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O debate sobre a remuneração

• A questão da remuneração tem sido alvo de 
intenso debate. O debate tem se focado em 
quatro áreas:
–O nível da remuneração global dos executivos e 
conselheiros e o papel das opções de ações;

–A adequação das medidas de performance que tentam 
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–A adequação das medidas de performance que tentam 
ligar a remuneração do executivo aos seus resultados;

–O papel dos comitês de remuneração na definição da 
remuneração de executivos e conselheiros;

–Que nível de influência os acionistas têm sobre a 
definição da remuneração.

Fonte: Mallin, 2010



O debate nos EUA e Reino Unido

• Reino Unido
–Os pacotes de remuneração de empresas de 
“utilidades” recém privatizadas têm direcionado o 
debate;

–A percepção é de que os executivos recebem altas 
remunerações com pouca recompensa aos acionistas 
em termos de performance.
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em termos de performance.

• EUA
– Lee (2002): “há evidências de que nos EUA muitas 
companhias distribuem 10%, e em alguns casos até 
30%, das ações aos diretores e membros do staff nos 
últimos 5 anos. Isto é claramente insustentável no 
longo prazo: não haveria mais empresas públicas se 
assim fosse”.

Fonte: Mallin, 2010



O debate nos EUA e Reino Unido

• Conyon e Murphy (2000): CEOs americanos 
ganham 45% a mais em cash compensations e 
190% a mais no total da compensação.

• Com isso, o CEO mediano nos EUA recebe 
1,48% de toda a riqueza gerada para os 
acionistas, enquanto no Reino Unido esse 
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acionistas, enquanto no Reino Unido esse 
percentual é de 0,25%. A diferença sendo 
atribuída a extensa utilização de stock-options no 
mercado americano.

Fonte: Mallin, 2010



Um bom plano de remuneração...

• Alinha os interesses dos executivos e acionistas;

• Estabelece incentivos de longo prazo!
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Fonte: Mallin, 2010



A visão da Organização Mundial do Trabalho

• Relatório de 2008 afirma:
– O gap entre a remuneração dos executivos e do trabalhador médio 
têm aumentado, e em ritmo crescente.

– Nos EUA, em 2007, os CEOs das 15 maiores companhias ganhou 
520 vezes mais que o trabalhador médio. Em 2003 era 360 vezes 
mais.

– De forma semelhante, mas a níveis menores, isso ocorre também 
na Austrália, Alemanha, Hong Kong, Holanda e África do Sul.
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na Austrália, Alemanha, Hong Kong, Holanda e África do Sul.
– Estudos mostram efeitos moderados apenas dos sistemas de 
remuneração baseado em performance no desempenho das 
companhias, com alguns países mostrando nenhuma relação 
entre esse tipo de remuneração e o os lucros das empresas.

– A OMT conclui dizendo que as evidências sugerem que os 
desenvolvimentos na remuneração dos executivos podem estar 
aumentando a desigualdade e sendo economicamente 
ineficientes.

Fonte: Mallin, 2010



O debate e a crise financeira de 2008

• Estruturas de remuneração baseadas em bônus, 
comuns especialmente no setor de investimentos 
bancários, levou a uma tomada de risco 
excessiva.

• Os esquemas de remuneração não eram 
alinhados aos interesses dos acionistas e nem a 
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alinhados aos interesses dos acionistas e nem a 
sustentabilidade dos negócios no longo prazo.

• Deve haver um link mais forte entre os comitês de 
remuneração, risco e auditoria, devido às 
questões que perpassam o escopo dos mesmos.

• O que dizer então sobre os golden goodbyes???

Fonte: Mallin, 2010



Os elementos chave de um pacote de 

remuneração

• Salário base

• Bônus

• Opções de ações

• Planos de distribuição de ações

• Fundos de aposentadoria
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• Fundos de aposentadoria

• Benefícios (carro, assistência médica, etc...)

Fonte: Mallin, 2010



Papel do Comitê de Remuneração

• Sykes (2002), afirma que apesar do comitê de remuneração ser 
composto predominantemente por conselheiros “independentes”, 
estes foram escolhidos ou aprovados pelos executivos.

• Considerando que estas pessoas podem ser executivos ou 
conselheiros executivos em outras empresas eles tenderão a não 
definir critérios muito ousados para a remuneração baseada em 
performance.

• Outro aspecto é que os comitês, em geral, não irão querer que os 
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• Outro aspecto é que os comitês, em geral, não irão querer que os 
executivos ganhem menos que seus pares em outras empresas, 
então, tenderão a recomendar remunerações que colocarão os 
executivos no primeiro ou segundo quartil de remuneração.

• A remuneração dos executivos aumentou substancialmente desde 
que os comitês foram criados (!!)

• Vale mencionar que os pacotes de remuneração tão duramente 
criticados na crise de 2008 foram aprovados por comitês de 
remuneração (!!)

Fonte: Mallin, 2010



Combined Code (2008) – Reino Unido

• “a remuneração deveria ser o suficiente para 
atrair, reter e motivar os diretores e conselheiros 
necessários à direção eficiente da companhia, 
mas a empresa deve evitar pagar mais do que o 
necessário a este objetivo.”
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Fonte: Mallin, 2010



ABI – Association of British Insurers

• Recomendações:
– Os pacotes devem equilibrar remuneração fixa e variável, 
incentivos de longo e curto prazo;

– As medidas de performance nas quais a remuneração irá se 
basear devem estar claramente alinhadas com a estratégia do 
negócio e os objetivos;

– O comitê de remuneração deve levar em conta o tamanho, 
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– O comitê de remuneração deve levar em conta o tamanho, 
complexidade e localização geográfica do negócio, e considerar as 
forças de mercado;

– Opções de ações devem ligar remuneração à performance e 
alinhar os interesses de longo prazo da gestão aos dos acionistas;

– As metas devem ser declaradas no relatório de remuneração 
dentro dos limites necessários à confidencialidade comercial da 
empresa.

Fonte: Mallin, 2010



Medidas de Performance

• Os critérios de performance podem ser definidos em três 
tipos de medidas:
– As baseadas em valores de mercado;

– As baseadas em valores contábeis;

– As baseadas em medidas individuais.

• Alguns exemplos:
– Retorno aos acionistas;
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– Retorno aos acionistas;

– Preço das ações (e outras medidas baseadas em mercado);

– Medidas baseadas no lucro;

– Retorno sobre capital empregado;

– Lucro por ação;

– Performance individual.

Fonte: Mallin, 2010



Medidas de Performance

• Sykes (2002) relaciona os problemas na forma como a 
remuneração dos executivos é definida:
– Os horizontes de tempo dos objetivos dos executivos e dos 
investidores é diferente;

– A remuneração da gestão não tem correlação com a performance 
corporativa;

– O uso generalizado do EBITDA como medida de performance 
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– O uso generalizado do EBITDA como medida de performance 
encoraja uma maior alavancagem. A medida irá refletir os lucros 
de uma empresa muito alavancada mas não os juros dessa dívida.

• Sykes (2002) sugere: conselheiros realmente 
independentes; abolir as opções de ações e em seu lugar 
adotar uma remuneração básica generosa e um plano de 
distribuição de ações restrito e distribuído ao longo de 
cinco anos.

Fonte: Mallin, 2010



Medidas de Performance

• ABI (2002, 2005) – orientações:
–Um critério de performance aceitável é o retorno total 
ao acionista relativo a um índice ou grupo comparável 
de empresas;

–A performance deveria ser medida em um período de 
pelo menos 3 anos para garantir que os resultados 
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sejam sustentáveis e reduzir a ênfase no curto prazo;

– Incentivos baseados em ações devem ser distribuídos 
a empregados e conselheiros executivos, mas não a 
conselheiros não executivos (embora estes possam 
adquirir ou receber ações a preço “cheio” como parte 
de sua remuneração).

Fonte: Mallin, 2010



“Golden Goodbyes”

• ABI / NAPF sugerem:
– Executivos que deixam a companhia e ganham remunerações 
compensatórias pelo fim do contrato;

– Recompensa por não atingir metas?

– Os períodos relativos a esse tipo de remuneração tem sido 
reduzidos de um ano para seis meses.

– Outra sugestão é o phased payment que envolve continuar a 
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– Outra sugestão é o phased payment que envolve continuar a 
pagar ao diretor pelo tempo restante do contrato, entretanto, o 
pagamento cessa quanto o executivo é recolocado.

• Myners report (2001) sugere que a compensação pela 
perda da posição na empresa deve ser na forma de uma 
quantidade de ações da companhia, e portanto o valor da 
compensação passa a estar ligado a performance do 
preço da ação.

Fonte: Mallin, 2010



“Golden Goodbyes”

• ABI / NAPF – Fev/2008 – Melhores Práticas em Contratos 
com Executivos:
– “...obrigações contratuais para executivos de forma a remunerá-los 
adequadamente mas não recompensá-los por baixa performance.”

– “É inaceitável que a baixa performance de executivos, que destrói 
valor e coloca em a sobrevivência de funcionários, possam levar a 
remunerações excessivas de executivos demissionários. Os 
conselhos têm responsabilidades em evitar que isso ocorra.”
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conselhos têm responsabilidades em evitar que isso ocorra.”

• Fattorusso et al (2007) chamam a atenção para a pouca 
atenção dada aos bônus dos executivos. Estariam sendo 
uma forma de extração de lucros, com baixa relação com 
o retorno aos acionistas?

Fonte: Mallin, 2010



Remuneração de Conselheiros Não-Executivos

• Devem receber remuneração compatível com o tamanho 
da empresa e o tempo que se espera que ele dedique aos 
assuntos da empresa;

• Remuneração em dinheiro e não ações;

• Alguns defendem a remuneração baseada em ações...

• ... entretanto, geralmente não é visto como adequada pois 
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• ... entretanto, geralmente não é visto como adequada pois 
tende a dar a eles um foco pouco saudável no 
desempenho de curto prazo da companhia.

Fonte: Mallin, 2010



Remuneração de Conselheiros Não-Executivos

• Recomendações do International Corporate Governance 

Forum (ICGN):
– Uma remuneração anual deve ser a única compensação cash, o 
ICGN não recomenda o pagamento de valores por reunião;

– Entretanto, reconhece que alguns conselheiros, por participarem 
por exemplo também de comitês, poderiam ter uma remuneração 
diferenciada;
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– Podem receber ações como parte da remuneração, entregues em 
uma data determinada (diferente do que sugerem para os 
executivos que receberiam com base em performance);

– Deve-se exigir que o conselheiro não executivo mantenha a 
maioria destas ações por pelo menos dois anos após a sua saída 
do conselho.

Fonte: Mallin, 2010



O disclosure da Remuneração

• Greenbury Report (1995) – fortalecer o 
accountability e melhorar a performance dos 
executivos, através de:
–Comitês de remuneração com membros independentes 
que reportariam aos acionistas anualmente sobre as 
políticas de remuneração de executivos, com full 
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políticas de remuneração de executivos, com full 

disclosure sobre os elementos do pacote de cada 
executivo individualmente;

–Adoção de remunerações baseadas em performance 
que alinhem interesses de executivos e acionistas.



O disclosure da Remuneração

• Turnbull Committee (1999, revisado em 2005)
–O comitê deve avaliar como os objetivos da empresa, 
os critérios de remuneração baseados em performance 
e os sistemas de controle e gestão do risco se 
relacionam.

–O presidente do comitê de remuneração deve participar 
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–O presidente do comitê de remuneração deve participar 
da assembleia de acionistas e estar disponível a 
responder qualquer questão que estes possam ter 
sobre a remuneração dos executivos.



O disclosure da Remuneração

• Department of Trade and Industry – Director’s 
Remuneration Report Regulations 2002 – requer:
–O detalhamento da remuneração dos executivos deve 
ser parte do relatório anual e deve ser aprovado pelo 
conselho;

– Junto com o relatório do comitê de remuneração deve 
ser publicado um gráfico que mostre os retornos aos 

Profa. Patricia Maria Bortolon

ser publicado um gráfico que mostre os retornos aos 
acionistas nos últimos cinco anos, e a comparação com 
um grupo semelhante;

–Eventuais serviços de consultoria contratados pelo 
comitê devem ser informados, com indicação do custo 
e de como foram escolhidos;

–Os acionistas devem votar a proposta de remuneração 
em assembleia geral.



O disclosure da Remuneração

• A Organização Mundial do Trabalho (ILO –
International Labour Organization) relata (2008):
– “as práticas de disclosure variam muito entre países. 
Enquanto alguns países como França, Holanda, Reino 
Unido e EUA requerem que as empresas reportem 
detalhadamente os dados de remuneração, outros 
como a Grécia, não tem requerimentos específicos... 
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como a Grécia, não tem requerimentos específicos... 
empresas em países como o Brasil, Alemanha, Japão e 
México frequentemente reportam apenas os dados 
agregados de remuneração dos executivos... Em 
alguns países, os executivos parecem considerar que a 
publicação de detalhes sobre a remuneração podem 
representar um risco a sua segurança pessoal (Leal e 
Carvalhal da Silva, 2005)”.



Orientações Internacionais

• International Corporate Governance Network –

ICGN

–O requerimento fundamental: transparência

–Salários base, incentivos de curto e longo prazo, e 
qualquer outro pagamento ou benefício;

– Valores esperados de remuneração devem ser 
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–Valores esperados de remuneração devem ser 
estimados e reportados pelo comitê de remuneração;

–O relatório do comitê de remuneração deve ser 
apresentado como um item separado a ser votado na 
assembleia de acionistas;

–Recomenda aos investidores institucionais dedicar 
mais tempo a análise destas informações.



Orientações Internacionais

• European Comission (Abril, 2009)

–Os critérios de performance deveriam promover a 
sustentabilidade no longo prazo e incluir critérios não 
financeiros que fossem relevantes a geração de valor 
de longo prazo;

–Quando valores são distribuídos com base em dados 
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–Quando valores são distribuídos com base em dados 
financeiros equivocados a remuneração deve ser 
devolvida;

–Valores pagos no fim de contratos com executivos não 
devem ser pagos onde a performance não foi 
adequada;

–Obs.: essas orientações não são obrigatórias aos 
países membros



Referências

• Conyon, M.J. e Mallin, C.A., (1997), Director’s share options, 
performance criteria and disclosure: compliance with the 
greenbury report, ICAEW Research Monograph, London

• Fattorusso, J. Skovoroda, R. e Bruce A., (2007), UK Executive 
Bonuses and Transparency – A research note, British Journal of 
Industrial Relations, vol. 45, no. 3

• Mallin, C. A.; Corporate Governance; 3ª.Edição; Editora Oxford; 
New York; 2010

Profa. Patricia Maria Bortolon

New York; 2010

• Leal, R.P.C. e Carvalhal da Silva, A., (2005), Corporate 
Governance and Value in Brazil (and in Chile), disponível em 
SSRN: http://ssrn.com/abstract=726261

• Lee, P. (2002), Not badly paid but paid badly, Corporate 
Governance: An International Review, vol. 10, no. 2

• Sykes, A. (2002), Overcoming Poor Value Executive 
Remuneration: Resolving the Manifest Conflicts of Interest, 
Corporate Governance: An International Review, vol. 10, no. 4


