5. A pesquisa sobre a divulgação no Brasil 
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5.1. Aspectos metodológicos 

 Tendo em vista a relevância e a atualidade da discussão, pode ser considerada 
oportuna uma avaliação preliminar sobre o grau de disclosure de informações a respeito dos 
planos de opções de ações, adotados pelas companhias abertas estabelecidas no Brasil. Tal 
avaliação foi feita à luz da regulamentação em vigor e das regras propostas para a matéria, já 
referidas nas seções anteriores. O objetivo inicial é mensurar a clareza e completude das 
informações divulgadas por estas companhias, tendo em vista a necessidade de informar o 
público investidor acerca dos custos e características dos planos de opções sobre ações. 
Conforme visto, um dos grandes problemas relacionados ao tema diz respeito à falta de 
parâmetros à disposição dos usuários de informações contábeis, para avaliar o impacto 
financeiro do uso das opções de compra como forma de remuneração. 

Para obter os dados que permitissem tal avaliação, foi realizada uma pesquisa de 
campo, que consistiu inicialmente no levantamento de todos os dados divulgados pelas 
companhias abertas após o encerramento do exercício social de 2003. A coleta de dados foi 
realizada por meio de análise de conteúdo, sendo que os documentos utilizados foram as 
demonstrações financeiras relativas à data-base de 31 de dezembro de 2003.  

Assim, avaliou-se o conteúdo das informações contidas no relatório da administração, 
no balanço patrimonial, na demonstração do resultado do exercício, e nas notas explicativas 
às demonstrações contábeis. Adicionalmente, para as empresas que possuem american 
depositary receipts (ADRs) em negociação no exterior, foi também analisado o relatório 20-
F, exigido pela legislação norte-americana. Todos estes documentos foram obtidos em quatro 
fontes: (i) nos jornais de grande circulação, por ocasião da publicação obrigatória exigida pela 
Lei das Sociedades Anônimas, e nas home pages na internet (ii) da Comissão de Valores 
Mobiliários, (iii) da Securities and Exchange Commission, e (iv) das próprias empresas.  

 Dada a dificuldade de se estudar a totalidade das mais de quinhentas companhias 
abertas brasileiras, optou-se ainda por se escolher uma amostra representativa do universo de 
empresas atuantes no mercado brasileiro. Visto que uma parte considerável das ações das 
companhias possui baixa liquidez, e que portanto são pouco negociadas pelo o público 
investidor, a amostra foi determinada a partir de um critério de representatividade, ou seja, 
comporiam a amostra as empresas cujas ações fossem mais líquidas, e de valor representativo 
em relação à capitalização total de mercado. 

Neste sentido, compõem a amostra estudada as empresas integrantes do índice de 
ações FGV-100, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. A opção pelo 
índice como determinante na composição da amostra justifica-se pela maior 
representatividade de sua carteira em relação ao total do mercado brasileiro. O critério de 
inclusão de uma empresa no referido índice considera (i) a liquidez das ações da empresa e 
(ii) o valor total das ações no mercado. Ademais na sua composição está incluída uma 
quantidade maior de empresas privadas nacionais (100 empresas comerciais e industriais), 
vis-à-vis os demais índices como Ibovespa ou IBX.  Convém ainda destacar que o FGV-100 
exclui da composição de sua carteira as empresas estatais, que de fato não se utilizam de 
mecanismos agressivos de remuneração como as opções referenciadas em ações, dadas as 
limitações oriundas do fato do controlador ser o poder público – o que justificaria a sua 
exclusão da amostra.  As empresas integrantes da amostra estão apresentadas no Anexo I. 
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5.2. Resultados e análise 

 Das 100 empresas integrantes da amostra, apenas 21 possuem alguma informação 
sobre os planos de opções sobre ações. As demais 79 empresas são completamente omissas 
quanto ao assunto, de forma que pode-se presumir que estas não utilizam tal forma de 
remuneração. Poder-se-ia ainda supor que tais empresas utilizam o programa de opções, mas 
não informaram tal fato nas demonstrações contábeis relativas ao ano de 2003. Todavia, tal 
ocorrência consistiria uma flagrante violação à regulamentação em vigor, tendo em vista que 
a Deliberação CVM n.º 371, de 13 de dezembro de 2000, aprova e torna obrigatório o NPC 
n.º 26, que por sua vez exige a apresentação de tal informação.  

Das 21 empresas que divulgaram informações obre os programas de stock options, 
nada menos que 11 são do setor de telecomunicações: Embratel, Brasil Telecom, Brasil 
Telecom Participações, Tele Celular Sul, Tele Leste Celular, Tele Nordeste Celular, Telemig 
Celular, Teler Norte Celular, Telemar Norte Leste, Tele Norte Leste, e Tele Sudeste Celular. 
As demais 10 empresas subdividem-se nos seguintes setores: materiais básicos (Siderúrgica 
Tubarão, Duratex, Gerdau e Gerdau Metalúrgica), bens industriais (Embraer e Itautec), varejo 
(Lojas Americanas e Pão de Açúcar) e outros (Alpargatas e Ambev). 

Certas ressalvas sobre algumas das 21 empresas merecem destaque: 

•  A Metalúrgica Gerdau tem plano de opções aprovado desde abril de 2003, mas 
ainda não fez nenhuma outorga; 

•  A Gerdau (empresa do mesmo grupo)  tem plano próprio de stock options desde a 
mesma data, e já fez algumas outorgas. Além disso, sua controlada Gerdau 
Ameristeel Corp. e outras subsidiárias possuem planos de remuneração por ações 
para seus empregados. Porém, estes planos não afetam diretamente a Metalúrgica 
Gerdau ou a própria Gerdau; 

•  Com relação à Tele Leste Celular e à Tele Sudeste, sua controladora Telefónica 
Móviles lançou um plano de opção de compra de ações para os empregados 
daquelas, baseado em suas próprias ações (Telefónica Móviles). Portanto, os 
resultados desses planos não afetam diretamente as ações das empresas 
controladas.   

O plano de remuneração com opções mais antigo é o da Siderúrgica Tubarão, iniciado 
em 1995, mas a maior parte das empresas (12) iniciou tal prática a partir de 2000. No caso de 
duas empresas (Ambev e Alpargatas) não foi possível identificar a data de início dos planos.  

Nestas vinte e uma empresas observa-se uma grande falta de uniformidade na 
apresentação das informações. Tais companhias não se utilizam de um modelo padronizado, 
que pudesse balizar a formatação (e, especialmente, o grau mínimo de detalhamento) dos 
dados sobre o uso de opções como forma de remuneração. Neste ponto, tal disparidade de 
tratamento dos dados pode ser atribuída à omissão da NPC n.º 26 sobre o assunto, visto que 
esta norma não apresenta um formato padronizado a ser utilizado pelas empresas. Assim, cada 
uma delas trata discricionariamente a necessidade de divulgação de dados, algumas 
apresentando uma riqueza maior de informações, outras sendo mais sintéticas.  

Esta assimetria na divulgação de informações é ilustrada pela Tabela 2 a seguir, que 
apresenta o número de empresas que divulgou certos dados de relevância para os investidores 
(alguns deles, aliás, já referidos na Tabela 1): 
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Tabela 2 - Informações fornecidas pelas empresas com plano de opções. 

Item 
Número de 
empresas 

% do total 

Resumo dos planos de opções 14 66.7% 
Condições gerais de outorga, de alienação e de transferência 6 28.6% 
Quantidade máxima de ações a serem outorgadas 11 52.4% 
Quantidades de opções outorgadas, exercidas e expiradas 20 95.2% 
Preço médio de exercício das opções outorgadas 14 66.7% 
Períodos para o exercício, prazo de validade e de carência 13 61.9% 
Estimativa do valor dos prêmios ou de eventual 
reconhecimento da despesa pela companhia 

7 33.3% 

  

Dentre outros aspectos, a Tabela 2 mostra que há grande deficiência na questão da 
apresentação das estimativas do valor justo dos prêmios vis-à-vis os valores de mercado das 
ações da empresa, e seu possível efeito na Demonstração do Resultado do Exercício e no 
Patrimônio Líquido, caso as despesas com tais opções fossem contabilizadas. Ou seja, para 
boa parte das empresas não há dados disponíveis que permitam ao próprio investidor estimar 
o possível impacto dos custos das opções de compra outorgadas aos executivos.  

 Outro ponto que chama a atenção é que pouco mais da metade (52,4%) das empresas 
divulga as quantidades máximas de opções que podem ser objeto de outorga. Este dado 
permitiria inferir o percentual de diluição de participação a que os atuais acionistas estarão 
sujeitos, caso todas as opções outorgadas sejam exercidas, e qual seria participação desse total 
de ações sobre o número de ações emitidas pela companhia.  

 Apenas a título de exemplo, no caso da Duratex, a nota explicativa n.º 19 (“Plano de 
opções de ações”) afirma que “durante o exercício  foram outorgadas 261.000.000 [opções] 
de ações e foram exercidas 357.050.000 [opções] de ações referentes a outorga de exercícios 
anteriores”. Acrescenta ainda que “o preço fixado para exercício (...) tem como base, a média 
dos preços verificados para as ações (...), no período de no mínimo 1 e no máximo 12 meses 
anteriores à data da emissão das opções, sendo facultado, ainda, a critério do Comitê de 
Opções Duratex,  um ajuste no preço médio de até 50% para mais ou para menos”. 

Neste caso específico, diversos dados necessários a uma análise mais criteriosa do 
investidor estão ausentes. Não há informação sobre o número total de opções em aberto, ou 
sobre o preço médio de exercício. Muito menos sobre os períodos de carência e validade das 
opções.  O “critério” de determinação dos valores de exercício é de difícil apreensão pelo 
investidor, e não há como estimar (i) os gastos totais da companhia com o plano, ou mesmo 
(ii) a diluição potencial na participação de cada acionista. 

Face a estas informações, é preciso se reconhecer que o texto da proposta de instrução da 
CVM (submetido a audiência pública) é elogiável, pois exige que as companhias deverão 
passar a apresentar em seus documentos periódicos, pelo menos, os seguintes pontos: 

•  a forma dos planos de opções atuais e anteriormente aprovados, fazendo constar um 
resumo das condições gerais de outorga, de alienação e de transferência das opções 
pelos beneficiários, as quantidades máximas de ações a serem outorgadas, as 
condições para a definição dos preços de exercício, a forma de entrega das ações e a 
indicação dos potenciais beneficiários; 
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•  as quantidades de opções outorgadas ou exercidas individualmente pelos 
administradores, conselheiros, controladores ou empregados; 

•  no caso de ocorrência de outorga de novas opções relativas a planos de opções, ou de 
exercício destas, as condições nas quais ocorreram. 

 
6. Considerações finais 
  
 Segundo as normas que regulam o mercado de capitais, o objetivo primordial das 
demonstrações financeiras pode ser resumido em fornecer informações suficientes para que os 
investidores possam avaliar as oportunidades de investimento, e alocar recursos de forma 
eficiente. Neste sentido, e especificamente no caso dos programas de remuneração com base 
em opções, devem ser fornecidos dados que permitam avaliar o impacto de tal mecanismo 
sobre o valor dos títulos emitidos pela companhia em estudo. 
   A pesquisa demonstrou que as companhias abertas brasileiras não apresentam 
informações uniformes sobre seus programas de opções. Mais ainda, algumas delas publicam 
dados francamente insuficientes para uma completa análise das conseqüências de tais planos 
para o valor da empresa. 
 Como agravante, deve-se ainda considerar que o uso de opções é ainda um mecanismo 
pouco conhecido do público investidor, visto que começou a ser usado apenas recentemente 
pelas empresas locais. Mais ainda, estes mesmos programas não são de fácil entendimento 
para o investidor médio, uma vez que a avaliação de seu real impacto freqüentemente exige 
análises aprofundadas de suas características.  

Colabora para este disclosure deficiente a ausência de uma regra clara e detalhada 
sobre o assunto, que obrigue às companhias abertas uma abertura mais completa e didática 
das características de seus programas. Ainda neste aspecto regulamentar, demonstrou-se que o 
Brasil está muito aquém das exigências em vigor nos Estados Unidos, mercado em que a 
matéria tem sido estudada e discutida com mais profundidade. 

No momento atual, em vista dos dados apresentados pelas companhias abertas 
brasileiras, é difícil se avaliar a relevância que os programas de opções aprovados impõem às 
empresas. Neste cenário, a adoção do critério de contabilização da despesa na legislação 
brasileira torna-se pouco premente.  

Assim, resta concluir que é necessário um aperfeiçoamento das normas locais, 
especialmente aquelas de caráter compulsório. Ao que tudo indica, as “recomendações” 
editadas pela Comissão de Valores Mobiliários não surtiram efeito significativo, pelo menos 
nas demonstrações contábeis do exercício social de 2003. 
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ANEXO I – Companhias abertas integrantes da amostra estudada. 
 

Empresa Empresa Empresa Empresa 
Acesita CRT Celular  Itautec Souza Cruz  
Adubos Trevo CSN  Klabin  Supergasbras  
AES Tietê Duratex  Light  Suzano Petroquímica  
Dana-Albarus Eletropaulo Lojas Americanas  Suzano  
Alpargatas  Embraco  Magnesita  Teka  
Ambev  Embraer  Marcopolo  Telasa Celular  
Aracruz  Embratel Part.  Mendes Jr  Tele Celular Sul  
Avipal  Escelsa  Mangels  Tele Centroeste Cel.  
Bahia Sul  Eternit  Metal Leve  Tele Leste Celular  
Bardella  Ferbasa  Mundial  Tele Nord. Celular  
Belgo Mineira  Fertibras  Pão de Açúcar  Tele Norte Celular  
Brasil Telecom Part.  Forjas Taurus  Paranapanema  Tele Sudeste Celular  
Brasil Telecom  Fosfertil  Perdigão  Telemar Norte Leste  
Braskem  Fras-Le  Polialden  Telemar  
Bunge Brasil  Gerdau Metal.  Politeno  Telemig Cel. Part.  
Caemi Metal  Gerdau  Randon Part.  Telepar Celular  
Cataguazes  Globex  Ripasa  Telern Celular  
CCR Rodovias  Guararapes  Rossi Residencial  Telesp Cel Part  
Coelce  Inds. Romi  Sadia SA  Telesp Operacional  
Comgas  Inepar  Santista Têxtil  Telpe Celular  
Confab  Iochpe-Maxion  São Carlos  Tractebel  
Copesul  Ipiranga Dist.  Saraiva Livraria  Trikem  
Cosipa Ipiranga Petroq.  Seara Alimentos  Ultrapar  
Coteminas  Ipiranga Refinaria Sid. Tubarão  Unipar  
Weg  Votorantim C P  Vale Rio Doce  Usiminas  

 


