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Resumo 

 

Este trabalho examina a disciplina legal da remuneração dos administradores das 

sociedades anônimas.  A análise é feita a partir de três perspectivas: (i) a dos incentivos 

que as estruturas de remuneração podem gerar ao desempenho dos administradores; (ii) a 

dos problemas e conflitos que a remuneração pode causar, notadamente entre os acionistas 

controladores e os não controladores, bem como entre os administradores e os acionistas; e 

(iii) a das soluções que a remuneração proporciona, sobretudo ao alinhar os interesses dos 

administradores com os da companhia e dos acionistas.  Entre os objetivos esperados estão 

a contribuição para as discussões teóricas sobre a remuneração dos administradores e o 

aperfeiçoamento da aplicação da sua disciplina legal.  Para tanto, serão de especial 

importância os comentários sobre a necessidade de aprimoramento das práticas de 

governança corporativa, em particular (i) a transparência, como mitigador de assimetria 

informacional e indutor de comportamentos adequados; e (ii) o comitê de remuneração, 

como elemento agregador de independência e redutor dos conflitos de interesse.  Do ponto 

de vista estrutural, o trabalho divide-se em 6 capítulos.  O primeiro contextualiza a 

importância da discussão teórica sobre o tema à luz de três recentes eventos: (i) a edição da 

Instrução CVM nº 480, de 2009; (ii) o crescimento do mercado de capitais brasileiro; e (iii) 

a dispersão da propriedade acionária observada em algumas companhias e a relação entre 

essa dispersão e a remuneração dos administradores.  O segundo capítulo faz uma incursão 

na discussão sobre a remuneração dos administradores nos Estados Unidos, tratando dos 

problemas de agência e da remuneração como solução parcial para os referidos problemas 

ou parte integrante deles.  O terceiro capítulo cuida da disciplina da remuneração dos 

administradores na Lei nº 6.404, de 1976.  Os capítulos 4 e 5 tratam de modo específico de 

duas das modalidades de remuneração historicamente mais importantes nas companhias 

brasileiras: a participação nos lucros e a remuneração baseada em ações, particularmente as 

opções de compra de ações.  Por fim, o sexto capítulo fecha o trabalho com considerações 

finais sobre a análise realizada e sobre as reflexões e estudos ainda a serem conduzidos. 

 

Palavras-chave: sociedade anônima; problemas de agência; alinhamento de interesses; 

remuneração dos administradores; participação nos lucros; opções de compra de ações; 

governança corporativa; transparência; comitê de remuneração. 
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Abstract 

 

The aim of this study is to examine the legal framework of executive compensation in 

Brazilian corporations.  The analysis is conducted from three perspectives: (i) the 

incentives that compensation structures can create towards the enhancement of executives’ 

performance; (ii) the problems and conflicts arising from compensation schemes, 

particularly between controlling and non-controlling shareholders, as well as between 

managers and shareholders in general; and (iii) the solutions provided by compensation 

schemes, especially by aligning the interests of managers with those of the company and 

its shareholders.  Some of its intended objectives are contributing to theoretical discussions 

about executive compensation and improving the application of its legal framework.  For 

these purposes, comments on the need for improvement of corporate governance practices 

are noteworthy, particularly when it comes to: (i) disclosure, as a measure capable of 

mitigating information asymmetry and inducing appropriate behavior; and (ii) the 

compensation committee, as an element capable of promoting independence and reducing 

conflicts of interest.  In terms of structure, this study is divided into six (6) chapters.  The 

first chapter contextualizes the importance of theoretical discussion on the topic, taking 

into account three recent events: (i) the issue of CVM Instruction No. 480, of 2009, by the 

Brazilian Securities and Exchange Commission; (ii) the growth of the Brazilian capital 

market; and (iii) the ongoing shareholding dispersion noticed in some companies and the 

relationship between such dispersion and executive pay.  The second chapter tours the 

discussion about executive compensation in the United States, dealing with agency 

problems and with compensation schemes as either part of such problems or a partial 

remedy to them.  The third chapter addresses the legal framework of executive 

compensation as established by Law No. 6,404, of 1976.  Chapters 4 and 5 encompass two 

specific compensation schemes among the most historically important ones for Brazilian 

companies: profit sharing and equity-based compensation, particularly stock options.  At 

last, Chapter 6 concludes this study with final remarks on the analysis conducted herein 

and on the reflections and studies to be yet carried out. 

 

Keywords: corporation; agency problems; aligning of interests; executive compensation; 

profit sharing; stock options; corporate governance; disclosure; compensation committee. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Sentidos e limites do tema 

 

A remuneração dos administradores das sociedades anônimas é um tema muito caro 

ao direito societário.  Compreender bem os incentivos que a remuneração pode gerar aos 

administradores, enquanto depositários da confiança dos acionistas e sujeitos aos seus 

deveres fiduciários, é essencial.  Tais incentivos geram sérias repercussões na esfera de 

interesses da sociedade, seus acionistas e seus administradores, o que pode impactar 

positiva ou negativamente a relação entre esses agentes.  Não estranha, então, que, há 

muito tempo, a doutrina cuide do assunto como um tema de fundamental importância.1 

 

Nos últimos anos, porém, a remuneração dos administradores tem assumido papel 

ainda mais central por, pelo menos, três razões: (i) a edição, pela Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”), da Instrução CVM nº 480, de 2009, que passou a exigir a 

divulgação de informações sobre a remuneração dos administradores de companhias 

abertas; (ii) o crescimento vivenciado pelo mercado de capitais brasileiro, especialmente na 

última década; e (iii) o aumento da dispersão acionária de algumas companhias brasileiras, 

gerando impactos na estrutura de remuneração dos administradores dessas companhias. 

 

Em primeiro lugar, o ambiente regulatório sofreu uma modificação importante com 

a edição da Instrução CVM nº 480, de 2009.  O referido documento representou uma 

mudança de paradigma em relação às exigências de transparência até então impostas pelo 

órgão regulador às companhias abertas.  De um lado, nunca antes as companhias tiveram 

que divulgar informações com tanta clareza e transparência.  De outro, por conseguinte, os 

investidores e profissionais do mercado de capitais nunca tiveram acesso a tamanha 

disponibilidade de dados relativos às companhias. 

 

���������������������������������������� �������������������
1 Cf. J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de direito comercial brasileiro, v. 4, 6ª Ed., Rio de Janeiro, 
Freitas Bastos, 1959, p. 48; T. M. VALVERDE, Sociedades por ações, v. 2, Rio de Janeiro, Forense, 1941, p. 
20; G. PIRES, Manual das Sociedades Anônimas, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1942, pp. 253/254; R. C. 
GUIMARÃES, Sociedade por Ações, v. 2, Rio de Janeiro, 1960, pp. 183/188; e W. FERREIRA, Abuso de direito 
das assembleias gerais no fixarem os subsídios dos diretores das sociedades anônimas, in Revista de Direito 
Mercantil, v. II, 1952, pp. 528/553. 
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Especificamente quanto à remuneração dos administradores das companhias 

abertas, a Instrução CVM nº 480, de 2009, estabelece uma rígida política de divulgação de 

informações.  Há, no referido documento, uma seção específica inteiramente dedicada à 

remuneração dos administradores.  Essas novas exigências de disclosure geram efeitos 

importantes tanto na esfera de interesse dos investidores quanto na da companhia. 

 

Do ponto de vista dos investidores, a disponibilidade dessas informações possibilita 

identificar com clareza os custos incorridos pela companhia com sua administração.  

Ademais, a divulgação de tais informações permite aos investidores não apenas saber o 

montante global gasto com a gestão da companhia, mas também as estruturas e métricas 

utilizadas, o regime de incentivos a que estão sujeitos os administradores e como os 

interesses podem ser alinhados. 

 

Do ponto de vista da companhia, espera-se que a obrigação de divulgar as políticas 

de remuneração tenha o efeito indutor de cumprimento de suas obrigações legais, de 

adoção pelas companhias das melhores práticas de governança corporativa e das políticas 

de remuneração dos administradores que sejam adequadas e que efetivamente alinhem os 

interesses dos acionistas aos da administração. 

 

Em segundo lugar, na última década, o mercado de capitais brasileiro vivenciou um 

crescimento extraordinário.  De acordo com informações da CVM, ao final de 2012, já 

havia 640 companhias registradas na CVM e 364 listadas na Bolsa de Valores.  Ainda de 

acordo com tais informações, em 2002, o volume de recursos captados via oferta de 

valores mobiliários somava o montante de R$25.458.000,00, dos quais R$6.667.000,00 

representavam o volume de recursos captados via oferta de ações.  Em 2012, esses 

números montavam R$141.862.000,00, e R$11.381.000,00, respectivamente.  Por fim, o 

valor de mercado das companhias, que em 2002 era R$438.000.000,00, em 2012 saltou 

para R$2.415.318.000,00, ou seja, foi multiplicado por 5 vezes. 

 

Essa evolução do mercado tem impactos muito claros na discussão da remuneração 

dos administradores de companhias.  O maior número de investidores que passam a alocar 

parcelas de seus patrimônios em ações de companhias abertas, o aumento do número de 

companhias que passam a acessar o mercado de capitais como uma via eficiente de 
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financiar o incremento de seus projetos, e o consequente aumento do volume de recursos 

movimentados no mercado apontam para uma maior preocupação com os custos incorridos 

pelas companhias, e, sobretudo, com a remuneração dos gestores desses empreendimentos.  

Mas duas vertentes desse crescimento são especialmente importantes. 

 

A primeira consiste no recente desenvolvimento do mercado de private equity e 

venture capital.  A indústria latino americana de private equity tem se tornado mais 

representativa, especialmente a brasileira.  Em 2011, fundos de private equity captaram um 

total de US$10.13 bilhões para investir em empreendimentos na América Latina.  O Brasil 

foi o líder da região, recebendo cerca de US$8.1 bilhões, valor que representou 80% do 

total destinado a investimentos na América Latina nesse período.  Os investimentos em 

private equity e venture capital no Brasil já representam 0,27% do seu PIB.2  

 

O crescimento da indústria de private equity e venture capital tem muitas 

externalidades positivas.  Fundos de private equity procuram gerar valor por meio da 

profissionalização da gestão e da adoção das melhores práticas de governança corporativa.  

Um dos principais impactos do crescimento da indústria de private equity, dessa forma, é a 

apresentação ao mercado de companhias com gestões profissionalizadas e com práticas 

diferenciadas de governança e, portanto, preocupadas com os custos incorridos e com a 

remuneração de seus administradores.  A presença de fundos de private equity e outros 

investidores institucionais no quadro societário das companhias tende a aumentar o 

monitoramento sobre as atividades da administração e reduzir a influência dos 

administradores sobre a definição da sua própria remuneração.3 

 

A segunda vertente do crescimento do mercado de valores mobiliários brasileiro 

reside nas recentes iniciativas público-privadas para fomentar o acesso ao mercado de 

���������������������������������������� �������������������
2 Fonte: Latin America Private Equity & Venture Capital Association – LAVCA, disponível em 
www.lavca.org.  Para maiores detalhes a respeito do atual estágio de desenvolvimento da indústria brasileira 
de private equity, cf. AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – ABDI, A indústria de 
Private Equity e Venture Capital – 2º Censo Brasileiro, março de 2011, disponível em www.abdi.com.br. 
3 Cf. L. A. BEBCHUK, J. M. FRIED, Executive compensation as an Agency problem, 2003, disponível em 
http://papers.ssrn.com/abstract_id=364220, p. 7; e P. DAVID, R. KOCHHAR, E. LEVITAS, The effect of 
institutional investors on the level and mix of CEO compensation, in The Academy of Management Journal, 
v. 41, 1998, pp. 200/208. 
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capitais por pequenas e médias empresas.4  De um lado, vêm sendo estudadas práticas de 

mercado, tais como o alinhamento de interesses, com o objetivo de reduzir a percepção de 

risco dos investidores; o desenvolvimento de uma rede de intermediação que alcança 

investidores; a disseminação de uma cultura de investimento e de risco, entre outras. 

 

De outro, vêm sendo analisadas medidas que poderiam ser adotadas pelo governo 

brasileiro para estimular o desenvolvimento de tal mercado, tais como a criação de 

incentivos tributários a investidores que invistam nessas empresas; a criação de veículos de 

investimento específicos para esse mercado; normas específicas para facilitar o acesso ao 

mercado de capitais, inclusive de transparência; e auxílio financeiro às empresas para 

cobrir os custos associados à listagem. 

 

Espera-se que em um futuro não muito distante existam novas companhias se 

beneficiando da captação de recursos via mercado de capitais.5  Essas companhias estarão 

obrigadas a lidar com questões de transparência, governança corporativa e relações com 

investidores afeitas a sociedades anônimas abertas.  As políticas de remuneração dos 

administradores dessas companhias, por exemplo, estarão sujeitas a um nível diferenciado 

de disclosure, que demonstre como tais práticas alinham todos os interesses em jogo, 

considerando, especialmente, os interesses dos novos acionistas. 

 

Por fim, a terceira razão consiste na dispersão acionária observada em algumas 

companhias brasileiras nos últimos anos.  O crescimento do mercado de capitais brasileiro 

na última década foi acompanhado por uma mudança na própria estrutura de propriedade 

de algumas companhias abertas.  Nos últimos anos, presenciou-se o aparecimento de 

companhias sem controlador definido.  Existe uma tendência de intensificação desse 

processo, e pode ser que o número de companhias com capital pulverizado aumente nos 

���������������������������������������� �������������������
4 A esse respeito, v. documento denominado “Utilização do Mercado de Capitais para o Financiamento de 
Pequenas e Médias Empresas por meio de Ações”, disponível em 
http://www.bmfbovespa.com.br/empresas/download/Apresentacao-Mercado-Capitais.pdf.  O documento 
contém uma descrição dos trabalhos realizados por um comitê técnico composto por membros oriundos dos 
setores público e privado, bem como um diagnóstico dos problemas que deverão ser enfrentados no 
desenvolvimento do mercado de capitais para pequenas e médias empresas no Brasil nos próximos anos. 
5 Para um aprofundamento dos efeitos positivos da captação de recursos via mercado de capitais, cf. O. G. 
BULHÕES, Considerações sobre o Financiamento das Empresas, in Revista Brasileira de Mercado de 
Capitais, v. 2, 1976, p. 503. 
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próximos anos, tal como se observa em mercados mais desenvolvidos, como o dos Estados 

Unidos. 

 

A dispersão acionária tem vários efeitos positivos, dos quais o principal talvez seja 

conferir maior liquidez para as ações.  Mas ela também distancia os investidores dos 

centros decisórios da companhia, reduzindo sua capacidade de monitoramento e mesmo os 

incentivos para que cada investidor fiscalize as atividades dos administradores. 

 

Em um cenário como esse, a remuneração dos administradores se torna um 

mecanismo bastante propício para abusos.  A assimetria de informação entre acionistas e 

administradores, somada à dificuldade de monitoramento das atividades dos 

administradores e à ausência de incentivos individuais para a fiscalização, podem 

representar um terreno fértil para a adoção de comportamentos oportunistas dos 

administradores, consistentes, por exemplo, na elevação injustificada de sua remuneração.   

 

Recentes estudos empíricos sobre dados das companhias brasileiras demonstram a 

existência de uma associação direta entre a dispersão da propriedade acionária e o aumento 

da remuneração dos administradores das companhias abertas.6  Se a tendência de aumento 

da dispersão acionária efetivamente se concretizar, esse será mais um fator que fará da 

fiscalização da remuneração dos administradores um desafio importante a ser enfrentado 

pelos investidores brasileiros nos próximos anos. 

 

1.2. Plano da exposição e divisão do trabalho 

 

O estudo encontra-se dividido em seis capítulos: (i) introdução; (ii) sociedade 

anônima, alinhamento de interesses e remuneração dos administradores; (iii) remuneração 

dos administradores das sociedades anônimas na Lei nº 6.404, de 1976; (iv) participação 

nos lucros; (v) remuneração dos administradores baseada em ações; e (vi) considerações 

finais. 

 

���������������������������������������� �������������������
6 Cf. M. B. PINTO, Relação entre dispersão acionária e remuneração dos administradores de companhias 
abertas brasileiras, Dissertação de Mestrado apresentada na Escola de Pós Graduação em Economia da 
Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2011. 
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Neste capítulo 1, procurou-se apresentar o tema, seus sentidos e limites.  Procurou-

se, ainda, destacar que, não obstante a sempre existente preocupação com o estudo da 

remuneração dos administradores, três razões atuais intensificam a importância da análise 

sobre os incentivos outorgados aos administradores das companhias: (i) a recente edição da 

Instrução CVM nº 480, de 2009, que instaurou novos padrões de transparência para as 

companhias abertas, notadamente sobre informações relativas à remuneração de seus 

administradores; (ii) o crescimento do mercado de capitais brasileiro na última década; e 

(iii) a transformação da estrutura de propriedade de algumas companhias brasileiras, que 

têm presenciado uma crescente dispersão da propriedade acionária. 

 

O capítulo 2 apresenta um panorama da discussão sobre o tema nos Estados 

Unidos, país exportador de modelos e estruturas de remuneração dos administradores.  

Para tanto, o capítulo faz uma incursão na recente evolução da disciplina legal e 

regulamentar da remuneração dos administradores naquele país, com o intuito de extrair 

contribuições para o aprimoramento das discussões teóricas e práticas sobre o assunto no 

Brasil.  O capítulo incursiona também na discussão teórica dos possíveis problemas e 

custos oriundos da delegação da administração da companhia e da segregação entre a 

propriedade acionária e o controle societário, os chamados custos de agência.  

Particularmente, serão analisados os diferentes enfoques que a literatura teórica, sobretudo 

a americana, tem conferido à remuneração dos administradores: solução para os problemas 

de agência ou parte integrante deles.  Apresenta-se, ainda, um ponto de vista conciliatório 

desses dois enfoques.  Seguindo a tendência de aumento da dispersão acionária no Brasil, 

serão analisadas, na sequência, as associações entre a dispersão da propriedade acionária e 

a remuneração dos administradores, à luz de recentes estudos empíricos sobre o assunto 

realizados com dados de companhias brasileiras. 

 

O capítulo 3 analisará a legislação e regulamentação societárias referentes à 

remuneração dos administradores no Brasil.  O capítulo procura discutir o conceito de 

remuneração utilizado na Lei nº 6.404, de 1976, bem como sua natureza, alicerces sobre os 

quais se estruturará o trabalho subsequente.  Esse capítulo cuida, ainda, do contexto 

histórico em que se inserem, ao longo do tempo, os dispositivos legais referentes à 

remuneração dos administradores e de como esse contexto se relaciona com a evolução da 

concepção de “interesse social”.  Analisa-se de modo mais concreto o caput do art. 152 da 
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Lei nº 6.404, de 1976, os tipos de remuneração, a competência, o procedimento e os 

parâmetros para fixá-la, bem como questões práticas como a acumulação de remunerações, 

a renúncia ou destituição do administrador de seu cargo, a remuneração dos membros do 

conselho fiscal e a remuneração dos administradores nos grupos societários.  Também são 

analisados nesse capítulo o comitê de remuneração e o seu funcionamento, e os eventuais 

benefícios outorgados ao administrador em virtude de seu desligamento (golden 

parachutes).  Por fim, o capítulo objetiva analisar os dispositivos da Instrução CVM nº 

480, de 2009, referentes à remuneração dos administradores, discutindo aspectos como 

exigência de transparência imposta pela referida norma. 

 

A participação nos lucros e a remuneração baseada em ações também integram a 

remuneração dos administradores.  Entretanto, em vista de sua importância para as 

companhias brasileiras, bem como da existência de dispositivos da Lei nº 6.404, de 1976, 

que tratam especificamente dessas modalidades remuneratórias, a participação nos lucros e 

a remuneração baseada em ações serão tratadas em capítulos autônomos. 

 

No capítulo 4, será analisado o instituto da participação nos lucros.  Serão objeto de 

estudo o conceito e a natureza da participação nos lucros.  Sob uma perspectiva jurídico-

econômica, o capítulo procura discutir a percepção de risco pelos administradores e o free 

rider problem, presentes quando se adota uma estrutura remuneratória baseada no 

compartilhamento dos resultados.  De maneira mais concreta, serão analisados os seguintes 

dispositivos da Lei nº 6.404, de 1976: (i) o art.152, §§ 1º e 2º, os limites impostos à 

participação nos lucros, os diferentes entendimentos teóricos sobre tais limites e sobre a 

existência de participações estatutárias e extra estatutárias; (ii) o art. 189 e o art. 190, e a 

base para cálculo da participação nos lucros; e (iii) o art. 201, e a responsabilidade dos 

administradores.  Em seguida, discutem-se questões práticas como a participação com base 

em lucros intermediários; destituição de administrador e participação nos lucros; o regime 

diferenciado das companhias com até vinte acionistas (art. 294, da Lei nº 6.404, de 1976); 

e a participação nos lucros nos grupos societários.  Por fim, o capítulo analisa e discute os 

dispositivos da Instrução CVM nº 480, de 2009, aplicáveis à participação nos lucros. 

 

O capítulo 5 cuidará da remuneração dos administradores baseada em ações, 

particularmente da opção de compra de ações.  À luz do art. 168, § 3º, da Lei nº 6.404, de 
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1976, serão analisados o conceito, o funcionamento e os requisitos para a implementação 

de planos de opções de compra de ações.  O capítulo tratará também dos meios que a 

companhias geralmente utilizam para compor o conjunto de ações com as quais 

remunerarão os administradores mediante a outorga de opções de compra, bem como da 

exclusão do direito de preferência, nos termos do art. 171, § 3º, da Lei nº 6.404, de 1976.  

Serão analisadas, ainda, outras modalidades de remuneração baseada em ações, como os 

planos de ações restritas e as phantom stock options.  O capítulo discute aspectos recente 

Resolução CMN nº 3.921, de 2010, que trata da remuneração dos administradores de 

instituições financeiras.  Ao final, o capítulo se dedica a discutir eventuais comportamentos 

oportunísticos dos administradores relacionados à remuneração baseada em ações e os 

itens da Instrução CVM nº 480, de 2009, aplicáveis a esse tipo de remuneração. 

 

Finalmente, o capítulo 6 consubstancia as considerações finais da dissertação.  Nele 

serão retomadas as principais ideias desenvolvidas ao longo do estudo e sintetizadas as 

conclusões obtidas, destacando-se também as reflexões e os estudos ainda por serem 

realizados para o aprimoramento das discussões teóricas e práticas sobre a remuneração 

dos administradores das sociedades anônimas. 

 

 

***  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve por objetivo analisar a disciplina jurídica da remuneração 

dos administradores de sociedades anônimas a partir de três perspectivas, quais sejam: (i) a 

dos incentivos que as estruturas de remuneração podem gerar ao desempenho dos 

administradores; (ii) a dos problemas e conflitos que a remuneração pode causar, 

notadamente entre os acionistas controladores e os não controladores, bem como entre os 

administradores e os acionistas; e (iii) a das soluções que a remuneração proporciona, 

sobretudo ao alinhar os interesses dos administradores com os da companhia e dos 

acionistas.   

 

Como o trabalho procurou demonstrar, o momento atual é oportuno para se refletir 

analiticamente sobre as estruturas e a disciplina legal da remuneração dos administradores 

por três razões recentes e fundamentais: (i) a edição da Instrução CVM nº 480, de 2009, 

que instaurou um novo padrão de exigências de transparência para as companhias 

brasileiras; (ii) o crescimento do mercado de capitais brasileiro na última década; e (iii) a 

dispersão da propriedade acionária já observada em algumas companhias, bem como a 

relação que essa dispersão trava com a remuneração dos administradores.   

 

Diante dessa conjuntura, o capítulo 2 procurou conferir ao trabalho um panorama 

da discussão sobre a remuneração dos administradores nos Estados Unidos, vanguarda 

indisputável nas tendências remuneratórias.  O capítulo parte do pressuposto de que 

“custos de agência” e “conflitos de interesse”, embora sejam problemas enfrentados em 

realidades econômicas subjacentes bastante diferentes, podem ter uma raiz comum, que 

consiste no descontrole de poder (dos administradores, onde a propriedade acionária é 

dispersa, e dos controladores, onde ela é concentrada). 

 

Partindo-se desse pressuposto, a experiência prática norte-americana que já é rica 

pode se tornar particularmente útil, daí a importância de analisar as tendências regulatórias 

naquele país.  Tais tendências mostram que iniciativas governamentais adotadas no 

mercado americano, por mais de uma vez, geraram efeitos indesejados – para não dizer 

opostos aos almejados – pelos reguladores.  Foi assim com a tentativa de limitar a 
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remuneração dedutível para fins de imposto de renda e com a tentativa de limitar o valor 

das cláusulas de golden parachutes. 

 

Mas além das possíveis raízes coincidentes que os “problemas de agência” e os 

“conflitos de interesse” podem ter, a análise da experiência americana se mostra 

importante também pelo momento de transição com que o mercado brasileiro convive.  Se 

a tendência de aumento da dispersão se confirmar, é possível que os investidores enfrentem 

desafios novos.   

 

É possível que eles tenham que lidar, além do poder do controlador, também com o 

poder dos administradores, cuja influência nos processos de fixação de remuneração pode 

agravar os problemas de agência.  Aliás, há estudos empíricos recentes demonstrando uma 

possível associação positiva entre aumento da dispersão acionária e incremento da 

remuneração dos administradores. 

 

Nesse cenário de possíveis mudanças de desafios, ou mesmo de manutenção dos 

desafios atuais, mas de crescimento do mercado, rediscutir a disciplina jurídica da 

remuneração dos administradores pode ser bastante relevante.  Para tanto, além de discutir 

as técnicas, os procedimentos, as formalidades e os requisitos estabelecidos pela Lei nº 

6.404, de 1976, o presente trabalho procurou agregar dois componentes que tem se 

mostrado como tendências importantes.   

 

O primeiro deles é a transparência das informações relativas à remuneração dos 

administradores.  Como o trabalho procurou demonstrar, a transparência pode funcionar 

como um efetivo e natural mitigador da assimetria informacional entre, de um lado, 

controladores e administradores, e, de outro, os acionistas, aumentando a capacidade de 

monitoramento por parte desses últimos.  Mas, mais do que isso.  O estudo procura 

demonstrar que a transparência também pode desencadear um efeito indutor de 

comportamentos lícitos e adequados, e que, portanto, alinhem os interesses dos 

administradores, da companhia e dos acionistas. 

 

O segundo componente é a independência.  Em qualquer dos cenários – seja de 

propriedade acionária dispersa, seja de controle concentrado – a independência é elemento 
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essencial, pois veicula soluções tanto para os problemas de agência quanto para os 

conflitos de interesse.  Por essas razões, o trabalho procurou focar atenção no comitê de 

remuneração, como elemento agregador de independência e redutor dos conflitos entre 

controladores e administradores de um lado, e acionistas de outro. 

 

Esses componentes talvez não sejam suficientes; mas certamente serão necessários 

para que os investidores encarem esse possível novo desafio que à frente deles se coloca. 

 

Os capítulos 4 e 5 procuraram rediscutir duas das modalidades remuneratórias 

histórica e quantitativamente mais utilizadas pelas companhias brasileiras: a participação 

nos lucros e a remuneração baseada em ações. 

 

No capítulo 4, foram discutidas questões formais como conceituação, natureza, e 

requisitos das participações nos lucros.  Para cumprir esse objetivo, analisou-se 

pormenorizadamente a disciplina legal da participação nos lucros, sobretudo à luz das 

seguintes questões: (i) o art. 152, §§ 1º e 2º, os limites impostos à participação nos lucros, 

os diferentes entendimentos teóricos sobre tais limites e sobre a existência de participações 

estatutárias e extra estatutárias; (ii) o art. 189 e o art. 190, e a base para cálculo da 

participação nos lucros; (iii) o art. 201, e a responsabilidade dos administradores; e (iv) a 

participação nos grupos societários.  Em seguida, discutiram-se questões práticas como a 

participação com base em lucros intermediários; destituição de administrador e 

participação nos lucros; e o regime diferenciado das companhias com até vinte acionistas 

(art. 294, da Lei nº 6.404, de 1976).   

 

O capítulo 5 cuidou dos problemas relativos à remuneração baseada em ações, 

especialmente as opções de compra de ações, enfatizando (i) o conceito, o funcionamento e 

os requisitos para a implementação de planos de opções de compra de ações; (ii) os meios 

que a companhias geralmente utilizam para compor o conjunto de ações com as quais 

remunerarão os administradores mediante a outorga de opções de compra; (iii) a exclusão 

do direito de preferência, nos termos do art. 171, § 3º, da Lei nº 6.404, de 1976.  Também 

foram analisadas outras modalidades de remuneração baseada em ações, como os planos 

de ações restritas e as phantom stock options.  O capítulo discutiu ainda aspectos da recente 
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Resolução CMN nº 3.921, de 2010, que trata da remuneração dos administradores de 

instituições financeiras.   

 

Mas ambos os capítulos também conferiram ênfase às exigências de transparência 

impostas às companhias no que diz respeito à participação nos lucros e à remuneração 

baseada em ações.  Com a exigência de divulgação das métricas utilizadas e o seu acesso 

pelo regulador e pelos acionistas, há uma tendências de que as modelagens adotadas sejam 

claras e precisas, de modo que os estímulos ao alinhamento de interesses sejam 

perceptíveis pelos destinatários das informações e, com isso, .mitiguem-se os incentivos 

perversos e comportamentos oportunísticos. 

 

Considerando os três pontos de partida do presente trabalho, quais sejam: (i) a 

edição da Instrução CVM nº 480, de 2009, que instaurou um novo padrão de exigências de 

transparência para as companhias brasileiras; (ii) o crescimento do mercado de capitais 

brasileiro na última década; e (iii) a dispersão da propriedade acionária já observada em 

algumas companhias, bem como a relação que essa dispersão trava com a remuneração dos 

administradores, os próximos anos serão de fundamental importância no aprimoramento 

das discussões teóricas sobre o tema. 

 

 

 

*** 
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