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A
nova conjuntura econômica global
mudou a forma como as empresas
enxergam seu planejamento
estratégico de longo prazo. A
situação atingiu mais rapidamente
as companhias de capital aberto,

cuja oscilação de humores é traduzida em forma de
volatilidade no preço das ações negociadas em Bolsa,
de modo especial, desde os acontecimentos em curso
desde setembro de 2008.

Em um primeiro momento, essas incertezas acabaram
por inibir o uso de um mecanismo considerado
bastante eficaz para premiar executivos da linha de
frente das empresas, os programas de stock option,
cujo objetivo principal é alinhar os interesses da
companhia e de seus acionistas com os principais
profissionais da organização. Apesar disso, em tempos
em que soluções flexíveis são a ordem do dia, esses
planos já se mostram uma alternativa muito mais eficaz
do que os próprios bônus fixos.

Ao longo de 2008,105 empresas ofereceram esses
planos, número mais de duas vezes maior do que a
quantidade de companhias que adotavam esse tipo de
remuneração até o final de 2007.

Desenhado a partir de uma meta comum para as duas
pontas - o cumprimento de objetivos operacionais e
financeiros -, o uso dessa ferramenta, se não for bem
planejado, pode acabar prejudicado por eventuais
mudanças no cenário econômico, como aconteceu
no último trimestre de 2008, resultando na queda
dos preços das ações. "As empresas que foram à

Bolsa durante a explosão das IPO's (de "Initial Public
Offerings", ou "Ofertas Iniciais de Ações") trabalhavam
com um cenário de valorização dos papéis, que, em
muitos casos, caíram para níveis inferiores ao fixado
no plano de stock option", explica Fábio Mandarano,
gerente da área de Consultoria em Gestão de Capital
Humano da Deloitte.

Susana Furquim, diretora da área de Corporate
Finance da Deloitte, ressalta que um plano de stock
option deve começar com um desenho adequado na
área de Recursos Humanos. "É necessário que o RH
desenvolva modelos cada vez mais viáveis a diversos
cenários e que possibilite alterações na estrutura do
plano", diz. Além disso, é preciso, segundo a especialista,
que ele esteja refletido com total transparência
na contabilidade da companhia - demonstrando
claramente, para investidores e o mercado, os riscos, os
impactos e o ambiente em que a operação foi realizada.

No entanto, é possível que mudanças na formatação
de planos de stock option venham a ocorrer ainda



próprio time

neste ano, conforme explica Alexandre Cassini,
gerente sênior da área de Global IFRS and Offering
Services (GIOS) da Deloitte. "Em um cenário em que
o ambiente de apreçamento de ativos vem sofrendo
mudanças bruscas, é bastante provável que alterações
no desenho dos planos se tornem uma tendência em
nosso mercado", analisa.

Essas mudanças, entretanto, não são simples de
serem executadas. Alterar o preço do exercício em
que a opção pela compra do papel pode ser feita
pelo beneficiário, bem como o modelo do contrato
de stock option, significará ter de refazer toda a
mensuração adequada dos ativos envolvidos. "É
um desafio que envolve diversas áreas. A opção de
compra de um papel é uma espécie de derivativo,
e os métodos que vão gerar seu registro contábil
depois têm de estar alinhados com a aplicação
desse tipo de instrumento. O uso de derivativos
é complexo e muitas empresas não estão
acostumadas a calculá-los", adverte Susana
Furquim.

O cálculo do valor justo de uma opção de ação
leva em conta diversos fatores: tempo do direito de
exercício, volatilidade, variação da taxa de juros e
percentual de distribuição de dividendos que uma
companhia historicamente distribui aos seus sócios.

O exercício da opção de compra deve obedecer a
um período de carência, fixado na formatação do
plano. Os funcionários que se desligarem da empresa
depois desse período geralmente são obrigados a
exercer o direito de comprar papéis no ato de sua
saída. Caso não o façam, perdem o direito de fazê-lo
posteriormente. A fixação do preço da opção obedece
a diversas métricas, como o valor de mercado em
uma determinada data ou a fixação de um número de
pregões cuja média dará o valor do papel na data do
exercício de aquisição.

Transparência é fundamental
A forma de demonstrar nos balanços os efeitos
dos planos de opção ganhou normas específicas
com a adoção, pelo Brasil, do padrão internacional



de contabilidade, o International Financial Reporting

Standards (IFRS). Companhias de capital aberto

e aquelas consideradas de grande porte pela

Lei n° 11.638/07, aprovada para possibilitar o

processo de convergência contábil, terão de preparar

seus balanços consolidados pelo modelo global até o

fim de 2010. A aplicação da norma para stock option,

no entanto, já vigora para demonstrativos finalizados

pelas companhias em dezembro do ano passado. Ela

determina que os planos de pagamentos baseados

em ações sejam reconhecidos nas demonstrações

financeiras, geralmente como despesas, durante o

período e conforme as condições estabelecidas para

que os executivos tenham o direito de exercer o

benefício.

As empresas têm algumas formas para entregar os

papéis inclusos nos planos. Isso pode ocorrer por

meio de emissão de ações, compra dessas ações no

mercado ou manutenção de um percentual delas

em tesouraria ou, ainda, por meio de desembolso

de caixa da companhia na data do exercício.

"Independentemente da estrutura e do desenho

do plano, ou seja, se a escolha for emitir ações ou

liquidação do benefício em caixa, a organização

tem de registrar e explicar claramente em suas

demonstrações financeiras os efeitos das despesas

em seus resultados", comenta Cassini, da Deloitte.

Foco no longo prazo

Apesar das muitas variáveis que envolvem o

desenvolvimento de um plano de stock option e dos

desafios para que ele seja bem-sucedido, uma opinião

parece prevalecer entre empresas e especialistas em

gestão de pessoas: este continua sendo o instrumento

mais importante na elaboração de um pacote de

remuneração de executivos talentosos quando se

projeta o longo prazo.

"A idéia de ter participação acionária traz consigo

o conceito de variação da marca da companhia.

Uma companhia com boa estrutura de governança

corporativa deixa claro para seus beneficiários que um

plano de stock option deve representar o alinhamento

entre os anseios dos acionistas e a remuneração dos

executivos", analisa Fábio Mandarano.

Ainda segundo Mandarano, o fato de os planos

de stock option contemplarem majoritariamente

executivos do mais alto escalão das companhias é

facilmente justificável. "Na área de vendas, a vida

acontece no curto prazo e os profissionais se sentem

melhor recompensados recebendo bônus quando

superam metas propostas. Já os executivos da fínha de

frente, que precisam definir e planejar as estratégias

da companhia, podem não se engajar adequadamente

Luís Alberto Monteiro
Lobato Reátegui, diretor-
presidente da Ideiasnet:
metade dos profissionais da
instituição beneficiados por
planos de stock option



em projetos se o foco estiver em ganhos em horizontes
mais curtos de tempo", exemplifica Mandarano,
relembrando os recentes casos de executivos do
setor financeiro norte-americano, cujos bônus eram
atrelados ao cumprimento de metas em prazos
bastante estreitos.

Uma pesquisa realizada pela Deloitte em maio de
2009 no Brasil, com 133 companhias de diversos
portes, constatou que os programas de stock option
são utilizados como forma de incentivar e manter
os principais executivos (mão-de-obra qualificada).
De acordo com o levantamento, cerca de 13% das

empresas concedem algum tipo de participação
acionária para os seus executivos (presidentes,
diretores e gerentes), sendo que a stock option é
a principal modalidade oferecida.

Uma das companhias que vem consagrando
internamente a visão de que dar a seus funcionários a
possibilidade de ter uma fatia da sociedade a preços
mais atrativos é a Ideiasnet, instituição de venture
capital, cujo objetivo é investir em empreendimentos
do setor de tecnologia. Com participação em 17
empresas em diferentes estágios de negócio, a
Ideiasnet vem utilizando planos de stock option, com
papéis listados na BM&FBovespa desde sua fundação,
no ano 2000. "Pelo menos metade dos profissionais
participa do plano. Não são apenas executivos do alto
escalão, mas também gerentes e jovens talentosos e
promissores", afirma o diretor-presidente da Ideiasnet,
Luis Alberto Monteiro Lobato Reáteguí.

Ele destaca, ainda, que a recente instabilidade global
e seus efeitos no preço das ações no curto prazo não
afetam a política de remuneração da empresa. "Já
vimos outras crises e sabemos que, no longo prazo, as
coisas voltam ao normal. A continuidade dos planos de
stock option sinaliza uma aposta de todos - executivos
e acionistas - de que a empresa é sólida e fez os
investimentos necessários para valer mais no futuro",
defende.

O atual plano de opções de compra de ações
formatado pela Ideiasnet tem duração de cinco anos,
e os beneficiários têm o direito de exercer a aquisição

dos papéis da companhia a valores de mercado a partir
de um ano do anúncio do plano.

Outra empresa que acredita que o programa de
stock option tem contribuído para reter executivos e
estimulá-los a melhorar o desempenho da companhia
a longo prazo é a Redecard, credenciadora das
bandeiras de cartões de crédito Diners e Mastercard no
País. Os planos começaram com a abertura de capital
da organização, em julho de 2007. Ao todo, hoje são
30 beneficiários. Participam deles diretores, diretores-
executívos e o presidente da companhia, Roberto
Medeiros.

"Certamente, o fato de não termos perdido nenhum
executivo para o mercado neste ano deve-se à
composição do pacote de remuneração variável,
considerado bastante atraente. Quem vem exercendo
o direito de compra está muito satisfeito", assegura
Medeiros, lembrando que recentemente a companhia
fez uma oferta de papéis bastante disputada.

O plano de stock option da Redecard estipula que o
valor de exercício da compra do papel será calculado
pela média do valor da ação nos últimos 30 pregões
da Bolsa anteriores à data de opção pela aquisição.

Em tempos em que a transparência é um dos valores
de maior importância na atração de investidores,
não há dúvida de que um plano de stock option
como remuneração variável acaba funcionando
não somente como um mecanismo para motivar os
executivos. Muito mais do que isso, é um instrumento
que também mostra ao mercado que os interesses
dos acionistas estão alinhados com a atuação dos
profissionais da empresa - e, ainda, que a companhia
acredita nela própria.

Roberto Medeiros,
presidente da Redecard:
"Quem vem exercendo
o direito de compra
dos papéis está muito
satisfeito."
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