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INTRODUÇÃO 
 
A atribuição de direitos de subscrição de acções 
às equipas de gestão, tem estado na ordem do 
dia nos últimos anos, em particular nos merca-
dos de matriz anglo-saxónica, incluindo os 
EUA. Nesses mercados, a tendência para a con-
jugação de uma separação clara entre a proprie-
dade e a gestão das empresas com uma elevada 
dispersão das estruturas accionistas, a que 
acresce a interposição de fundos de pensões e 
de fundos de investimento entre a empresa e 
quem, em última análise, beneficiará do, ou 
sofrerá com, o seu desempenho, levanta difíceis 
problemas de “agência”, para usar uma tradu-
ção literal do termo empregue na literatura 
anglo-saxónica. Problemas de agência mais não 
são do que os problemas com que se depara um 
proprietário (mandante), para assegurar (e fisca-
lizar) que a equipa de gestão (mandatários1) 
cumpra o seu mandato de forma apropriada à 
satisfação de interesses alheios - os interesses 
dos titulares da propriedade, dos mandantes -, 
num contexto de elevada assimetria de informa-
ção entre mandante e mandatário. A atribuição 
de opções sobre acções era, e é, vista como um 
instrumento privilegiado para alinhar os interes-
ses dos administradores com os interesses dos 
accionistas, e por essa via mitigar os problemas 
de agência - os administradores ficam, dessa 
forma, com uma parte substancial da sua remu-
neração fixada em função da evolução do valor 
das acções. Nos últimos anos tem-se assistido 
no entanto a um forte ataque às stock-options2, 
por diversas razões e de diversas áreas. No pla-
no contabilístico é dito por muitos que a ausên-
cia de obrigatoriedade de contabilização como 
um custo distorcerá a “verdade” das contas. No 
plano macro económico da correcta afectação 
dos recursos, esta forma de (ausência de) conta-
bilização das opções é vista, também, como 

geradora de distorções prejudiciais para a eco-
nomia como um todo. No plano fiscal há quem 
se proponha demonstrar que as stock-options 
são, no cômputo geral, uma forma muito cara 
de remunerar a gestão. Este é no entanto apenas 
um dos aspectos da temática mais geral do cus-
to económico das stock-options. E nem do 
ângulo ou perspectiva da governação das socie-
dades, houve ausência de ataques – que afinal 
de contas a atribuição de opções às equipas de 
gestão não será capaz de alinhar os interesses 
da equipa de gestão com os interesses dos 
accionistas da forma anunciada, é assunto foca-
do com alguma frequência nos dias que correm. 
Neste artigo proponho-me descrever as tendên-
cias aqui sumariamente enunciadas. Não quero 
terminar esta introdução sem agradecer ao Dr. 
Paulo Câmara o incentivo que dele recebi, bem 
como as críticas e sugestões que efectuou e que 
muito contribuíram para o aperfeiçoamento e 
aprofundamento deste estudo. 
 
I - A Contabilização das stock-options 
 
De jure condendo há quem defenda que, na 
medida em que as stock-options originem uma 
subscrição de acções, não seriam jurídica e 
financeiramente falando um custo para a 
empresa – elas seriam um custo incorrido direc-
tamente pelos accionistas, que ficam com a sua 
posição diluída por via do aumento do número 
total de acções representativas da empresa, 
acções essas subscritas por valor inferior ao seu 
valor de mercado. Nos EUA e na Europa essa 
tem sido até um passado recente (ou poderia 
ser) a visão adoptada, mas a pressão para que 
haja mudanças tem sido grande. Particularmen-
te nos EUA3, já em 1994 o Financial Accoun-
ting Standards Board (FASB doravante) se pre-
parava para adoptar uma regra que obrigava à 
contabilização como custo da atribuição de 
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opções para subscrição de acções. A interven-
ção do Congresso Americano, na sequência de 
pressões de empresas “afectadas” – especial-
mente empresas nas áreas das novas tecnologias 
de informação, de comunicações e de software -
, travou o processo em marcha. Actualmente, o 
FASB prepara-se outra vez para adoptar uma 
regra que obrigue à contabilização de custos no 
caso de atribuição de stock-options. Dados os 
recentes escândalos financeiros, que geraram a 
percepção muito forte de que as stock-options 
haviam tido um papel central, é agora mais difí-
cil uma intervenção política para bloquear as 
novas regras que o FASB pretende adoptar, 
pondo-se uma segunda vez em causa a sua 
autonomia4. Com relevância para o que se pode-
rá passar na Europa, o International Accounting 
Standards Board (IASB) dispõe também de 
uma regra de contabilização de custos similar à 
que o FASB pretende adoptar, que é suposto 
entrar em vigor em 2005 (IFRS 2, de Fevereiro 
de 2004). A probabilidade é de que a União 
Europeia venha a seguir, mais tarde ou mais 
cedo, regras do tipo das do IASB. 
 
Porquê esta insistência na necessidade de conta-
bilizar os custos com stock-options no âmbito 
da empresa, quando afinal são os accionistas 
que os suportam directamente? A situação não 
parece, numa primeira abordagem, muito dife-
rente do que ocorre com as gorjetas – é o clien-
te que paga gorjeta ao funcionário, não a 
empresa, pelo que esta não a contabilizará 
como um custo; do mesmo modo, é o accionista 
(cliente) que suporta o custo das stock-options 
(as paga), por via da diluição da sua posição 
patrimonial enquanto accionista, pelo que a 
empresa não as deveria contabilizar como um 
custo (que efectivamente não suportou5). 
 
a) Justificações para a contabilização de um 
custo associado às stock-options 
Uma primeira justificação para a contabilização 
das stock-options como um custo advém das 

preocupações de quem aborda de forma 
“macro” a economia. Assumindo que caso não 
fossem atribuídas opções aos funcionários de 
uma empresa (incluindo a sua equipa de ges-
tão), seria de toda a forma necessário substituir 
essa parcela de remuneração por valores direc-
tamente suportados pela empresa, a não conta-
bilização como custo das opções atribuídas 
pode distorcer a comparação entre o valor (e 
portanto a sua eficiência) criado por empresas 
(pelos seus projectos) que usem stock-options e 
empresas que o não usem. Como se refere num 
trabalho publicado em 2000 para discussão e 
consulta pública, sob os auspícios do então 
IASC (agora denominado IASB), intitulado 
“accounting for share-based payment”, “the 
failure to recognise employee share plans 
results in a failure to recognise the transfer and 
consumption of economic resources”6 . Se acaso 
o “mercado” não usar lentes capazes de rectifi-
car esta distorção, os valores estarão viciados e 
estarão a ser desviados recursos do seu emprego 
mais eficiente, nas palavras de Alan Greens-
pan7.  
 
Uma segunda justificação poderia ser sintetiza-
da na frase de David M Blitzer, managing 
director da Standard & Poor’s, citado por Floyd 
Norris no New York Times (1 de Abril de 
2004): “dispondo-se de funcionários, deve-se 
pagar-lhes, e deve-se dizer aos accionistas 
quanto se lhes paga”. Numa palavra, transpa-
rência da informação, importante não apenas 
para os actuais accionistas, mas também para os 
utilizadores da informação financeira acerca da 
empresa, em geral. Com efeito, se se não reflec-
tir qualquer custo nas contas, os accionistas só 
indirectamente saberão o quanto está a custar 
esta equipa de gestão ou a quanto montam as 
despesas com pessoal em geral – somando o 
que está contabilizado com a diminuição de 
valor das suas acções (ou um menor aumento 
de valor) imputado à atribuição de stock-
options. Digamos que está dificultada a tarefa 

4Está no entanto em marcha uma tentativa de evitar que as regras pretendidas pelo FASB venham a ser adoptadas. Na câmara dos representantes foi aprovada 
por esmagadora maioria (312 votos a favor e 111 contra) legislação de que se podem destacar os seguintes aspectos: obrigatoriedade de contabilização de um 
custo limitada aos casos de stock-options atribuídas ao CEO e aos 4 administradores executivos mais bem pagos (excluindo o CEO); custo final a ser contabili-
zado determinado pela diferença entre o preço de mercado da acção na data do exercício e o preço de exercício (o que significa que não haverá em termos 
finais um custo se a opção expirar sem ter sido exercida). A eventual extensão da obrigatoriedade de contabilização de stock-options a outros casos teria de 
respeitar, em qualquer caso, este modo de medição do custo, e teria de aguardar pela conclusão de um estudo sobre o impacto económico dessa pretensão de 
contabilização (a ser promovido pelos secretários do comércio e do trabalho). Note-se que o processo legislativo de que se deu conta só se concluirá com a 
emissão da lei em causa caso o projecto de lei já aprovado pela câmara dos representantes, seja também aprovado pelo senado e pelo presidente dos EUA. 
5Está-se fora do âmbito das hipóteses – porventura maioritárias em Portugal – em que a empresa adquire acções próprias no mercado, para poder honrar o 
exercício das opções que atribua aos seus funcionários. Nesse caso, embora nada tenha de ser reflectido em termos finais em conta de resultados (em Portugal), 
as operações (de compra e venda de acções próprias) afectam a conta de capital, e por essa via o balanço da sociedade (a sua situação líquida). 
6“G4+1 Position Paper: Accounting for Share-based Payment – a Discussion Paper issued for comment by the Staff of the International Accounting Standards 
Committee”, 2000, página 24, parágrafo 3.25. 
7Citado por Calvin H. Johnson em “Why Stock and Stock-Option Compensation are Such a Terrible Idea”, (October 2003). U of Texas Law, Law and Econ 
Research Paper No. 003. http://ssrn.com/abstract=474362, a págs. 4.   
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de todos para efeitos da correcta apreciação da 
situação da empresa, bem como a comparabili-
dade com outras empresas que não utilizem 
stock-options, ou que as utilizem com outra 
intensidade, como atrás já se referiu. Nos EUA 
é já actualmente obrigatório fazer uma de duas 
coisas: ou levar as opções a uma conta de cus-
tos; ou nos anexos às contas informar dos pro-
veitos e ganhos líquidos por acção como se tal 
“custo” tivesse sido incorporado nas contas8. O 
que o FASB pretende agora é acabar com a 
faculdade de optar pela referida indicação nos 
anexos, impondo a obrigatoriedade de reflectir 
as opções atribuídas nas contas de resultados (a 
título de custos). 
 
No atrás citado estudo do IASB (“accounting 
for share-based payment”) referia-se, na mesma 
linha, que a ausência de contabilização de um 
custo associado à atribuição de stock-options 
pela empresa, representa um falhanço no reco-
nhecimento nas suas contas de um recurso eco-
nómico (no caso trabalho ou serviços prestados) 
por si efectivamente utilizado, de uma transac-
ção económica efectivamente ocorrida (trabalho 
em troca de acções)9 . 
 
Como diz Calvin H. Johnson, no artigo atrás 
citado10, esta informação (reflectir nas contas de 
custos as opções atribuídas) deveria inclusive 
interessar aos credores. É verdade que estes têm 
todo o interesse em que a empresa substitua 
pagamentos em dinheiro, por pagamentos em 
acções emitidas para o efeito, uma vez que o 
destinatário do pagamento não concorrerá nesse 
caso com o credor, no mesmo plano, no que ao 
património da empresa respeita, e este patrimó-
nio não é por via deste pagamento em acções 
diminuído. Os credores não têm por isso inte-
resse em se oporem a stock-option plans. Mas 
têm interesse em impor que das contas se possa 
extrair um indício válido (fair) dos lucros que 
uma dada empresa será capaz de gerar no futuro 
ou dos sarilhos em que possa estar metida. Esta 
forma de pagamento de despesas necessárias ao 
funcionamento da empresa, sem que se tenham 
de contabilizar quaisquer custos, impede-o. 
 
Continuamos a seguir Calvin H. Johnson, que 
aduz uma outra razão para a contabilização de 

um custo quando se atribuam opções. Diz esse 
autor, na pág. 4 do artigo atrás citado, que tratar 
as opções como se nada custassem é um mau 
enquadramento para a actuação dos administra-
dores. Estes só são responsáveis pelo uso ou 
gestão de recursos económicos que tenham al-
gum valor ou custo, pelo que tratar as opções 
como não acarretando qualquer custo é um in-
centivo à atribuição excessiva das mesmas, ao 
seu “desperdício”. No estudo atrás citado, pa-
trocinado pelo IASB (“accounting for share-
based payment”), é referenciado, em perspec-
tiva complementar, o argumento do “custo de 
oportunidade”. Há um sacrifício na forma de 
um custo de oportunidade, quando se utilizem 
opções sobre acções para remunerar a gestão, 
materializado nos recursos financeiros de que 
se abdica ao não se emitirem as acções em cau-
sa para subscrição por outras pessoas ou entida-
des, por preço de mercado11.  
 
Um último argumento poderia ancorar-se no tão 
propalado (e às vezes mal usado nos mais varia-
dos domínios. Espera-se que esta não seja mais 
uma dessas ocasiões) princípio da prevalência 
da substância sobre a forma ou, na sua tradução 
jurídica aproximada, tratar o igual igualmente e 
o desigual desigualmente na medida da desi-
gualdade. Se os accionistas fizessem um 
aumento de capital com um preço de subscrição 
fixado a valores de mercado, subscrevessem as 
acções e, com parte do resultado dessa subscri-
ção, fossem pagos os prémios devidos aos fun-
cionários das empresas, o que ocorreria? Conta-
bilisticamente falando o aumento de capital não 
afectaria a conta de resultados, mas o pagamen-
to (o facto de serem devidos pela empresa 
directamente) de prémios aos trabalhadores 
(equipa de gestão incluída), teria de ser contabi-
lizado como um custo. O mesmo se diga se se 
permitisse aos funcionários que subscrevessem 
o aumento de capital, operando-se uma com-
pensação entre a diferença entre o preço de 
subscrição (de mercado) e o preço previamente 
prometido (mais baixo), e o prémio acumulado 
(função dessa diferença de valores) devido pela 
empresa. Este último cenário é ainda mais pró-
ximo (ando à procura de “iguais” com relevân-
cia) do das stock-option plans, na medida em 
que os fluxos financeiros são os mesmos          

8Stuart L. Gillan, “Option-based compensation: panacea or pandora’s box?”, Journal of Applied Corporate Finance, volume 14, número 2, Verão de 2001, 
págs. 122 e seguintes. Nos EUA nem todas as stock-options beneficiam desta faculdade. Só beneficiam dessa faculdade as opções cujo preço de exercício seja 
igual ao valor de mercado da acção subjacente no dia em que a opção é atribuída (no sentido de contratualizada a sua atribuição – grant date) – vd Calvin H. 
Johnson, op. cit. pág. 2. 
9Vd. página 22, parágrafo 3.16, do citado estudo. 
10Pág. 4.  
11Vd. página 21, parágrafo 3.10, do citado estudo.  
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(o funcionário limita-se a entregar o preço pre-
viamente prometido – “preço de exercício” –, 
tal como ocorreria num stock-option plan). 
Num stock-option plan a única diferença é que 
se “pode” não contabilizar como custo na 
empresa a diferença entre o valor de mercado 
da acção e o preço de exercício da opção, por 
força de um artifício formal – o da não releva-
ção de qualquer dívida imputável à empresa nas 
suas contas, tudo se passando como se não hou-
vesse devedor ou a dívida se encontrasse numa 
espécie de limbo [embora haja alguém que 
suporta sempre os custos – o accionista – ainda 
que juridicamente possa não ser visto como um 
devedor (questão que aqui não trataremos) – 
para além da obrigação, eventualmente, de 
votar favoravelmente o que for necessário, che-
gado o momento, para que o exercício da opção 
possa produzir os seus efeitos]. Como refere o 
atrás citado estudo do IASB (“accounting for 
share-based payment”) colocando-se, para efei-
tos de debate, no extremo oposto, se se conside-
ra não haver qualquer custo a contabilizar quan-
do uma empresa emita acções em troca de tra-
balho ou serviços prestados, terá então de se 
levar o princípio subjacente a essa tese até às 
suas últimas consequências (tratar o igual igual-
mente), não se registando nenhum valor em 
conta de activo quando se recebessem bens em 
troca da emissão de acções, sempre que o con-
sumo desse recursos recebidos originasse o 
reconhecimento subsequente, em conta de 
resultados, de um custo (via amortizações ou no 
momento da venda) – pense-se por exemplo na 
hipótese de emissão de acções em troca de 
equipamentos ou existências (entradas em espé-
cie)12. Da inaceitabilidade desta consequência 
retira o IASB mais um argumento a favor da 
contabilização de custos quando da atribuição 
de stock-options. 
 
b) Medida do custo a contabilizar 
Aceite o princípio de que as opções devem ser 
relevadas como custo na contabilidade das 
sociedades, outro problema se levanta, qual seja 
o do valor a atribuir-lhes. Na regra que a FASB 
pretende adoptar, é dada liberdade às empresas 

para procederem à avaliação das opções segun-
do um de dois modelos, com a obrigação de 
revelação dos pressupostos de que partam 
(volatilidade, taxas de juro, dividendos). Na 
IFRS 2 não se consagra qualquer modelo, exi-
gindo-se apenas, para além do respeito pelo 
princípio da consistência, que as técnicas de 
avaliação obedeçam a metodologias de avalia-
ção geralmente aceites e que incorporem todos 
os elementos e pressupostos que participantes 
no mercado, conhecedores e independentes, 
considerariam, ao fixar um preço. Importa aqui 
sobretudo salientar que a comparabilidade 
(entre as contas das diversas empresas) fica, 
num caso e noutro, prejudicada, já que poderá 
haver grandes variações em função dos pressu-
postos mais ou menos conservadores de que se 
parta. Para além disso, quer na IFRS 2 quer na 
regra que o FASB pretende adoptar, a avaliação 
das opções para efeitos da sua contabilização 
como custo é feita com referência ao momento 
em que a atribuição da mesma é acordada 
(grant date), independentemente de só poder 
ser exercida mais tarde – normalmente a partir 
da vesting date (e de nessa altura o seu valor 
poder ser já muito diferente)13. A contabilização 
como custo é efectuada à luz da IFRS 2 durante 
o que aí se designa por vesting period, enten-
dendo-se por tal o período que medeia entre a 
grant date e a vesting date (se v.g. durar três 
anos, imputa-se o custo apurado na grant date a 
esses três anos, em partes iguais, fazendo-se 
depois as rectificações que se imponham em 
função do número de opções efectivamente ves-
ted). Parte-se do princípio que a opção atribuída 
se relaciona com o trabalho prestado nesse 
período. Ao invés, na regra que o FASB preten-
de adoptar, recorre-se directamente ao conceito 
de “service period”14.  
 
Ou seja, o FASB e o IASB (este nada impõe. 
Mas é muito importante o que recomenda, para 
os países da UE15) não pretendem impor uma 
contabilização de custos que, entre o momento 
da atribuição da opção e o momento a partir do 
qual a mesma possa ser exercida, se oriente por 
um determinado modelo de avaliação de opções 

12Página 22, parágrafo 3.15.  
13Seguem-se aqui as definições usadas no estudo do IASB atrás citado (“accounting for share-based payment”). A vesting date representa a data em que a 
opção é incondicionalmente atribuída ao trabalhador. Entre a grant date e a vesting date o trabalhador não tem normalmente um direito incondicional (se 
tivesse, grant date e vesting date coincidiriam), dependendo a aquisição desse direito da permanência do trabalhador na empresa até à vesting date ou mesmo 
do alcançar (ou manutenção de determinados indicadores) de determinados resultados pela empresa até essa data. 
14Período durante o qual o trabalhador presta os serviços que constituem a contrapartida das opções que receberá. O problema está em saber que serviços 
(prestados em que período) constituem essa contrapartida. A regra pretendida pelo FASB introduz neste campo (demasiada?) complexidade e incerteza – 
obriga a que se analisem as condições a que ficam sujeitas as atribuição das opções, caso a caso (condições relacionadas com o desempenho, com o trabalho 
prestado ou com as condições de mercado, por exemplo).  
15Regulamento (CE) nº 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de Julho de 2002, relativo à aplicação das normas internacionais de contabili-
dade, publicado no JOCE L243 de 11.09.2002, pág. 1 e segs.  
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, mas em que tal valor (custo) possa depois ser 
rectificado, em função do que efectivamente 
vier a ocorrer no que à diferença entre o preço 
de mercado da acção no momento da sua subs-
crição e o preço de exercício da opção, respeita. 
Este, no entanto, parece ser o único modelo de 
contabilização de opções atribuídas a trabalha-
dores capaz de dar satisfação a todas as impli-
cações que as justificações acima apresentadas 
para a sua contabilização como custo, acarretam 
(este assunto é debatido nos próximos parágra-
fos). Não surpreenderá por isso se o modelo de 
contabilização que agora se propõe vier a ser 
apenas um passo intermédio (que permite ainda 
bastante flexibilidade às empresas “atingidas”), 
num plano inclinado que só terminará com a 
rectificação do que a título de previsão 
(avaliação) se contabiliza, em função daquilo 
que efectivamente vier a ser o resultado final 
(diferença entre valor de mercado das acção no 
momento da sua subscrição e preço de exercício 
da opção). 
 
No estudo do IASB atrás citado (“accounting 
for share-based payment”)16 este assunto é pro-
fusamente debatido. Aí se conclui que o custo a 
contabilizar deve ser determinado por avaliação 
das opções, segundo modelo que incorpore 
determinados elementos (ao contrário da regra 
proposta pelo FASB, não se propõe neste estu-
do a imposição de um modelo – apenas a impo-
sição de que o modelo respeite determinadas 
características reputadas de essenciais), e que o 
momento dessa avaliação deve ser aquele em 
que o trabalhador adquire, incondicionalmente, 
o direito de opção – vesting date, na definição 
do IASB (por oposição aos momentos em que: 
seja acordada a atribuição de opções verificadas 
que estejam certas condições – grant date na 
definição do IASB -; o trabalho ou serviço com 
que se relacionam sejam prestados – service 
date na definição do IASB -; ou a opção seja 
exercida – exercise date)17. O raciocínio em que 
assenta o estudo do IASB para a escolha da ves-

ting date como momento relevante para a ava-
liação, pode ser sumariado do seguinte modo: 

i) há um momento a partir do qual não 
pode haver dúvidas que a opção existe 
em termos económicos – o momento da 
vesting date, a partir do qual o trabalha-
dor tem o direito incondicional de subs-
crever acções da empresa ao preço pré-
fixado (preço de exercício)18; 
ii) por isso, pelo menos nesse momento 
já se pode, e por isso já se deve, se ain-
da não foi feito19, avaliar, para efeitos 
de contabilização de um custo, o valor 
da opção; 
iii) a opção (sobre acções) é um instru-
mento de capital (equity instrument), 
por oposição a passivo (financial liabi-
lity), à luz da definição desses conceitos 
nas IAS 32/3920 e na perspectiva da 
entidade emitente (emissão de opções 
sobre as suas próprias acções) – uma 
vez que a opção não origina uma obri-
gação de transferir para a contraparte (o 
trabalhador, seu titular) benefícios eco-
nómicos que “pertençam” ao emitente; 
iv) um instrumento de capital é suposto 
ser avaliado para efeitos de contabiliza-
ção quando da sua emissão, sem revi-
são de valores em momento algum no 
futuro (ao contrário do que pode suce-
der com um instrumento de dívida - v.g. 
uma obrigação - cuja contabilização 
pode ser revista pelo emitente caso, 
v.g., seja denominado em moeda 
estrangeira); 
v) a razão para isso reside no facto de 
mudanças no valor de mercado de um 
instrumento de capital não gerarem 
ganhos ou perdas para a entidade emi-
tente – um equity instrument representa 
uma participação residual no patrimó-
nio da empresa emitente, sendo        
quantificado indirectamente a partir dos 
valores do activo e passivo de uma 

16Vd. páginas 25 a 48. 
17É de relembrar que a regra adoptada pelo IASB – a IFRS 2 – não seguiu neste aspecto a solução preconizada neste estudo, elegendo ao invés a “grant date” 
como o momento relevante para a avaliação da opção (à semelhança do que faz a regra proposta pelo FASB).  
18Que pode ou não coincidir com o momento a partir do qual a opção pode ser exercida. Na definição do IASB uma coisa é a aquisição definitiva, irrevogável e 
incondicional da opção. Coisa diferente é a data a partir da qual os direitos que encerra podem ser exercidos (normalmente as duas datas coincidem, no entan-
to). 
19Na altura deste estudo o FASB defendia (e ainda defende) uma avaliação na grant date. A posição adoptada neste estudo do IASB era no entanto de que 
nessa data nem o empregador tem direito a que o trabalhador permaneça na empresa, para efeitos de prestar os serviços que se relacionam com a opção, nem o 
trabalhador tem um direito incondicional de subscrever acções da empresa, ao preço pré-fixado (isso depende da sua continuidade na empresa ou, em muitos 
casos, de outros factores previstos no plano de subscrição a que o trabalhador tenha aderido), pelo que ainda não teria emergido o objecto da avaliação (a 
opção), nem tão pouco os serviços / trabalho com que se relaciona haviam sido prestados. 
20Em momento subsequente a este estudo do IASB (em Dezembro de 2003) as IAS 32 e 39 foram alteradas, e algumas opções de compra (ou de venda) sobre 
acções da própria entidade sujeita à opção, passaram a ser classificadas como financial liability (e não como equity instrument). Se estiver em causa a troca de 
uma quantia fixa em dinheiro (ou outro activo) por um número fixo de acções, a opção continua a classificar-se como um equity instrument; se, pelo contrário, 
o número de acções a entregar variar em função da equivalência do seu valor (fair value) por referência à quantia em dinheiro (ou outro activo) a receber, a 
opção classificar-se-á como uma financial liability. Vd... 32.16, 32.20 e 39.9 das referidas IAS na actual versão.  
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empresa (são estes elementos cuja 
variação desencadeará movimentos 
contabilísticos na empresa em causa); 
vi) assim sendo, as opções sobre acções 
(instrumentos de capital) deverão ser 
avaliadas pela empresa emitente na data 
da sua emergência (no caso, o mais tar-
dar, na vesting date) sem qualquer rea-
valiação no futuro, designadamente na 
exercise date. 

 
Como é bom de ver, a solidez das fundações em 
que assenta este raciocínio está dependente do 
acerto ou relevância (para o que se investiga) 
dos conceitos [ver iii) do parágrafo anterior] 
utilizados21, do acerto da subsunção das opções 
sobre acções a determinada categoria ou con-
ceito de que se parte [ver iii) do parágrafo ante-
rior] e do acerto das consequências ou regime 
associado ao conceito ou categoria em causa 
[ver iv) e v) do parágrafo anterior]. As implica-
ções sistemáticas de posição diferente da assu-
mida no estudo do IASB em referência, impres-
sionaram decididamente os seus autores – se 
tivesse sido assumida a posição de que a valori-
zação relevante é a efectuada na data do exercí-
cio da opção (custo a contabilizar = preço de 
mercado nessa data – preço de exercício), ter-
se-ia de, coerentemente, redefinir a forma de 
contabilização das opções sobre acções em 
geral22. Por exemplo, no caso de opções emiti-
das a troco de dinheiro (por contraposição às 
aqui tratadas – a troco de trabalho), em vez de 
contabilizar em conta de capital apenas o valor 
recebido pela opção e, mais tarde, o valor rece-
bido quando do seu exercício (subscrição de 
acções), ter-se-ia ainda de, neste segundo mo-
mento, reconhecer um custo ou perda, consis-
tente na diferença entre o valor da opção na 
data do exercício (valor da acção nessa data 
menos o preço de exercício) e o valor recebido 
quando da emissão da opção (valor da opção na 
data da emissão da mesma). 
 
 
 
 

O estudo do IASB em análise não deixa tam-
bém de dar conta de posições que defendem um 
alargamento do conceito de passivo (liability) 
ou “responsabilidade” – a promessa da empresa 
de emitir as acções subjacentes à opção expõe-a 
(ou o que é equivalente nesta tese, expõe os 
seus accionistas) ao custo de oportunidade de 
renunciar ao encaixe potencial de uma emissão 
com um preço de subscrição de mercado23 - ou 
que defendem uma equiparação entre o modo 
de contabilização dos custos de uma opção 
nocional e estas opções “reais”24. 
 
A propósito do método de apuramento do custo 
a contabilizar, Calvin H. Johnson25 é fortemente 
(e convincentemente) crítico de uma única ava-
liação das opções na data da sua atribuição26 
(embora ressalve que sempre é melhor do que 
não contabilizar qualquer custo). Este autor 
começa por uma constatação simples: no caso 
de opções meramente nocionais (Stock Appre-
ciation Rights –SAR), em que o trabalhador 
tem direito a receber quantias equivalentes à 
valorização das acções durante um certo perío-
do de tempo, em cada exercício é verificado se 
essa conta aumentou ou diminuiu, e o respecti-
vo custo (ou a “anulação” de parte do custo 
“provisionado” ou inscrito por contrapartida de 
uma conta de acréscimos e diferimentos) é con-
tabilizado. No momento do exercício dos direi-
tos por parte do trabalhador, faz-se a rectifica-
ção final que se imponha. Não vê este autor 
razão para que opções “reais” tenham diferente 
tratamento contabilístico, dado não haver 
razões de princípio para qualquer distinção. 
Sublinha este autor que os modelos de avalia-
ção de opções na data da sua atribuição (grant), 
apuram um valor com recurso a estimativas 
baseadas em médias (evaluation “by looking to 
law of averages”), quando o que importa é 
saber o que ocorre numa específica empresa, 
quanto ao custo final, efectivo, das opções que 
atribua (que pode nuns casos até ser zero, se as 
opções expirarem com o preço de exercício   
acima   do    valor   de    mercado   das  acções).                            
 
 

21O facto de as classificações contidas nas IAS 32 e 39 terem sido alteradas posteriormente a este estudo do IASB (Vd.. nota anterior), constituí um bom alerta 
acerca da precariedade de uma fundamentação que se apoie em conceitos cujas fronteiras sejam o resultado, essencialmente, de um processo de pura criação 
intelectual e, portanto, em certa medida, de uma escolha entre diversas alternativas possíveis. 
22Ver página 47, parágrafo 5.30, do estudo do IASB atrás citado.  
23Isto mais não representa do que um ataque à validade da divisão de fronteiras nas IAS, entre as categorias “equity instrument” e “financial liability”. Note-se 
também que posteriormente ao estudo do IASB em análise, foram revistas as fronteiras entre equity instrument e financial liability, como se referiu mais atrás. 
Mas as opções de que aqui se trata (troca de quantia fixa em dinheiro – preço de exercício - por um número fixo de acções – as abrangidas pelas opções vested) 
continuam a qualificar-se como um equity instrument (vd.. nota de pé de página nº 20). 
24Vd. páginas 43 e 44 do citado estudo. 
25Vd. o trabalho atrás citado, págs 6 a 9. 
26“Data da sua atribuição” no sentido aqui de grant date (e não de vesting date).   
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Para   além destas posições de princípio, o autor 
aponta  ainda as   fraquezas do   modelo de ava-
liação Black-Scholes: este modelo não será 
capaz de funcionar com acerto no que a novas 
empresas, empresas com pouca dispersão do 
capital emercados pequenos diz respeito, uma 
vez que não é gerada nesses casos suficiente 
informação acerca da volatilidade. Valeria a 
pena transcrever a totalidade das críticas a esse 
propósito feitas por este autor, mas é ainda mais 
proveitoso consultar directamente o seu traba-
lho, pelo que se remete para lá27. 
 
O que pensar deste debate? Contabilização de 
um custo em função de avaliação na vesting 
date (ou na grant date), ou em função da dife-
rença entre o preço de mercado da acção e o 
preço de exercício (custo apurado em termos 
definitivos na data do exercício)? Não nos inte-
ressa aqui moldar a resposta em função de con-
ceitos ou categorias previamente definidas, 
como se faz no estudo do IASB, mas tão só 
investigar livremente qual das respostas será 
mais acertada. Que objectivos se perseguem 
com a contabilização de custos aquando da atri-
buição de stock-options a trabalhadores? Res-
ponder a essa pergunta equivale a descrever os 
objectivos prosseguidos pela contabilidade e a 
informação financeira por si produzida. Veja-
mos: 
 i) a contabilidade visa essencialmente 
 fornecer uma visão patrimonial e finan-
 ceira da empresa o mais precisa possível, 
 a um custo aceitável; 
 ii) para esse efeito terá de proceder ao 
 registo do valor dos recursos consumi-
 dos, como seja o consumo de serviços 
 prestados por trabalhadores da empresa; 
 iii) o valor desse registo deve equivaler 
 ao valor dos recursos de que a empresa 
 abdica para poder efectuar esse consu-
 mos; 
 iv) no caso em análise o valor dos recur-
 sos de que se abdica para se poder efec-
 tuar o consumo é um de dois: valor das 
 opções emitidas (na data da emissão); ou 
 valor de mercados dos títulos cuja subs-
 crição se oferece (na data da subscrição) 
 deduzido do preço de exercício da opção 
 (isto é, valor da opção na data do exer-    
 cicio). 
 

Uma opção não passa de um derivado, no senti-
do em que tem o seu valor económico (e por-
tanto a sua existência económica) dependente 
de um outro instrumento financeiro (neste caso 
uma acção da empresa X). E é um contrato a 
prazo, no sentido em que estipula o exercício de 
direitos e o cumprimento de obrigações no futu-
ro, mediante condições pré-fixadas. Ou seja, 
quando uma opção é atribuída nem a empresa, 
nem o trabalhador, sabem os custos (neste caso 
custo de oportunidade para a empresa) e os 
benefícios finais que dela advirão (isso está 
dependente da evolução da cotação de um outro 
activo, no futuro). Como dizia, e se citou atrás, 
Calvin H. Johnson, os modelos de avaliação de 
opções na data da sua atribuição (identifique-se 
isso com a vesting ou grant date) apuram um 
valor com recurso a estimativas baseadas em 
médias. O apuramento definitivo dos custos só 
se pode fazer na data do exercício da opção. E 
mesmo para o trabalhador, os benefícios só 
podem ser apurados na data do exercício, não 
sendo as opções transaccionáveis (como ocorre 
no comum dos planos de subscrição para traba-
lhadores) – e mesmo que assim não fosse é a 
perspectiva da empresa, e não a do trabalhador, 
que aqui interessa ponderar. 
 
No estudo do IASB em discussão, parece partir-
se do princípio de que no momento da contra-
tualização da opção (grant date) se fixam os 
termos da remuneração de trabalho futuro, tra-
balho esse executado entre essa data e a vesting 
date – ou seja, o momento em que se adquire a 
retribuição contratualizada anteriormente, de 
modo irrevogável28. A tendência natural de 
quem se limite a adoptar essa perspectiva, será 
concluir que faz nesse caso sentido considerar 
apenas o valor da opção o mais tardar na ves-
ting date – idealmente até na grant date, não 
fora o carácter condicional da opção nesse 
momento –, uma vez que não ocorre após essa 
data a valorização pela empresa dos serviços 
recebidos em troca da atribuição das opções (a 
empresa não tem em mente valor da opção na 
data do exercício, quando a atribui ao trabalha-
dor em troca dos seus serviços). Mas a isto 
pode-se responder que esta situação não é dife-
rente da de uma remuneração variável indexada 
aos resultados da empresa (ou à variação do 
preço das suas acções). E o  que  sucede  nesses  

27No fim deste estudo será indicada a forma de aceder aos artigos que vão sendo citados, através da internet.  
28Vd. página 37, parágrafo 5.2, al. b) e página 49, parágrafo 6.1 do citado estudo do IASB.  
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casos é que a empresa não está a pensar na 
valorização do direito a remuneração variável 
na data da atribuição desse direito29, mas sim 
em deixar a critérios, considerados objectivos e 
adequados, de verificação futura, a fixação de 
uma parcela da remuneração acordada. O que 
acontece nas opções, tipicamente, é isto: 

i) na grant date (contratualização da 
opção, sem que a mesma seja definiti-
vamente conferida – depende da manu-
tenção do trabalhador na empresa, ou 
de outros critérios) fixa-se um ponto de 
partida coincidente com o preço de 
mercado das acções nessa data, estipu-
lando-se que valorizações a partir desse 
momento acrescem à remuneração do 
trabalhador (na proporção do número 
de opções atribuídas); 
ii) na vesting date o trabalhador fica 
definitivamente titular das opções, mas 
não necessariamente habilitado a exer-
cê-las – pode-se dizer que as opções 
visam remunerar trabalho prestado 
entre a grant date e a vesting date; mas 
também trabalho prestado entre a ves-
ting date e a data a partir da qual as 
opções (intransmissíveis) sejam exerci-
táveis30; 
iii) após a data a partir da qual as 
opções sejam exercitáveis, o trabalha-
dor fica titular do direito de decidir a 
qualquer momento a data em que se 
apurará a remuneração variável que a 
opção encerra, em vez de se pré-fixar 
essa data como ocorre noutros esque-
mas de atribuição de remunerações 
variáveis. A que título se poderá dizer 
que a opção não visa também remune-
rar o trabalho prestado até à data em 
que o trabalhador decida exercer a 
opção? A nenhum título, parece31. 

 
Quanto às implicações sistemáticas da tese da 
contabilização de um custo apurado na data do 
exercício (por oposição a vesting ou grant 
date), o que se pode dizer é que no caso de 

emissões de opções (sobre acções da empresa 
emitente) como forma de financiamento puro 
(por oposição à emissão para remuneração de 
trabalho prestado), não está em causa a contabi-
lização de consumos efectuados pela empresa, 
mas unicamente a contabilização de financia-
mento a título de capital, angariado pela empre-
sa. Não está em causa nesse caso dar uma ima-
gem verdadeira dos custos dos consumos efec-
tuados pela empresa e dos seus resultados, mas 
unicamente contabilizar um financiamento na 
modalidade de capital, seguindo as mesmas 
regras utilizadas quando se façam emissões 
(desligadas da emissão de opções) por preço 
abaixo do valor de cotação das acções. Essa 
diferença parece ser suficiente para que se pos-
sa dizer que o efeito de diluição que isso acarre-
te deve ser reflectido no preço das acções (é 
questão relevante unicamente ao nível accionis-
ta), e não também nas contas da empresa. 
 
c) Comparabilidade e level playing-field 
Em sede de comparabilidade, quatro perspec-
tivas relevantes devem ser consideradas. A pri-
meira é a da comparabilidade entre empresas 
que usem stock-options. Se é imposto um siste-
ma de contabilização de custos quando da atri-
buição de stock-options, importa saber que mar-
gem de manobra é dada às empresas em sede de 
medição desse custo. Um sistema como o adop-
tado pelo IASB, como se referiu já mais atrás, 
permite alguma liberdade às empresas, na medi-
da em que não se impõe qualquer modelo espe-
cífico para a avaliação das opções – e mesmo 
que se impusesse, sempre haveria que, em cada 
momento, mesmo num sistema como o preten-
dido pelo FASB, fixar quantitativamente os 
pressupostos relevantes para a avaliação, tarefa 
que caberia às empresas individualmente consi-
deradas. Critério de medição do custo objectivo 
e independente de juízos de valor da empresa 
obrigada a contabilizar esse custo, há só um: o 
que tem em conta, em termos finais32, apenas o 
valor intrínseco da opção (diferença entre o pre-
ço de mercado do activo subjacente – acção – e 
o preço de exercício da opção)33.  

29Note-se que as opções atribuídas a trabalhadores são, dado o seu (certamente na esmagadora maioria dos casos) carácter intransmissível, instrumento mais 
próximo de uma remuneração variável simples (com indexação a facturação, resultados ou mesmo evolução de cotação) do que à primeira vista poderia pare-
cer. 
30Até lá, valor da opção poderá variar sem que o trabalhador possa furtar-se aos efeitos (não pode exercer a opção nem transmiti-la), à semelhança do que 
ocorre com outro tipo de remunerações variáveis, até ao momento fixado para o seu apuramento. Pretender que, variando o valor da opção ao longo desse 
período sem que o trabalhador possa escapar aos seu efeitos, a mesma não está conexionada com trabalho ou serviços prestados, é no mínimo forçado.  
31O trabalhador limita-se a fixar o termo do período de tempo relevante para o apuramento da remuneração variável. E o que fizer de bem e de mal ao serviço 
da empresa até esse termo final, repercutir-se-á potencialmente no montante dessa remuneração variável (no valor das acções objecto da opção).  
32Na data do exercício da opção. Caso a opção expirasse sem ser exercida, não haveria custo a contabilizar. 
33Na tentativa em marcha nos EUA para impedir a adopção de novas regras de contabilização de stock-options tal como propostas pelo FASB, pretende-se que 
mesmo que venha a haver uma generalização da contabilização de um custo quando da atribuição de opções a trabalhadores, se não possa impor uma quantifi-
cação do mesmo diversa da correspondente ao valor intrínseco da opção – Vd.. a esse propósito a nota de rodapé nº 4. 
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 A opinião aqui expressa é de que essa forma de 
medição é também a mais adequada34. E é sem 
sombra de dúvida a mais simples e com menos 
custos de gestão35. 
 
A segunda perspectiva relevante, nesta sede, 
tem a ver com a comparabilidade entre empre-
sas que usem e que não usem stock-options, 
para remunerar trabalho ou serviços prestados. 
Sob este ponto de vista, importa que haja uma 
contabilização de custos sempre que se atri-
buam stock-options36, sob pena de se colocar em 
desvantagem a imagem da conta de resultados 
das empresas que não utilizem esse específico 
instrumento remuneratório (usem outros, em 
alternativa). 
 
A terceira perspectiva que aqui importa abordar 
tem a ver com a comparabilidade entre dife-
rentes instrumentos remuneratórios. Talvez seja 
mais preciso falar a esse propósito em 
“promover a neutralidade da escolha entre dife-
rentes instrumentos remuneratórios”. As stock-
options devem ser eleitas como instrumento 
remuneratório, em detrimento de outros, em 
função unicamente dos seus méritos intrínsecos. 
Interfere-se com esse processo de escolha, dis-
torcendo-se o funcionamento do “mercado de 
instrumentos remuneratórios” e contribuindo-se 
para o seu funcionamento ineficiente, quando se 
permite que uma empresa apresente contas com 
resultados melhores, só porque o pacote remu-
neratório é composto em parte por stock-
options. 
 
Finalmente, no âmbito de mercados cada vez 
mais globais (financeiros e de comércio e ser-
viços) importa ainda encarar a comparabili-
dade no plano transfronteiriço. Se a jurisdição 
A (ou o bloco económico A) obriga as empre-
sas aí estabelecidas a contabilizar um custo 
quando da atribuição de stock-options, mas a 
jurisdição B (ou o bloco económico B) dispensa 
as empresas aí estabelecidas de contabilizar 
esse mesmo custo, uma comparação, sem cor-
recções, entre empresas das duas jurisdições, 
beneficiará, ilegitimamente, as empresa da ju-
risdição B. A melhor imagem da conta de resul-

tados das empresas desta jurisdição, induzida 
por regras contabilísticas mais permissivas, 
colocá-las-á em vantagem na competição por 
recursos financeiros escassos, em relação às 
empresas da jurisdição A. Que fazer perante 
isto? Não se obtendo a anuência da jurisdição B 
à adopção de idênticas regras contabilísticas, 
uma de três alternativas se colocam à jurisdição 
A: 

i) manter a obrigatoriedade de contabi-
lização de um custo quando da atribui-
ção das opções, porque essa é a opção 
tecnicamente correcta e porque pelo 
menos aumenta-se a comparabilidade 
entre empresas, e neutralidade na esco-
lha entre diferentes instrumentos remu-
neratórios, dentro da jurisdição ou blo-
co económico em causa; 
ii) desistir dessa obrigatoriedade de 
contabilização de um custo porque 
dado o peso das stock-options nas con-
tas, a distorção introduzida em detri-
mento das empresas da jurisdição A 
seria demasiado gravosa37; 
iii) manter a obrigatoriedade da conta-
bilização de um custo quando da atri-
buição de opções, mas introduzir infor-
mação nas contas que garanta uma fácil 
comparação entre contas de empresas 
da jurisdição A e da jurisdição B. No 
caso a informação a introduzir (v.g. nos 
anexos, com o destaque adequado) con-
sistiria na divulgação dos resultados 
apurados expurgados dos custos com a 
atribuição de stock-options. 

 
Nas quatro perspectivas de comparabilidade (e 
de neutralidade) acima percorridas, as soluções 
destinadas a garanti-la38 mais não são do que 
medidas destinadas a assegurar o que na litera-
tura anglo-saxónica se denomina por level pla-
ying-field. 
 
d) Do custo zero para uma duplicação dos efei-
tos da atribuição de opções? 
Finalmente, importa referir que se se contabili-
zam custos na empresa com respeito à          
atribuição de opções sobre acções aos seus   

34E que não apura qualquer custo caso a opção expire sem ter sido exercida (por ter ficado “out-of-the-money” nalgum momento, sem recuperação subsequen-
te). 
35Está-se a pensar em sociedades com acções admitidas à negociação em mercado. 
36Uma vez que está fora de questão permitir às empresas que remunerem de outra forma que não através da atribuição de stock-options, a não contabilização 
dessas remunerações. 
37E porque não se confia que os diversos intervenientes nos mercados internacionais efectuem as correcções necessárias para repor a comparabilidade entre 
contas das diversas jurisdições.  
38Desde a própria obrigatoriedade de contabilização de um custo quando da atribuição de stock-options, passando pela forma de medição desse custo (valor 
intrínseco da opção) e terminando no paliativo da menção, no anexo às contas, dos resultados expurgados do custo da atribuição das opções.  
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trabalhadores, terá de ser de alguma forma anu-
lado o efeito da subscrição por preço abaixo do 
valor de mercado. De outra forma passar-se-ia 
de um extremo ao outro: de uma situação de 
risco de não consideração dos custos das 
opções, inclusive ao nível do preço das acções, 
para uma situação de risco de dupla considera-
ção desse custo – o relevado na contabilidade e 
o associado à outorga de um direito potencial 
de subscrição de acções abaixo do seu valor de 
mercado, com o consequente efeito de diluição 
do valor patrimonial das acções da empresa pré-
existentes. Para esse efeito, ou se confia que o 
mercado será capaz de fazer os ajustes que se 
impõem (desconsiderando a diluição de valor 
patrimonial das acções na medida da contabili-
zação do custo das opções) – confiança que as 
recentes propostas de contabilização como cus-
to da outorga das opções revela não existir39 -, 
ou deveria pensar-se em relevar, numa conta de 
capital, montante capaz de anular essa duplica-
ção. Pense-se no exemplo atrás dado a propósi-
to da procura de “iguais”, em que o problema 
dessa duplicação não existia: o custo da opção 
era contabilizado (pela diferença entre o valor 
de mercado da acção e o preço de exercício da 
opção); mas no momento da subscrição não se 
deixaria de contabilizar, em conta de capital, o 
valor de mercado da acção, por contrapartida do 
recebimento (ou emergência de crédito) do pre-
ço de exercício e da “anulação” (em virtude do 
operar do mecanismo da compensação) da con-
tabilização da dívida (remuneração) ao traba-
lhador. As propostas de contabilização e a já 
aprovada regra do IASB (IFRS 2) assumem 
precisamente uma contabilização em conta de 
capital (equity) por contrapartida da contabiliza-
ção do valor da opção em conta de custos. 
 
A questão aqui suscitada é diferente do proble-
ma “the earnings per share is hit twice”, levan-
tado no estudo dos IASB atrás citado 
(“accounting for share-based payment”)40. Esse 
argumento (contra a contabilização de um custo 
em consequência da atribuição de opções sobre 
acções da empresa) é desmontado nesse estudo 
de forma bastante clara. O que importa salientar 
aqui é que o (falso) problema aí residia no facto 
de, simultaneamente, diminuírem os resultados 

(pela consideração de um custo associado à atri-
buição de acções) e aumentar o número de 
acções, levando a uma diminuição do EPS 
(earnings per share) por essas duas vias. Ora, a 
duplicação nesse caso era uma falácia porque 
havia, efectivamente, uma duplicação de causas 
autónomas (menores resultados e maior número 
de acções, o que aliás também ocorreria se em 
vez de se atribuir directamente as acções aos 
trabalhadores, se emitissem acções e com a 
liquidez obtida se pagasse a remuneração adi-
cional devida, como salienta o citado estudo). 
Os riscos de duplicação que acima se expuse-
ram são outros – reconhecimento de custos na 
contabilidade da empresa pela atribuição das 
acções e consideração de quantia idêntica quan-
do da avaliação das acções para efeitos do reco-
nhecimento de um efeito de diluição. 
 
II- Para além do custo contabilístico das 
stock-options – o custo económico das stock-
options 
 
O custo das stock-options para a empresa / 
accionistas será igual à diferença entre o preço 
de mercado das acções no momento do exercí-
cio das opções e o preço de exercício. Há quem 
vá no entanto mais longe, tentando apurar um 
custo em que outros elementos são tidos em 
conta: o valor para a empresa / accionistas 
daquilo que estão a atribuir (opções sobre 
acções da empresa), é igual ao valor que essas 
opções têm (ou é suposto terem) para o funcio-
nário beneficiário? No plano fiscal as opções 
sobre acções, quando comparadas com outros 
métodos de remuneração (incluindo opções 
meramente nocionais – SAR), implicam uma 
carga fiscal global mais ou menos elevada41? 
 
a) Deadweight costs 
O valor das acções é determinado pelo merca-
do, em função dos pagamentos futuros que se 
espera lhe venham a estar associados. O valor 
actual desses pagamentos futuros é que repre-
senta o valor das acções. E a “actualização” 
para uma data presente, de pagamentos futuros, 
é efectuada mediante a aplicação de uma taxa 
de desconto. Essa taxa de desconto será igual à 
taxa de desconto aplicada a investimentos “sem 

39Se existisse tal confiança, não seria necessário alterar as regras contabilísticas – o mercado estaria (e até pode estar – ninguém dá uma resposta conclusiva a 
essa dúvida) já a incorporar na análise do valor das acções o efeito (custo) “atribuição de opções com um preço de exercício X exercitáveis durante Y período 
de tempo”.  
40Vd. páginas 22 e 23 desse estudo – parágrafos 3.17 a 3.22.  
41No tratamento deste tema seguirei de perto quer o trabalho de Calvin H. Johnson atrás citado, nas suas págs.11 a 25, quer o trabalho de Lisa K. Meulbroek 
“Restoring the Link Between Pay and Performance: Evaluating the Costs of Relative-Performance-Based (Indexed) Options” (December 2001). Harvard 
Business School Working Paper No. 02-021. http://ssrn.com/abstract=294442.  
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risco”, adicionada de um prémio de risco variá-
vel em função do investimento em causa (mais 
alta, v.g., para uma empresa cujo sucesso 
dependa dos resultados de investigação em cur-
so, do que para uma empresa que explore uma 
rede de auto-estradas). Quanto mais alta for a 
taxa de desconto (por associação do projecto ou 
empresa a um maior risco), maiores terão de ser 
as expectativas de possíveis ganhos futuros para 
convencer um investidor a arriscar o seu dinhei-
ro. Dito de outro modo, o investidor exigirá um 
retorno futuro tanto menor, quanto menor for o 
risco. 
 
Sucede que ao estabelecer-se o preço da acção 
X em mercado, são excluídos os riscos que pos-
sam ser eliminados pelo investidor por via da 
diversificação da carteira. Se o mercado em vez 
de partir do princípio de que o investidor dispõe 
de carteira diversificada, partisse do princípio 
(na avaliação das acções) de que a acção era 
detida isoladamente, a acção X que com o pres-
suposto “diversificação de carteira” valia Y, 
passaria a valer agora menos do que Y – a taxa 
de desconto seria mais elevada, por ter também 
em conta riscos específicos da empresa. Ora, 
um administrador que para além de orientar as 
suas competências no sentido de melhor servir 
esta ou aquela empresa com as suas necessida-
des e problemas específicos, vê os seus investi-
mentos fortemente concentrados no título repre-
sentativo dessa empresa (por força da sua remu-
neração via atribuição de opções), fará uma 
avaliação do seu risco bastante diferente daque-
la que o mercado faz, no que respeita às acções 
em causa, aplicando-lhe uma taxa de desconto 
superior. Dito de outro modo, aquelas acções 
valem menos para o administrador do que 
valem para o mercado (para os outros accionis-
tas, que podem diversificar), dados os diferen-
tes riscos42 a que estão sujeitos um e outro, e 
portanto as diferentes taxas de desconto aplica-
das por um e outro. 
 
A esta diferença entre o valor (custo) que       
tem para a empresa / accionistas a                   
atribuição de stock-options e o valor que            
o beneficiário  atribui a esses activos, é        
dado o nome de deadweight costs43.                                              

Deadweight costs encarecem stock-option 
plans, na medida em que o sacrifício patrimo-
nial que a empresa / accionistas faz ao atribuir 
as opções, não se traduz num benefício de valor 
equivalente para o beneficiário desse 
“sacrifício” – uma parte “perde-se”. Para 
recompensar a gestão com 100, accionistas 
terão efectivamente de oferecer 100 + X. Mes-
mo para acções menos voláteis, a diferença 
pode corresponder a 30% do valor de mercado 
do título, de acordo com estimativas indicadas 
por Lisa K. Meulbroek44. 
 
Os deadweight costs são um problema que se 
agrava com o desenho de opções que, com o 
fito de distinguir de forma mais precisa as boas 
das más administrações e assim intensificar o 
efeito de incentivo, expurgam da referência 
“valor de mercado da acção” factores que se 
relacionem com o sector em geral em que a 
empresa se insere, ou com o mercado de títulos 
em geral. Estas opções que tentam relevar ape-
nas o desempenho da firma imputável a factores 
específicos à mesma (como a qualidade da sua 
gestão), excluindo a parte do desempenho 
imputável a factores de mercado, como por 
exemplo a forte procura ou uma crise na procu-
ra em geral, agravam o problema dos dead-
weight costs – com efeito, expurgam os elemen-
tos dos resultados da empresa relacionados com 
o mercado em geral, isto é, exactamente os úni-
cos elementos que proporcionavam algum efei-
to de diversificação aos beneficiários das 
opções45. 
 
b) Agency costs inexistentes 
Mas por outro lado e em contraposição aos 
deadweight costs, Calvin H. Johnson no traba-
lho atrás citado (págs. 16 e 17) chama a atenção 
para o facto de os gestores (mas não os traba-
lhadores em geral), ao contrário do comum dos 
accionistas, não se defrontarem com problemas 
(custos) de “agência”. Ora, estes problemas    
de agência são um dos elementos ponderados 
pelo mercado accionista quando da            
determinação da taxa de desconto aplicável      
n a  a v a l i a ç ã o  d e  a c ç õ e s .                         
Todos os elentos de 
 

42Que têm uma ilustração recente no caso ENRON, em que os funcionários (para além do terem o seu salário dependente da ENRON) beneficiavam de planos 
de pensões suportados por acções ENRON. A concentração de risco (sujeição ao risco específico de uma empresa) era brutal e teve resultados desastrosos. 
Tivessem os funcionários plena consciência (e poder negocial) desse risco e provavelmente a ENRON teria de se dispor a pagar salários mais elevados 
(canalizando uma fatia mais elevada das suas receitas para gastos com pessoal) quando comparados com salários pagos por empresas onde tal concentração de 
riscos se não verificasse.  
43Vd. Lisa K. Meulbroek, no artigo atrás citado, pág. 1. 
44Vd. pág. 1 do citado artigo.  
45Vd. Lisa K. Meulbroek, no artigo atrás citado, pág. 2 e pág. 11 e seguintes.  
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Não fora a existência de grandes assimetrias de 
informação entre proprietários (accionistas) e 
gestores, com a consequente impossibilidade de 
fiscalização tempestiva da actividade da equipa 
de gestão, e as taxas de desconto aplicadas (o 
risco associado) seriam menores, pelo que o 
valor das acções seria maior. Ora, os adminis-
tradores são imunes a este problema da agência 
(salvo casos patológicos de desconfiança de si 
próprio), pelo que a sua taxa de desconto não 
deveria ter isso em conta46. 
 
c) Custos fiscais 
Um outro elemento preponderante na análise do 
custo global das opções é o do seu tratamento 
fiscal. Só por comparação com outras formas de 
remuneração se pode apurar se tal custo existe, 
ou se porventura o que existe é uma vantagem 
fiscal47. Do ponto de vista do beneficiário das 
opções, em países, como Portugal48, em que se 
considera haver um rendimento do trabalho 
dependente no dia em que a opção é exercida 
(correspondente à diferença positiva entre o 
valor de mercado da acção e o preço de exercí-
cio da opção, assumindo que a aquisição da 
opção em si não envolveu quaisquer custos para 
o seu titular), não há vantagem do ponto de vis-
ta fiscal na remuneração através da atribuição 
de opções em relação a outras formas, em geral, 
de remuneração. Mas em países em que (i) se 
não apure qualquer rendimento no momento do 
exercício da opção, (ii) concentrando-se a tribu-
tação no momento em que as acções venham 
eventualmente a ser vendidas, a título de tribu-
tação (exclusivamente), de mais-valias, poderá 
haver vantagens fiscais da perspectiva do titular 
da opção. Essas vantagens existirão na medida 
em que o tratamento das mais-valias seja favo-
rável quando comparado com o tratamento dos 
rendimentos do trabalho dependente, como 
sucede em grande número de jurisdições (v.g,. 
em Portugal as mais-valias realizadas com a 
alienação de acções detidas durante mais de 12 
meses, por pessoas individuais, não são sequer 
tributadas). 
 

E ao nível da empresa, o que sucede? Na situa-
ção que pressupomos ao longo deste trabalho, o 
titular da opção remunera-se pela subscrição, 
por preço abaixo do seu valor de mercado, de 
acções da empresa em causa. Esta operação (em 
que quem suporta os custos são os accionistas 
directamente, sem mediação da empresa) não 
obriga à contabilização de qualquer custo na 
empresa (à luz das normas internacionais de 
contabilidade actualmente – 2004 – em vigor), 
pelo que em princípio, não havendo essa conta-
bilização, mesmo no caso de países em que o 
lucro contabilístico seja a base do lucro fiscal, 
só haverá um custo fiscal se a legislação tribu-
tária o permitir49 especificamente. A conjugação 
desta ausência de contabilização como custo, 
por parte da empresa, do valor que o titular da 
opção recebe e pelo qual é tributado, é equiva-
lente a uma dupla tributação (que não ocorre 
com as remunerações devidas, em sentido técni-
co, pela empresa – são custo fiscal) e representa 
um cenário de pesadelo fiscal50 que em princí-
pio nenhuma empresa se disporá a aceitar. O 
prejudicado directo é a empresa (os accionistas 
são os prejudicados em termos finais, abstrain-
do-nos a esse propósito da situação dos credo-
res da empresa ou de outros “stake-holders”). 
 
Com respeito às mais-valias em geral (não 
especificamente relacionado com stock-option 
plans), Calvin H. Johnson no artigo atrás citado 
(págs. 19 e segs.) vai mais longe ainda e defen-
de que tentar transformar rendimentos em mais-
valias (para beneficiar dos regimes fiscais em 
geral com taxas mais reduzidas para as mais-
valias), é uma técnica de planeamento fiscal 
“equivocada” quando vistos os interesses da 
empresa e do trabalhador em conjunto (quando 
vista a carga fiscal global dos dois). É que as 
mais-valias, tendo embora uma tributação mais 
aligeirada, levantam o problema da sua não 
dedutibilidade fiscal por parte da empresa. O 
que significa que à taxa mais baixa aplicada ao 
beneficiário dessas acções, haverá que adicio-
nar a taxa a que está sujeito o lucro da empresa 
(que não beneficia da dedutibilidade desse    

46Desconhece-se a forma como Lisa K. Meulbroek estimou (no contexto da existência de deadweight costs) o valor que os gestores atribuíam às suas opções, 
nem tão pouco se teve em consideração o contrapeso deste outro factor – o gestor, como insider que é, não precisa de ter em conta na fixação da taxa de des-
conto o risco inerente aos problemas de agência. 
47No contexto português as contribuições para a segurança social são também uma variável importante da análise. 
48A Perspectiva adoptada é a do tratamento tendencial ou em geral – se se quiser, a perspectiva das posições de princípio. Não se ponderarão detalhes 
(importantes quando se faz consultoria mas não para o que se pretende discutir aqui).  
49Nos EUA parece ser admitido esse custo fiscal sem relevação de qualquer custo (ou equivalente – v.g. variação patrimonial negativa não reflectida em conta 
de resultados) para efeitos contabilísticos, combinando-se dessa forma “o melhor de dois mundos” – vd a esse propósito Stuart L. Gillan, “Option-based com-
pensation: panacea or pandora’s box?”, Journal of Applied Corporate Finance, volume 14, número 2, Verão de 2001, págs. 120 e seguintes. 
50Que não existe se a opção for meramente nocional. Que não existe também (sem qualquer inconveniente ao nível da liquidez disponível) se o que houver for 
uma dívida da empresa (custos com pessoal) equivalente à diferença entre o valor de mercado da acção e um outro valor de referência (o “preço de exercício”), 
a liquidar por compensação com parte do preço (de mercado) devido pela subscrição de acções.  
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custo). Daí que esse autor defenda que, em vez 
de atribuição de acções, se atribuam antes 
acções nocionais que o trabalhador poderia 
“vender”, nocionalmente falando, quando 
necessitasse, durante um certo período. A des-
vantagem disto (que não é incontornável) é que 
a empresa teria de dispor, ela mesma, dos meios 
financeiros para fazer face ao pagamento da 
“mais-valia nocional”. 
 
III- A eficácia das stock-options 
 
O que neste âmbito se pretende discutir é o 
desempenho das stock-options enquanto instru-
mento capaz de alinhar os interesses de accio-
nistas e de quem trabalhe na empresa, especial-
mente a equipa de gestão, através da criação 
dos incentivos adequados. É um assunto muito 
importante, uma vez que aí reside a principal 
razão de ser das stock-options como forma de 
remuneração – valerá a pena incorrer em des-
vantagens inelemináveis como os deadweight 
costs, se os efeitos positivos de alinhamento dos 
interesses da gestão com os interesses dos 
accionistas tiverem um valor superior. As fun-
ções atribuíveis às stock-options não se resu-
mem, porém, a esse incentivo para o alinha-
mento dos interesses dos administradores (e dos 
trabalhadores em geral) com os interesses dos 
accionistas. A capacidade de reter pessoal ao 
serviço da empresa, tanto mais elevada quanto 
maior for o número de opções atribuídas, quan-
to maior for a diferença entre o preço de merca-
do da acção e o preço de exercício da opção e 
quanto mais perto se esteja da data a partir do 
qual a opção possa ser exercida, é também uma 
das funções tipicamente apontada às stock-
options. Finalmente, especialmente para start-
ups de elevado risco e em que a capacidade 
financeira não abundará durante os primeiros 
anos, as stock-options podem ser uma solução 
para remunerar o pessoal envolvido no novo 
projecto sem necessidade de recurso à liquidez 
(escassa) da empresa. 
 
De ora em diante este estudo concentrar-se-á no 
tema mais importante em sede de governação 
das sociedades: as stock-options são de facto 
uma arma eficaz para mitigar problemas de 
agência, ou pelo contrário, criarão incentivos 
perversos? Não resisto a transcrever o que 
escreveu Nicholas D. Kristof, em artigo publi-

cado no New York Times de 6 de Março de 
2004: “the bottom line is that pay in corporate 
America is like manure [estrume] in agricultu-
re. Spread it around, and it does a lot of good. 
But pile it up in one place, and it stinks”. É do 
senso comum que a probabilidade de se quebra-
rem regras legais ou deontológicas não é a mes-
ma consoante se esteja perante uma cenoura 
que valha 10, ou outra que valha 60. A tentação 
de se fazer “o que for preciso”, sem restrições, 
para agarrar a cenoura, aumenta com o seu 
valor. E nos recentes escândalos nos EUA, 
designadamente com a ENRON, tudo aponta 
para um papel perverso das stock-options atri-
buídas à equipa de gestão. Conta, peso e medi-
da é e será sempre um critério fundamental, 
para que se não agravem os problemas de agên-
cia quando do uso de instrumentos cujo fito é, 
precisamente (e paradoxalmente), minorá-los. 
 
Eli Bartov e Partha Mohanram, em estudo inti-
tulado “Private Information, Earnings Manipu-
lations, and Executive Stock Options Exerci-
se”51, propuseram-se investigar as decisões de 
exercício de opções por gestores de topo de 
mais de 1200 empresas, entre 1992 e 2001. 
Com respeito ao exercício de opções em quanti-
dades anormalmente elevadas (identificadas 
com recurso à análise da média dos últimos 3 
anos na empresa em causa – exercícios superio-
res em 50% a essa média), foi possível verificar 
que, na empresa em causa, os resultados haviam 
sido anormalmente elevados no ano desses 
exercícios, e anormalmente baixos no período 
pós–exercício (das opções). Os analistas finan-
ceiros não haviam antecipado quer o aumento 
de resultados nos anos dos exercícios das 
opções em causa, quer a sua diminuição no 
período pós-exercício. Os autores encontram 
indícios suficientes nesta factualidade para con-
cluírem, ou sugerirem, que o exercício anormal 
de opções resultou de informação privada a que 
o mercado (analistas financeiros) não tinha 
acesso, ou não sabia decifrar. E que essa infor-
mação privada sobre resultados futuros 
(resultados anormalmente baixos no período 
que se segue ao exercício das opções), advinha 
de condições criadas deliberadamente pela ges-
tão, com respeito a esses mesmos resultados. 
Isto é, dentro de uma certa margem de discri-
cionariedade na periodização de receitas e des-
pesas, a gestão seguiria uma estratégia de     

51Bartov, Eli and Mohanram, Partha S., "Private Information, Earnings Manipulations, and Executive Stock Option Exercises" (January 2004). http://ssrn.com/
abstract=492302  
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concentrar num dado período o mais possível, 
nas contas da empresa, tudo o que pudesse 
beneficiar os resultados (e por essa via o preço 
das acções), com os consequentes reflexos desta 
antecipação de resultados positivos nas contas 
seguintes (período pós-exercício das opções), 
em que haveria menos resultados positivos a 
revelar do que o normal. Consistente com esta 
hipótese está a descoberta de que previamente 
ao exercício das opções havia um aumento 
anormal do reconhecimento de proveitos com 
relação a cujo timing havia margem de discri-
cionariedade, com a situação inversa 
(diminuição anormal) no período pós-exercício. 
Os resultados  com relação a cuja periodização 
não havia margem de discricionariedade, não 
sofriam aumentos ou diminuições anormais em 
qualquer desses períodos. 
 
Há no entanto, parece, formas de eliminar as 
condições que tornam possível a obtenção de 
vantagens com este tipo de manipulação dos 
ganhos – “basta” que se desenhem as opções de 
forma a que os resultados (ou parte deles), 
fiquem congelados por um período X (as acções 
que se subscreveram, ou os resultados da sua 
alienação, se for o caso), para efeitos de even-
tuais rectificações, para menos, em função da 
evolução da cotação, no período pós–exercício, 
associada ao risco específico da empresa52. Des-
sa forma tornar-se-iam inúteis operações de 
cosmética de pequena duração, ligando-se a 
remuneração do funcionário a aspectos mais 
estruturais da evolução da empresa. Este perío-
do de “confirmação” não poderia porém ser 
muito longo em caso de mudança da equipa de 
gestão. 
 
Um outro aspecto digno de nota é o do perfil de 
risco do accionista e dos administradores a 
quem sejam atribuídas opções. Perfeito alinha-
mento entre os interesses de ambos só haveria 
se fossem idênticos os perfis de risco. Calvin H. 
Johnson, no seu libelo contra as stock-option 
(compensation) em artigo atrás citado, debruça-
se, a páginas 9 e seguintes, sobre este tema, 
com exemplos que podem ser aí consultados. 
Em síntese, o administrador, na qualidade de 
detentor de opções sobre acções, é imune às 
perdas de valor da empresa (nesse caso não 
exercerá a opção), ao contrário do accionista 

(que sofre uma perda). Significa isto que quem 
decide acerca do tipo de projectos em que a 
empresa se envolverá, tem um incentivo (na 
qualidade de detentor de opções sobre acções) 
maior para se envolver em projectos tentadores, 
de risco mais elevado, do que o accionista (que 
sofre uma perda, para além da perda “não valo-
rização” que tem em comum com o detentor da 
opção, se o risco se concretizar e a empresa per-
der valor). Como lembra Calvin H. Johnson, a 
págs. 11 do trabalho atrás citado, não se pode 
no entanto esquecer que o administrador da 
empresa tem também um outro incentivo para 
ser mais prudente que o accionista, que em teo-
ria contrabalançará a tendência para a adopção 
de projectos de maior risco. É que o administra-
dor, quer por força das capacidades que desen-
volveu ao longo do tempo, adaptadas às neces-
sidades da empresa, quer por força das opções 
sobre acções da empresa que detém, sofre de 
uma elevada concentração de risco que o accio-
nista tipo, com possibilidade de diversificação, 
não sofre. Por essas razões, tem motivos para 
não envolver a empresa (em relação à qual 
dependa muito da sua vida) em projectos de 
elevado risco. Mais uma vez o tamanho da 
cenoura pode aqui, se excessivo, fazer pender a 
balança para o lado errado, da perspectiva dos 
accionistas. 
 
Finalmente, importa referir um aspecto já ante-
riormente abordado a propósito dos deadweight 
costs. O desempenho dos gestores será medido 
de uma forma distorcida se se não expurgar, da 
evolução da cotação de uma acção, a parte 
imputável às condições de mercado em geral 
(forte procura ou diminuição de procura; entra-
da imprevisível de produto substituto que apa-
nha de surpresa toda a indústria; etc.). Só dessa 
forma se conseguirá fazer depender a compen-
sação do administrador de factores que depen-
dem, essencialmente, dele, isto é, de factores 
relacionados especificamente com a sua empre-
sa. Para se ter uma ideia, o peso que factores 
fora do controlo dos administradores têm no 
desempenho de uma empresa parece ser, de 
acordo com Calvin H. Johnson53, de 80%. Isto 
é, o desempenho de uma empresa não       
dependerá em 80% de factores controláveis    
por ela e, portanto, pelos seus   administradores.  

52Expurgando-se, quando da avaliação da necessidade de correcções para menos, factores relacionados com o mercado em geral ou com o sector em que se 
insere a empresa em especial – v.g. comparando o desempenho da empresa com um índice do desempenho, ponderado em função da dimensão de cada uma 
das restantes empresas do sector. O desvio que houvesse em relação à média do sector na altura do exercício das opções, seria comparado com o desvio verifi-
cado no pós-exercício.  
53Vd. pág. 16 do artigo atrás citado.  
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Como explica Lisa K. Muelbroek, no estudo 
atrás citado, num mercado em alta as opções 
normais podem potencialmente recompensar 
indiscriminadamente bons e maus gestores, e 
num mercado em baixa castigam indiscrimina-
damente maus e bons gestores. Pelo contrário, 
opções em que haja uma indexação à evolução 
de um índice ponderado da evolução do sector, 
permitem distinguir melhor a boa da má gestão, 
e recompensar a boa gestão mesmo em situa-
ções em que, devido a factores exógenos rela-
cionados com o mercado em geral ou o sector 
da indústria em causa em particular, tenha havi-
do um desempenho negativo – desde que em 
relação ao índice, o desempenho da empresa em 
causa tenha sido menos negativo. Mas como 
essa mesma autora salienta (é esse aliás o 
objecto do estudo) e já foi atrás referido, o 
desenho de “opções indexadas” aumenta os 
deadweight costs, dado o facto de se expurgar 
do cálculo do valor da remuneração justamente 
os factores que envolvem alguma diversificação 
para o administrador (a volatilidade da acção 
relacionada com o mercado em geral, ou o sec-
tor da indústria em causa em particular). 
 
IV- Stock-option plans e boas práticas de cor-
porate governance 
 
Sendo as stock-options um instrumento de 
remuneração de utilização cada vez mais 
comum, não raras vezes rodeado de acesa polé-
mica, não poderia deixar de concitar as aten-
ções de entidades de supervisão e de entidades 
encarregues de estudar e aprovar orientações 
legislativas nessas e noutras matérias. 
 
Num relatório elaborado a pedido da Comissão 
Europeia54, um grupo de trabalho constituído 
para o efeito reconheceu que a remuneração é 
uma das áreas críticas onde os administradores 
têm um conflito de interesses com a sociedade 
que representam, e que a atribuição de acções é 
um dos mecanismos remuneratórios usados 
para alinhar interesses de administradores e 
accionistas. Constatou no entanto o grupo de 
trabalho em causa que esta forma de remunera-
ção, na medida em que permita a realização de 
ganhos por parte dos administradores em razão 

de aumentos do preço das acções no curto pra-
zo, pode criar um incentivo ou pressão para que 
se produzam resultados positivos na sociedade, 
independentemente da sua sustentabilidade ou 
benefícios para a empresa no longo prazo, para 
além de constituir um incentivo para a apresen-
tação de contas que inflacionem os resultados 
reais da empresa. Além disso, relembra ainda o 
relatório que a atribuição de acções desvia 
benefícios económicos e direitos de controlo, 
dos accionistas para os administradores. Em 
vista desse cenário, o relatório em causa conclui 
que, pelo menos para efeitos de empresas cota-
das, planos de atribuição de acções ou opções 
sobre acções aos administradores, deverão ser 
previamente aprovados pelos accionistas, sem 
defender no entanto a necessidade de aprovação 
individualizada da remuneração de cada admi-
nistrador pelos accionistas. O que deveria era 
ser apresentada aos accionistas uma estimativa 
dos custos do plano, em face da aplicação pre-
tendida do mesmo. No mesmo estudo conside-
ra-se que a contabilização nas contas da empre-
sa dos custos de planos de atribuição de acções 
ou opções, é uma ferramenta importante para a 
prevenção de abusos, inibindo designadamente 
a adopção de planos de atribuição de acções ou 
opções de dimensão exagerada. Nele se defende 
também a revelação nas contas anuais, numa 
base individualizada, da remuneração dos admi-
nistradores (remuneração em geral e não apenas 
a proporcionada por stock-options), para permi-
tir aos accionistas fazer um juízo de valor com a 
máxima utilidade, com respeito à política de 
remunerações55.  
 
Entre nós o Regulamento da CMVM nº 7/2001, 
republicado (e alterado) pelo Regulamento da 
CMVM nº 11/2003 de 2 de Dezembro de 2003, 
exige, com respeito a sociedades emitentes de 
acções admitidas à negociação em mercado 
regulamentado, visando promover a transparên-
cia: 

i) envio à CMVM de informação relati-
va a planos de atribuição de acções e ou 
de opções de aquisição de acções a tra-
balhadores e ou a membros do órgão de 
administração (artigo 2º); 

 
 

54“Report of the High Level Group of Company Law Experts on A Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe”, de 4 de Novembro de 2002 e 
que pode ser consultado no site da Comissão Europeia (http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/company/company/modern/index.htm) - vd. especial-
mente páginas 64 a 67 do referido relatório. 
55Num documento para consulta pública, intitulado “Fostering an Appropriate Regime for the Remuneration of Directors”, de 23.02.2004, elaborado tendo em 
vista a futura emissão de uma recomendação dirigida aos Estados Membros, os serviços do “Mercado Interno” da Comissão Europeia reflectiram as preocupa-
ções e conclusões do relatório em discussão, remetendo no entanto a discussão da contabilização apropriada para depois da adopção pelo IASB das regras de 
contabilização que esse organismo estava então prestes a aprovar (já aprovou entretanto – IFRS 2).   
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ii) inserção no relatório anual de gestão 
de capítulo dedicado à estrutura e práti-
cas de governo societário56 que conte-
nha, entre outras informações: 

a) uma descrição das principais 
características dos planos de atri-
buição de acções e dos planos de 
atribuição de opções, com indica-
ção “da apreciação em assembleia 
geral das características dos pla-
nos adoptados ou vigentes no exer-
cício em causa” (artigo 1º, nº 1 e 
ANEXO, capítulo I, nº 6); 
b) relativamente ao órgão de admi-
nistração, uma “descrição da polí-
tica de remuneração, incluindo, 
designadamente, os meios de ali-
nhamento dos interesses dos admi-
nistradores com o interesse da 
sociedade”, e a indicação da 
“remuneração, individual ou 
colectiva, entendida em sentido 
amplo (...) distinguindo os admi-
nistradores executivos dos não 
executivos e distinguindo a parte 
fixa e a parte variável da remune-
ração. No cálculo da remuneração 
auferida pelos administradores da 
sociedade devem ser incluídos os 
montantes a qualquer título pagos 
por outras sociedades em relação 
de domínio ou de grupo”57 (artigo 
1º, nº 1 e ANEXO, capítulo IV, nºs 
4 e 5). 

 
CONCLUSÃO 
 
Parece relativamente pacífico que faz sentido 
impor a consideração de um custo contabilístico 
associado à atribuição de stock-options a traba-
lhadores de uma empresa, independentemente 
do mecanismo usado para a satisfação dos direi-
tos que compreenda (independentemente de 
serem ou não os accionistas, por força de emis-
são de novas acções, a suportarem directamen-
te, sem mediação da empresa, o custo associado 
ao exercício de tais opções). Em países em que 
a fiscalidade não constitua um incentivo a essa 
contabilização (por autorizar a dedução ao lucro 
tributável de tais custos, independentemente da 
sua consideração para efeitos contabilísticos), a 
sua obrigatoriedade é ainda mais necessária. 

Ao contrário do propalado por novas regras 
propostas (e no caso do IASB já adoptadas, 
com entrada em vigor para 2005) para a conta-
bilização de stock-options, é o resultado final 
“diferença entre o valor de mercado das acções 
subscritas e preço de exercício da opção” que 
deveria ser alvo das atenções, e não a avaliação 
do valor da opção em si, efectuada na data da 
sua atribuição condicional – grant date (que 
quando muito poderia ser ponto de partida, mas 
não deveria ser ponto de chegada). 
 
No custo económico das opções devem ser pon-
derados os deadweight costs, com contraposi-
ção no entanto da redução ou mesmo elimina-
ção dos agency costs, designadamente no que à 
equipa de gestão respeita. Os custos fiscais 
(comparação com outras formas de remunera-
ção ou mesmo comparação entre diversas for-
mas de estruturar stock-option plans) têm tam-
bém de ser ponderados. 
 
Ponderados os custos globais das stock-options, 
a análise ficaria incompleta sem a avaliação da 
sua eficácia, tendo em conta as funções ou fina-
lidades específicas que lhe possam estar confia-
das, como seja a do alinhamento dos interesses 
dos trabalhadores, sobretudo da equipa de ges-
tão da empresa, com os interesses dos accionis-
tas. Nesse contexto, há receios de efeitos per-
versos (incentivos errados) que podem levar a 
uma concentração de esforços da equipa de ges-
tão nos resultados contabilísticos, ao invés de 
uma concentração no desempenho real, susten-
tável no longo prazo, da empresa.  
 
Há também a consciência bastante nítida na 
literatura académica sobre stock-option plans, 
de que o desempenho de uma empresa depende 
em grande medida de factores exógenos, pelo 
que se discutem as vantagens e inconvenientes 
(aumento dos deadweight costs) de stock-
options concebidas por forma a que sejam 
expurgados factores que se relacionem com o 
mercado em geral, e com o sector da indústria 
em que se insira a empresa em causa, em parti-
cular. 
 
Uma outra preocupação é a do diferente perfil 
de risco de um accionista e de um detentor de 
uma opção sobre acções da empresa – este últi-
mo não participa das perdas, na medida em que 

56Este dever só impende sobre sociedades com acções admitidas à negociação em mercado regulamentado, sujeitas à lei pessoal portuguesa.  
57É frequente em grandes grupos as opções serem atribuídas pela empresa-mãe sobre as suas próprias acções, independentemente da entidade dentro do grupo 
com a qual o administrador (ou trabalhador) tenha o seu vínculo.  
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só exerce a opção se tiver algo a ganhar com 
isso, criando-se assim o incentivo adequado 
para que o administrador embarque em projec-
tos cujo grau de risco o accionista não estaria 
disposto a suportar (porque participa também 
das perdas), se lhe coubesse decidir. Não se 
pode porém esquecer que esta apetência por 
projectos de maior risco pode ser contrabalan-
çada pela excessiva concentração de risco em 
que incorre o administrador (actividade e parte 
do património – stock-options – ligados a uma 
única empresa). 
 
Tudo isto são aspectos importantes, cuja quanti-
ficação pode no entanto ser difícil, para a consi-
deração do mérito da utilização de stock-option 
plans como forma de remuneração, numa 
empresa. 
 

O carácter polémico e o potencial para incenti-
vos errados (em simultâneo com o potencial 
para incentivos desejáveis), não deixaram indi-
ferentes entidades com responsabilidades no 
desenho da regulamentação e na supervisão dos 
mercados financeiros, que têm vindo a intervir 
com o intuito de promover a divulgação pública 
por parte das empresas, da informação relativa 
a stock-option plans, bem como a aprovação 
pelo corpo accionista desses mesmos planos e a 
sua correcta contabilização pela empresa. 
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