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Resumo 

 

Este trabalho trata da remuneração dos administradores de companhias abertas 

brasileiras. Em primeiro lugar, a questão é caracterizada como um problema 

decorrente da relação de principal-agente existente entre administradores e 

acionistas dessas companhias. Em seguida, defende-se que, em decorrência da 

complexidade da estrutura societária que constitui essa relação e da posição 

privilegiada de que os administradores desfrutam para influenciar na fixação de sua 

própria remuneração, é necessário criar barreiras que imponham custos adicionais 

aos administradores que procuram extrair benefícios pessoais de sua posição. O 

principal fator identificado com a criação dessas barreiras é a ampla divulgação da 

remuneração paga pelas companhias a seus executivos. Na literatura brasileira são 

levantados diversos argumentos contrários à divulgação. Esses argumentos, 

contudo, não parecem suficientes para retirar o mérito da decisão regulatória de 

exigir a divulgação. Por fim, são discutidas as possíveis consequências da 

divulgação sobre o valor e a forma das remunerações, concluindo-se que, embora 

existam efeitos negativos, o resultado líquido da divulgação é positivo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Regulação. Remuneração. Administradores. Diretores. 

Companhia. Agência. Agente. Principal. 



 

Abstract 

 

This paper discusses the compensation paid to executives of publicly traded 

companies in Brazil. First, the issue is characterized as a problem arising out of the 

principal-agent relationship between managers and shareholders of these 

companies. Second, it is discussed that as a result of the complexity of the corporate 

structure that constitutes such relationship and of the privileged position enjoyed by 

the executives to influence their own compensation, it is necessary to establish 

barriers which impose additional costs on managers who wish to extract rents from 

their position. The main factor associated with the creation of these barriers is the full 

disclosure of the compensation paid by companies to their executives. Many issues 

contrary to disclosure have been raised in Brazil. These issues, however, do not 

seem to be sufficient to conclude against the regulatory requirement of disclosure. 

Finally, the paper discusses the possible consequences of disclosure on the amount 

and the structure of compensation and concludes that, even though there are some 

negative consequences, the net result of disclosure is positive. 

 

KEYWORDS: Regulation. Compensation. Executives. Managers. Corporation. 

Companies. Agency. Agent. Principal. 
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1 Introdução 
 

“[N]ão se pode esperar que os diretores dessas companhias cuidem do dinheiro de 

outras pessoas com o mesmo cuidado preocupado com que os sócios de uma 

associação privada cuidam do seu, já que esses diretores administram dinheiro 

alheio, não o próprio.”1 

Adam Smith 

 

Quanto você ganha por ano? A pergunta é considerada uma indiscrição por muitas 

pessoas, mas os administradores das companhias abertas brasileiras têm a 

obrigação de respondê-la e de manter a resposta aberta para quem quiser consultar, 

no site da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). 

Essa regra, hoje regulada pela Instrução CVM n° 480 , de 7 de dezembro de 2009, 

conforme alterada (“ICVM 480”), exige que seja mantido um cadastro permanente e 

atualizado com várias informações sobre as empresas registradas na autarquia (o 

“Formulário de Referência”). Entre as informações que devem ser divulgadas, inclui-

se o detalhamento dos valores pagos aos administradores, objeto da seção 13 do 

Formulário de Referência. 

Conforme será explorado ao longo deste trabalho, a divulgação pormenorizada da 

remuneração paga aos executivos não é uma obrigação trivial imposta às 

companhias abertas. O simples fato de os valores das remunerações serem 

informações públicas gera impactos significativos tanto para os profissionais quanto 

para as empresas vinculadas pela norma. 

O objetivo deste trabalho é explorar esses impactos de forma detida para determinar 

a eficiência da regulação editada pela CVM e os principais efeitos para acionistas e 

companhias. Para atingir esse objetivo, procurarei debater se a obrigatoriedade de 

                                                 
 
 
1SMITH, Adam. A Riqueza das Nações . São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 941. 
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divulgar a remuneração dos administradores de companhias abertas é uma norma 

adequada sob as óticas jurídica e econômica, buscando responder se a norma 

protege adequadamente os interesses jurídicos envolvidos e se ela cria os 

incentivos econômicos adequados. 

A discussão acerca da divulgação dessas informações é especialmente pertinente 

em razão do momento atravessado pelo mercado de capitais brasileiro. O 

crescimento experimentado nos últimos anos gera novas possibilidades de 

financiamento para as empresas nacionais, mas traz consigo uma exigência cada 

vez maior de transparência e profissionalismo na gestão do patrimônio dos 

investidores. 

Isto é, na medida em que aumenta o volume de investimentos, os investidores 

tomam maiores riscos. Em contrapartida pelos riscos assumidos, esses investidores 

exigem mais informações sobre as companhias investidas. Nesse sentido, o avanço 

dos padrões de governança corporativa é uma resposta às exigências dos 

investidores, que querem conhecer mais sobre as empresas que receberão seu 

capital. 

A evolução do mercado traz também novos desafios para a regulação do setor, uma 

vez que, ao atrair mais investidores e maior volume de capital, o mercado brasileiro 

experimenta um movimento de desconcentração. Ainda que permaneçam longe dos 

números apresentados por economias mais desenvolvidas, começam a aparecer no 

país as primeiras empresas com capital pulverizado, isto é, sem controlador definido. 

As empresas têm cada vez mais investidores, com participações menores em seu 

capital, e os investidores, de sua parte, possuem investimentos em várias empresas 

e exercem menor influência sobre cada uma delas. 

Assim, o fenômeno da pulverização do capital das empresas brasileiras aumenta a 

separação entre a propriedade e a gestão das empresas. Ou seja, as pessoas que 

gerem as companhias – os administradores – estão cada vez mais distantes dos 

donos do negócio – os acionistas. 
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Justamente nessa divisão entre propriedade e gestão é que reside a maior 

importância da divulgação da remuneração dos administradores. Essa questão está 

ligada a um problema que está na base da estrutura do direito societário. 

O administrador age como um mandatário do acionista e recebe dele uma espécie 

de procuração para gerir a empresa de forma eficiente, isto é, da forma que atenda 

aos interesses do acionista. Se o acionista e o administrador fossem a mesma 

pessoa, não haveria problema algum, pois os interesses do administrador seriam 

exatamente os interesses do acionista. Mas quando a pessoa que gere é diferente 

do dono do patrimônio, abre-se espaço para um conflito de interesses entre os dois. 

Dessa forma, o mandatário pode ter incentivos para agir conforme seus próprios 

interesses em prejuízo dos objetivos de seu procurador. 

Como se afirmou acima, a pulverização do capital agrava esse problema, pois os 

acionistas passam a ter cada vez menos incentivos para fiscalizar a ação dos 

administradores. Quando há um acionista com grande participação no capital da 

sociedade, uma alteração no desempenho da companhia gera um impacto 

significativo no investimento e, portanto, esse acionista tem incentivos para fiscalizar 

e determinar as decisões da companhia. 

Entretanto, quando os acionistas têm apenas pequenas participações no capital 

social, uma alteração na gestão ocasiona apenas um impacto marginal em seus 

investimentos. Adicionalmente, esses acionistas minoritários têm pouco poder sobre 

as decisões da sociedade, reduzindo ainda mais seus incentivos para acompanhar o 

desempenho dos administradores. 

Nesse contexto, a remuneração paga aos administradores é um campo em que 

podem surgir grandes conflitos de interesses. Como explorarei ao longo do trabalho, 

os administradores têm poder para influenciar a sua própria remuneração. É claro 

que os executivos utilizarão esse poder para tentar ganhar a maior remuneração 

possível pelos serviços que prestam para a companhia. 

Por outro lado, o interesse dos acionistas é receber a prestação do serviço pelo 

menor valor que puderem pagar. Entretanto, como mencionei acima, os incentivos 

dos acionistas para barganhar com os administradores pelos valores pagos são 



 
 

11 
 
 
baixos, pois seu ganho é apenas marginal. Assim, esse conjunto de incentivos pode 

acabar elevando as remunerações dos administradores, com o custo sendo 

compartilhado entre todos os acionistas. 

A divulgação detalhada da remuneração dos administradores é uma solução 

regulatória que pode alterar os incentivos existentes nessa relação e influenciar na 

definição de valores e estruturas mais eficientes de remuneração. Nesse sentido, a 

separação entre propriedade e gestão é o principal fator que leva o regulador a 

obrigar a divulgação da remuneração dos administradores das companhias abertas. 

Conforme procurarei discutir, várias consequências advêm dessa solução 

regulatória. Nem todas essas soluções são positivas e também não são todas que 

mitigam o problema estudado. O objetivo deste trabalho é procurar divisar quais são 

essas consequências e de que forma elas podem impactar os acionistas, os 

administradores e a própria companhia. 

Para isso, em primeiro lugar farei uma explicação mais detalhada do problema e de 

sua relação com a definição da remuneração dos executivos. Explicarei de que 

forma essa questão pode impactar os incentivos e os custos dos administradores e 

dos acionistas e, em última análise, como esses fatores podem impactar o processo 

de decisão acerca da remuneração. 

Em seguida, abordarei o que chamei de argumentos de natureza privada contrários 

à divulgação de informações. Esses argumentos tratam basicamente da violação a 

direitos dos administradores por meio da divulgação das informações, sem 

considerar os interesses públicos contrapostos. Os principais argumentos de 

natureza privada são os direitos à privacidade e intimidade dos executivos e a sua 

segurança. 

Como comentarei ao longo do trabalho, os argumentos de natureza privada não têm 

grande importância na literatura internacional que trata da remuneração de 

administradores de companhias. Contudo, no Brasil, onde o debate é ainda 

incipiente, esses argumentos têm protagonizado os debates travados pelos atores 

envolvidos, deixando pouco espaço para as outras consequências, que parecem ter 

uma importância maior para o fenômeno que se pretende regular. 
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Chamarei essas outras consequências de argumentos de natureza social, pois 

dizem respeito aos impactos da norma para o funcionamento das sociedades. A 

forma com que os argumentos sociais exercem esse impacto, como mencionei 

acima, é alterando incentivos que se relacionam com a fixação das remunerações. 

Existem argumentos sociais favoráveis à divulgação das informações e argumentos 

sociais contrários a essa regra. Assim, deve-se sopesar o impacto e a influência de 

cada um deles para decidir se a escolha regulatória feita pela CVM é adequada para 

os fins almejados pela autarquia. 

Para relacionar os impactos dos argumentos sociais com os objetivos almejados 

pela regulação, separarei esses argumentos em dois grupos. O primeiro grupo de 

impactos sociais da divulgação das remunerações dos executivos diz respeito à 

forma de estruturação desses pagamentos. Nesse ponto explorarei como a 

publicação de informações pode alterar a escolha entre os diversos tipos de 

compensação oferecida aos administradores. Isto é, se a divulgação interfere no 

aumento ou redução de parcelas fixas, bônus por desempenho, pagamento com 

ações, etc. e se isso é positivo para companhias, acionistas e administradores. 

Ao tratar do segundo grupo de consequências de natureza social, analisarei os 

potenciais impactos da divulgação de informações sobre o valor das remunerações 

pagas pelas companhias. Neste ponto, abordarei algumas evidências empíricas de 

que, em outros países em que a divulgação da remuneração dos administradores 

passou a ser obrigatória, houve um acréscimo nos valores a partir da vigência da 

regra. Em seguida apresentarei algumas possíveis explicações para esse fenômeno 

e o impacto desses fatores para a utilidade da regulação. 

Finalmente, a partir das conclusões parciais acerca de cada um dos argumentos 

apresentados, farei um apanhado das consequências da divulgação sobre a 

remuneração dos administradores. Na conclusão procurarei retomar quais são os 

efeitos positivos e negativos da obrigação regulatória sobre o montante e a forma de 

remuneração de executivos para, ao final, determinar o efeito líquido dessa regra 

para as companhias abertas brasileiras. 

  



 
 

13 
 
 
2 Remuneração dos administradores como um problema de agência 
 
 
Ao longo deste texto, arguirei que a remuneração de administradores representa um 

problema de agência2 e mostrarei algumas evidências dos efeitos e possíveis 

soluções para tratar desse problema. Para isso, os primeiros passos são buscar uma 

definição mínima do que constitui a relação de agência, identificar quais os 

problemas comumente associados a ela e demonstrar de que forma essas questões 

teóricas se relacionam com o pagamento conferido a executivos de companhias 

abertas. 

Pioneiros na identificação dessa questão, Jensen e Meckling3 definem a relação de 

agência como um mandato. Um contrato por meio do qual uma pessoa (agente) é 

contratada para realizar em nome e em favor de um terceiro (principal) um serviço, 

de modo que o agente seja investido de algum grau de autoridade na tomada de 

decisões em nome do principal. 

Esse tipo de relação entre principal e agente se reproduz em diversas situações, 

desde o papel dos políticos em democracias representativas até o trabalho de um 

vendedor, que age e toma decisões em nome do dono da loja. O relacionamento 

entre executivos e acionistas não é, portanto, o único caso em que esse tipo de 

relacionamento se apresenta. Ainda assim, a relação entre principal e agente se 

apresenta de forma clara na organização empresarial4 e a exploração dessa 

condição pode ajudar a tornar esse relacionamento mais eficiente. 

Um dos principais motivos da organização de negócios na forma de sociedades por 

ações é o fato de que pessoas com recursos excedentes (acionistas) querem 

                                                 
 
 
2 Referido também como problema de principal-agente. 
 
3 JENSEN, Michael C. e MECKLING, William H. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency 
Costs and Ownership Structure . Disponível em <http://papers.ssrn.com/abstract_id=94043>. Último 
acesso em 12 de junho de 2011. p. 5. 
 
4 Esse relacionamento é associado com a própria base da organização da atividade econômica 
através da criação das companhias. Cf. ALLEN, William T., KRAAKMAN, Reinier H. e 
SUBRAMANIAN, Gruhan. Commentaries and Cases on the Law of Business Organ ization . 3ª 
Edição. Austin: Wolters Kluwer Law & Business, 2009.  
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multiplicar seu capital através do investimento em atividades produtivas e não 

querem ou não têm capacidade de administrar esses negócios pessoalmente. Por 

outro lado, as pessoas que têm a capacidade e disponibilidade de gerir as atividades 

produtivas (administradores) não têm os recursos suficientes ou não querem investir 

todos os recursos necessários para viabilizar essas atividades. 

A relação de agência, portanto, se apresenta no direito societário como uma 

alternativa para transformar a poupança popular em atividade produtiva, permitindo 

também que cada investidor possa aplicar montantes reduzidos, possibilitando a 

diversificação dos investimentos. Assim, a existência das sociedades empresárias 

permite, ao mesmo tempo, a união do capital dos investidores com a capacidade 

dos administradores e a mitigação do risco através da diversificação dos 

investimentos.  

Contudo, partindo do pressuposto de que tanto principal quanto agente procurarão 

maximizar seu próprio bem-estar, há boas razões para acreditar que o agente nem 

sempre utilizará seus poderes para atender perfeitamente o interesse de seu 

principal. 

O problema de agência, referido acima, surge do fato de que muitas vezes os 

interesses de principais e agentes podem entrar em conflito. No contexto do direito 

societário isso significa, por exemplo, que os administradores farão o possível para 

aumentar sua própria remuneração e que isso pode não ser do interesse dos 

acionistas, pois reduz o lucro que a companhia distribuirá. 

Nem sempre é tão simples identificar o conflito de interesses como na hipótese 

narrada acima. Por vezes pode ser difícil para o principal perceber se uma 

determinada decisão lhe trará ganhos ou se os benefícios serão direcionados 

apenas ao agente. 

A decisão de uma grande empresa de adquirir um jato para as viagens de seus 

principais colaboradores pode gerar significativa economia de tempo e dinheiro. Por 

outro lado, a quantidade de viagens realizada pode não justificar a despesa e essa 

decisão pode ser tomada apenas para dar maior conforto aos diretores que 

passarão a viajar no jato particular da companhia. 
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Mesmo no campo das remunerações, como veremos, a identificação desse limite 

pode ser problemática. Se os acionistas optarem por oferecer remunerações muito 

baixas, podem simplesmente não conseguir contratar executivos qualificados para a 

condução dos negócios da companhia. Os principais, por estarem mais distantes da 

efetiva tomada de decisões, normalmente precisam incorrer em custos significativos 

até mesmo para saber se uma escolha atende adequadamente seus interesses. 

Os custos adicionais usualmente associados com o problema de principal-agente 

são divididos em diversas categorias5, mas para os fins deste trabalho, tratarei 

essencialmente de dois custos atribuídos aos principais em conexão com o 

problema de agência: o custo de monitoramento das atividades do agente e os 

custos incorridos para alinhar os interesses dos agentes com o de seus principais. 

A primeira classe desses custos está relacionada com a questão, mencionada 

acima, de que o principal precisa incorrer em esforços adicionais para se informar de 

forma detalhada sobre as decisões tomadas pelo agente. No tocante à organização 

empresarial, essa questão fica evidente. O acionista precisará incorrer em elevados 

custos para conhecer detalhadamente as decisões tomadas pelos diretores da 

companhia. Mesmo com esforços e custos adicionais, frequentemente essas 

decisões simplesmente não estarão acessíveis aos investidores. 

Contudo, para controlar o problema de agência e garantir que o principal não 

utilizará sua posição para obter vantagens pessoais, é necessário que o principal 

tome medidas para monitorar – mesmo sem precisar se envolver em todos os 

detalhes – a atividade de tomada de decisão do agente. 

O segundo tipo de custos adicionais decorrentes da relação de agência está 

associado com a necessidade de alinhar os interesses do agente com os do 

principal. Um bom exemplo desses custos é o pagamento de comissões a 

vendedores. Se o salário do vendedor é fixo, independentemente do volume de 

vendas, ele terá poucos incentivos para tentar vender mais e pode trabalhar de 

forma a se cansar menos, por exemplo. Por outro lado, se grande parte da 

                                                 
 
 
5 Cf. JENSEN, Michael J. e MECKLING, William H. Op. Cit. p. 5-6. 
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remuneração estiver atrelada ao desempenho de vendas, o dono da loja (principal) 

pode acabar gastando um pouco mais com salários, mas alinhará os interesses do 

vendedor (agente) com os seus. Os dois se esforçarão para vender mais. 

Em relação à remuneração dos administradores, a separação entre propriedade e 

controle faz com que os acionistas passem a ter pouco poder sobre as decisões 

tomadas pelos administradores das companhias. Nesse sentido, o monitoramento e 

o alinhamento de interesses, mencionados acima, são ferramentas fundamentais 

para assegurar que essas decisões sejam tomadas de acordo com os interesses 

dos investidores, mesmo que isso implique em custos adicionais. 

Sobre o tema, Jensen e Murphy6 afirmam que o conflito de interesses entre 

acionistas e executivos de companhias abertas é um exemplo clássico do problema 

de principal e agente. Se os acionistas tivessem informações completas acerca das 

atividades dos executivos e das oportunidades de investimento da empresa, 

poderiam estabelecer um contrato especificando as ações que os administradores 

deveriam adotar em cada situação possível. As atitudes dos diretores e as 

oportunidades de investimento da empresa não são, contudo, perfeitamente 

acessíveis aos acionistas. Frequentemente os acionistas não sabem quais são as 

ações disponíveis aos administradores e quais dessas atitudes maximizarão a 

riqueza dos acionistas. 

Nesse contexto, a remuneração dos administradores é uma das questões que ilustra 

a dificuldade e a importância do problema de agência na organização empresarial. 

Embora essa seja uma questão fundamental para os resultados da empresa e para 

o alinhamento de interesses entre principais e agentes, os acionistas têm pouco 

poder para definir a remuneração dos administradores das companhias em que 

investem.  

                                                 
 
 
6 JENSEN, Michael C. e MURPHY, Kevin J. Performance Pay and Top-Management Incentives . 
Disponível em < http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=94009> . Último acesso em 8 de 
agosto de 2011. p. 1. 
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Essa questão é mais facilmente identificável nas companhias em que existe 

dispersão acionária7, 8. Sem a existência de um acionista controlador, o 

administrador fica muito mais livre para tomar decisões com intuito de obter 

benefícios pessoais. Em primeiro lugar, porque com a dispersão acionária, cada 

investidor tem uma participação menor no capital da companhia e, com isso, 

ninguém tem incentivo para monitorar atentamente as decisões tomadas. Em 

segundo lugar, porque, ainda que um acionista consiga identificar o comportamento 

oportunista do administrador, será muito mais difícil para esse acionista controlar as 

ações dos administradores, pois o seu voto representará apenas uma pequena 

parcela nas deliberações que determinam a tomada de decisões pela sociedade. 

Dessa forma, quanto menor o poder dos acionistas para controlar as decisões de 

seus agentes, maior o poder e a discricionariedade dos administradores na tomada 

de decisões pela companhia. Esse poder dos administradores, como veremos, pode 

ser maior ou menor, dependendo de determinados fatores na organização da 

sociedade e é utilizado pelos administradores também para a obtenção de 

benefícios pessoais, como a maximização de sua remuneração, em razão de sua 

posição9. 

Assim, em decorrência de sua posição, os diretores acabam tendo grande poder 

também para influenciar o montante que receberão em troca de seus serviços. A 
                                                 
 
 
7 Companhias em que as ações são detidas por muitos investidores de modo que nenhum deles 
possua grande participação no capital da empresa e ninguém possa controlar isoladamente a sua 
tomada de decisões. 
 
8 A literatura estrangeira trata do problema de agência focando essencialmente em companhias com 
dispersão acionária. Cf., por exemplo, BEBCHUK, Lucian Arye e FRIED, Jesse M. Executive 
Compensation as an Agency Problem . Disponível em 
<http://papers.ssrn.com/abstract_id=364220>. Último acesso em 12 de junho de 2010. e JENSEN, 
Michael J. e MECKLING, William H. Op. Cit. Arguirei em seguida que esse não é o único caso em que 
se apresenta o problema de agência no tocante à remuneração de administradores. 
 
9 Esse entendimento não é unânime na literatura, havendo quem defenda que a remuneração é 
apenas uma possível solução para o problema de agência, e não uma parte desse problema. Sob 
essa ótica, defende-se que os diretores não têm poder sobre sua própria remuneração e que os 
salários são definidos por conta de uma negociação eficiente e independente entre o conselho de 
administração e os diretores, visando o alinhamento dos interesses de diretores e acionistas. Para 
uma visão que defende essa abordagem, conhecida como Optimal Contracting Approach, contra a 
abordagem adotada neste trabalho Cf. BIZJAK, John M.; LEMMON Michael L. e NAVEEN, Lalitha. 
Does the Use of Peer Groups Contribute to Higher Pa y and Less Efficient Compensation?  
Disponível em <http://papers.ssrn.com/abstract_id=252544>. Último acesso em 30 de julho de 2011. 
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remuneração dos diretores no Brasil é determinada pela assembleia geral de 

acionistas. Contudo, essa decisão pode ser fortemente influenciada pelo conselho 

de administração das companhias e pelos próprios diretores. Nesse contexto, os 

conselheiros têm poucos incentivos para buscar reduzir as remunerações dos 

diretores. Isso ocorre, entre outros fatores, porque, quando não é evidente para os 

acionistas que o diretor está extraindo benefícios pessoais, é mais interessante para 

os conselheiros manter um bom relacionamento com os diretores, sobretudo com o 

diretor presidente. Além disso, os conselheiros muitas vezes exercem cargos de 

diretoria em outras companhias, de modo que esses conselheiros acabam sendo 

enviesados para defender interesses da diretoria. 

Dessa forma, Bebchuk, Fried e Walker10 defendem que o poder dos diretores pode 

ser preponderante na definição de sua remuneração. Segundo os autores, os 

executivos frequentemente utilizam seu poder para aumentar sua própria 

remuneração e os conselheiros tendem a colaborar em algum grau com essa atitude 

dos diretores. O excesso de remuneração que os executivos são capazes de extrair 

por conta de sua posição se caracteriza como benefício pessoal. O montante desses 

benefícios ineficientes é definido pela excedente que os administradores recebem 

em relação a um pagamento que maximiza a riqueza dos acionistas. 

Como a extração desses benefícios pessoais é possibilitada pelo poder que os 

executivos exercem sobre a companhia e os acionistas, defende-se que existe uma 

correlação entre o poder do executivo e a remuneração que ele receberá. Os 

executivos sempre terão algum poder e, por isso, sempre poderão extrair alguns 

benefícios. Entretanto, o montante desses benefícios será influenciado pela 

estrutura da empresa, que pode conferir mais ou menos poder aos seus 

administradores. Quanto mais poder o diretor tiver, maiores serão os benefícios que 

ele será capaz de extrair. 

                                                 
 
 
10 BEBCHUK, Lucian Arye; FRIED, Jesse M. e WALKER, David I. Managerial Power and Rent 
Extraction in the Design of Executive Compensation . Disponível em <http://papers.ssrn.com/ 
abstract_id=316590>. Último acesso em 5 de julho de 2011. pp. 784-785. 
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As explicações propostas pela teoria que identifica a existência de poder dos 

administradores para influenciar sua própria remuneração – managerial power 

approach – são direcionadas especificamente às companhias sem controlador 

definido, onde os diretores têm maior poder. Entretanto, é possível que esse foco da 

literatura norte-americana se deva à grande quantidade de companhias com controle 

disperso nos EUA e aos problemas de governança gerados por essa condição. 

Embora a situação de dispersão acionária seja o caso em que o problema de 

agência se torna mais pronunciado, defenderei que esse problema se apresenta 

também nos casos em que há um controlador que exerce um cargo na diretoria da 

companhia. 

Os incentivos do controlador para buscar benefícios pessoais não são tão grandes 

quanto o dos diretores de empresas com dispersão acionária, uma vez que o 

controlador, na posição de acionista, recebe grande parte dos ganhos da 

companhia. Contudo, esses incentivos não são também desprezíveis, já que os 

benefícios auferidos como acionista seria dividido com os demais investidores, 

enquanto os benefícios pessoais obtidos em decorrência do cargo de diretoria não 

estariam sujeitos a qualquer divisão. 

Assim, para o controlador que exerce cargo de administração é interessante 

maximizar a sua remuneração como diretor – ainda que isso reduza os lucros da 

sociedade –, pois esses benefícios são recebidos diretamente, sem qualquer 

divisão. Nesse sentido, se os diretores de companhias sem controlador definido já 

possuem grande poder sobre a sua própria remuneração, o controlador, em maior 

grau, consegue influenciar decisivamente o quanto receberá pelo exercício de um 

cargo na diretoria da sociedade. 

Portanto, os argumentos da managerial power approach são fundamentais para 

regular o problema de agência, tanto das empresas com ações dispersas no 

mercado – que começam agora a se tornar mais numerosas no Brasil – quanto das 

companhias em que o controlador exerce o papel de diretor – fenômeno mais 

comum no mercado brasileiro.  

Tendo em vista que o poder dos diretores é preponderante para determinar a 

quantidade de benefícios pessoais que esses diretores conseguem obter em razão 
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de sua posição, explorarei em seguida os fatores que podem aumentar ou diminuir 

esse poder dentro da organização da sociedade. Tratarei também das possíveis 

formas de reduzir os custos incorridos pelos acionistas para fiscalizar a atividade dos 

diretores e para alinhar os interesses da diretoria com os seus. 
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3 Remuneração, poder dos diretores e redução dos cu stos de fiscalização 
 
 
Tendo em vista que a relação dos diretores de companhias com os acionistas se 

configura como uma relação entre principal e agente, o grau de participação do 

principal na tomada de decisões é um fator preponderante para determinar a 

quantidade de benefícios pessoais que podem ser extraídos pelo agente na 

condução de sua função. No tocante à remuneração dos diretores, quanto menor a 

interferência dos acionistas nessa decisão, maior pode ser a remuneração obtida 

pela diretoria, podendo esse montante exceder muitas vezes a quantia eficiente 

necessária para reter profissionais qualificados. 

No direito societário, essa relação apresenta maior complexidade, uma vez que a 

maior participação na tomada de decisões pelos diretores não depende apenas da 

vontade e da disposição do acionista. Diferentemente de uma clássica relação de 

mandato, a relação entre acionista e diretor é permeada por intermediários e há 

diversas informações e decisões que estão fora do alcance dos principais, 

independentemente de seu esforço. Essas condições são necessárias por conta da 

complexidade das atividades desenvolvidas e importância do sigilo corporativo. 

Contudo, é importante fornecer ao acionista o máximo de informações possíveis 

para que possa haver alinhamento de interesses entre os principais e os agentes e o 

estabelecimento de incentivos adequados. 

No tocante à remuneração dos administradores, a criação dos incentivos adequados 

passa necessariamente pela divulgação dos valores pagos pelas companhias a seus 

principais executivos. Isso ocorre porque os diretores têm baixos custos para 

conhecer os salários praticados no mercado e alto poder para influenciar nas 

deliberações em que é fixada sua própria remuneração. Por outro lado, se não 

houver a divulgação obrigatória, os acionistas teriam altos custos para conhecer os 

valores pagos em empresas semelhantes e poucos incentivos para pesquisar, uma 

vez que o seu voto não é suficiente para determinar a decisão final da companhia.  

Nesse sentido, a forma básica de controlar as remunerações pagas aos principais 

diretores de companhias abertas é criar a obrigação de divulgação desses valores. 

Essa obrigação pode auxiliar a companhia a encontrar um ponto ótimo na 
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remuneração de seus executivos, pois gera custos adicionais para os 

administradores que tentam obter benefícios pessoais. 

Os custos adicionais gerados pela obrigação regulatória de divulgação são 

usualmente identificados pela literatura como outrage costs11, ou seja, são os custos 

gerados pela aversão a um determinado arranjo salarial. Essa aversão pode partir 

dos acionistas, de investidores em potencial e, no limite, até mesmo da população 

em geral12. O alvo dessa aversão pode ser o montante da remuneração ou a forma 

de pagamento dos salários. 

A resistência por parte dos acionistas é bem óbvia, cada real em excesso pago aos 

diretores da companhia é um valor que está sendo retirado do montante de lucros 

que será distribuído aos acionistas. É claro que interessa aos acionistas que a 

companhia seja dirigida por pessoas qualificadas para o trabalho. No entanto, se 

existe a possibilidade de obter administradores de qualidade com menores 

remunerações, o interesse da companhia e de seus acionistas é que os salários 

sejam os menores possíveis. 

É igualmente clara a aversão de investidores a companhias que pagam valores 

excessivos a seus executivos. Esses pagamentos tornam a companhia menos 

eficiente e lucrativa e, portanto, menos atraente para investidores. Essa é uma das 

principais formas de controle decorrente dos outrage costs. Nas companhias 

abertas, da mesma forma que um investidor pode vir a se tornar um acionista 

através da compra de ações, um acionista pode deixar de sê-lo vendendo sua 

participação no mercado. 

Assim, caso a companhia seja reconhecida pelo mercado como ineficiente em algum 

aspecto – neste caso o excesso de remuneração paga a seus administradores –, a 

                                                 
 
 
11 Idem. p. 786. 
 
12 A aversão pela população em geral é mais incomum e geralmente está associada a problemas de 
ordem sistêmica, que não são o foco deste trabalho. Apenas para referência, foi o que ocorreu, por 
exemplo, nos EUA em 2008 e 2009 quando, em meio à crise financeira, executivos dos principais 
bancos de investimento do país receberam altos bônus pelo exercício de gestões desastrosas para 
suas organizações e para a economia americana (e mundial). 
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atratividade de suas ações pode ser reduzida. Isso significa que a companhia terá 

mais dificuldades de obter capital no futuro, podendo chegar a prejudicar a própria 

viabilidade da atividade empresarial.  

A reação dos investidores pode ser relativa aos valores pagos ou à forma de 

remuneração ajustada. Por exemplo, pode ser mais eficiente oferecer uma 

remuneração maior que dependa do desempenho do que um salário mais baixo que 

independa da performance da companhia e do executivo. Discutirei essa questão 

com mais detalhes no capítulo 5, mas, em suma, a remuneração eficiente não é 

necessariamente a mais baixa, é importante que a forma de compensação alinhe os 

interesses da administração com os da companhia no curto e no longo prazos e que 

os valores dependam do desempenho da companhia e, principalmente, do próprio 

administrador. 

Nesse sentido, as preocupações dos acionistas em relação ao nível de eficiência 

das remunerações podem ser explicadas através de três perguntas13: (i) o valor 

pago aos executivos da companhia é excessivo? (ii) a estrutura estabelecida de 

remuneração motiva os executivos a buscar a maximização da riqueza dos 

acionistas? e (iii) o mau desempenho dos executivos (mesmo quando a companhia 

tem bons resultados) é punida com a redução de sua remuneração? 

Apenas a primeira questão se relaciona com o montante pago aos administradores, 

os outros dois questionamentos estão associados à forma da remuneração e sua 

adequação para atingir objetivos desejáveis para a organização. Assim, o segundo 

ponto mencionado trata do alinhamento de interesses de principais e agentes – 

fazendo com que o agente busque o interesse do principal com uma forma de atingir 

também o seu próprio benefício. Um exemplo desse alinhamento seria um salário 

fixo pequeno e uma grande parcela de remuneração baseada na participação dos 

diretores nos resultados da companhia. Desse modo, o montante recebido seria 

proporcional aos lucros da empresa. 

                                                 
 
 
13 Cf. JOHNSON, Marilyn F., PORTER, Susan L. e SHACKELL-DOWELL, Margaret B., Stakeholder 
Pressure and the Structure of Executive Compensatio n. Disponível em: 
<http://ssrn.com/abstract=41780> Último acesso em 25 de outubro de 2011. pp. 11 e 12. 
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Entretanto, a terceira pergunta mostra que não é suficiente atrelar a remuneração 

dos administradores ao desempenho da companhia. Muitos fatores influenciam nos 

lucros que uma companhia aufere em um determinado ano, sendo perfeitamente 

possível, por exemplo, que a empresa tenha um ótimo resultado apesar de uma 

performance fraca de seus principais administradores. Para evitar que os executivos 

sejam remunerados apenas pela sorte de dirigir a companhia em um ano em que o 

mercado estava aquecido, é importante que o esquema de remuneração “filtre” 

esses resultados não atribuíveis ao desempenho da administração e remunere bem 

apenas os profissionais que tiverem um desempenho excelente. Discutirei um pouco 

as formas de remuneração no capítulo 5 deste trabalho. Por ora, basta esclarecer 

que remunerações ótimas dependem das três perguntas formuladas acima. 

Chegar a um padrão de remuneração que atenda adequadamente a esses três 

requisitos não é uma tarefa trivial, e muito menos um processo natural. A 

compreensão do conflito entre principal e agente existente na relação existente entre 

acionistas e administradores deixa claro que a fixação de uma remuneração ótima 

depende de intensas negociações, não sendo um objetivo alcançado facilmente. 

Dessa forma, a ampla divulgação dos padrões de remuneração existentes no 

mercado é requisito mínimo para que haja possibilidade de obtenção desse objetivo. 

Sem informações sobre o assunto, é impossível aos acionistas barganhar por uma 

remuneração mais adequada aos interesses da companhia. Nesse cenário, os 

acionistas provavelmente dariam pouca atenção ao tema – ainda que os salários da 

diretoria fossem excessivos – pois, sem base de comparação, seria difícil até mesmo 

saber que os salários são altos demais. 

Por outro lado, sem a existência de outrage costs para constranger a ação dos 

diretores, seu incentivo seria de pressionar pelos maiores salários possíveis e pelo 

menor alinhamento com resultados, de modo que o montante da remuneração fosse 

recebido sem riscos, independentemente de performance da companhia ou do 

próprio administrador. 

Entre os custos associados com a reação dos investidores, pode-se relacionar, por 

exemplo, a relação da diretoria com o conselho de administração e o dano à 

reputação de um diretor que propõe uma remuneração excessiva. 
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Considerando que os diretores (geralmente quem recebe os maiores salários) são 

eleitos pelo conselho de administração, a busca de salários manifestamente 

excessivos pela diretoria pode gerar um desconforto com os conselheiros que os 

elegeram. Antes mesmo de gerar uma reação direta dos acionistas, a proposta de 

remuneração inadequada – se conhecida pelos investidores – pode ocasionar uma 

reação dos conselheiros, que, por sua vez, não querem estar associados à escolha 

de um diretor posteriormente rejeitado pela assembleia de acionistas. Assim, o 

simples fato de que os acionistas podem vir a se opor ao montante proposto já gera 

um constrangimento entre os órgãos da administração na propositura de altos 

salários14.  

Da mesma forma, um problema envolvendo a remuneração de um executivo pode 

causar danos a sua reputação para o futuro. Nesse sentido, quando os diretores 

sabem que os salários são divulgados e os acionistas podem se opor ao seu nível 

de remuneração, tenderão a buscar compensações mais ponderadas, uma vez que 

indicação de que um executivo buscou obter benefícios pessoais da companhia 

pode prejudicar não apenas sua permanência no cargo, mas também sua 

contratação por outras empresas. De forma ainda mais importante, o apoio por um 

conselheiro da companhia a um diretor que busca um salário excessivo pode 

prejudicar a reputação do conselheiro e evitar a indicação para outros cargos em 

conselhos no futuro. Considerando que os cargos em conselho de administração 

são buscados em grande parte das vezes pelo prestígio que a posição confere, 

qualquer risco à reputação gera uma reação imediata dos conselheiros e limita de 

forma importante a remuneração fixada para a diretoria.  

Johnson, Porter e Shackell-Dowell15 analisaram empiricamente o impacto do 

ativismo dos acionistas sobre a remuneração dos principais diretores de companhias 

abertas. As autoras realizaram regressões lineares para observar o impacto de 

diversos fatores sobre o nível de compensação praticado por companhias 

                                                 
 
 
14 Me refiro apenas ao montante das remunerações pela simplicidade, mas ao longo de todo o 
capítulo quando utilizo excesso e termos semelhantes deve ser entendido que estão incluídas 
também formas de remuneração inadequadas, que independem do desempenho do administrador. 
 
15 Op. Cit. pp. 19 e seguintes. 
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americanas. Entre os fatores analisados, estavam a existência de ativismo entre os 

acionistas da companhia e a cobertura na imprensa sobre as remunerações pagas 

por cada companhia. 

A análise foi realizada por meio da inclusão de dummies para cada uma das 

variáveis mencionadas e a observação de seu impacto sobre as remunerações 

pagas. Foi considerada a existência de ativismo para as empresas que foram alvo 

de discussões com investidores institucionais acerca de sua administração. Para a 

variável de influência da imprensa, foi considerada a existência de reportagens 

neutras ou negativas sobre a remuneração dos executivos da companhia em 

revistas especializadas em negócios. 

O resultado da regressão mostra que esses dois fatores provocam um impacto 

negativo (e estatisticamente relevante) sobre o montante das remunerações pagas 

pelas companhias analisadas. Isto é, em companhias que foram alvo de investidores 

ativistas ou que tiveram a remuneração de seus administradores discutida na 

imprensa, houve redução no montante dos salários pagos aos executivos. Esse 

resultado traz evidências de que a ampla divulgação dos valores desembolsados 

pelas companhias pode auxiliar na obtenção de níveis adequados de remuneração. 

A análise empírica indica16 que a cobertura da imprensa especializada em relação 

aos pagamentos feitos aos principais executivos também tem impacto sobre a 

relação entre a performance da empresa e o salário do administrador. Após 

reportagens neutras ou negativas sobre a política de remuneração das companhias 

analisadas, suas remunerações passaram a ser mais ligadas ao desempenho 

financeiro da companhia. 

Nesse sentido, sem a regulação adequada, a complexidade da organização 

empresarial favorece a existência de esquemas de remuneração ineficientes. Esses 

arranjos inadequados permitem que os administradores (os diretores em especial) 

recebam remuneração excessiva em decorrência de sua posição nas companhias e 

dos problemas inerentes ao conflito de agência. 

                                                 
 
 
16 Idem. p. 35. 
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Por outro lado, fica claro que existem determinados fatores que inibem a obtenção 

desses benefícios excessivos pelos executivos. Nomeadamente, os chamados 

outrage costs são barreiras essenciais na proteção dos interesses da companhia e 

dos acionistas. Para possibilitar a existência desses custos e incentivar esquemas 

mais eficientes de remuneração, um passo necessário é a ampla divulgação e 

debate acerca da remuneração praticada pelas companhias. Apenas com o aumento 

do nível de informação se torna possível atingir remunerações mais eficientes, tanto 

em relação ao montante quanto em relação à forma. 

A remuneração, nesse sentido, figura como uma solução regulatória para lidar com o 

problema de agência no tocante à remuneração dos diretores. Contudo, no Brasil 

ainda são levantados diversos argumentos contrários a essa solução regulatória. No 

próximo capítulo discutirei os principais argumentos contrários à divulgação e 

procurarei ponderá-los com os benefícios discutidos até aqui. 
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4 Remuneração dos administradores, divulgação e arg umentos de natureza 

privada 
 
 
A divulgação detalhada da remuneração paga aos administradores é uma obrigação 

regulatória existente em países como EUA e Canadá há vários anos (nos EUA a 

regra remonta à primeira metade do século XX). Contudo, no Brasil a norma não tem 

encontrado a mesma aceitação que existe no direito comparado. 

Na bibliografia estrangeira pesquisada para a confecção deste trabalho há várias 

visões divergentes sobre a remuneração, sobre os modelos mais eficientes e sobre 

os meios para atingir esses modelos. No Brasil, por outro lado, não encontrei 

bibliografia que tratasse especificamente dos problemas aqui discutidos. 

Ao contrário, os poucos escritos que encontrei sobre o tema são contrários à própria 

norma que obriga a divulgação. Esses textos, porém, não chegam a discutir os 

incentivos e efeitos da norma sob uma perspectiva regulatória, focando sua 

discussão nos direitos dos administradores afetados pela norma da Comissão de 

Valores Mobiliários. 

Os únicos textos de autores brasileiros que tratam do tema que encontrei em minha 

pesquisa foram pareceres de Luís Roberto Barroso e Nelson Eizirik, ambos 

proferidos a pedido do Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças do Rio de 

Janeiro (Ibef-RJ) e juntados nos autos do processo nº 2010.51.01.02888-5 que corre 

na 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. 

O processo, em suma, questiona a legalidade e constitucionalidade da norma da 

CVM que obriga as companhias abertas a divulgar detalhadamente o valor das 

remunerações pagas a seus administradores (subitem 13.11 do Anexo 24 da 

ICVM 480). 

No que pese o fato de que os dois pareceristas estão entre os maiores juristas 

brasileiros da atualidade, sua análise em relação ao problema deste trabalho falha 

justamente por não analisar a importância regulatória e o impacto da norma sobre as 

companhias brasileiras. Nesse sentido, procurarei analisar brevemente os 

argumentos utilizados pelos autores à luz da discussão desenvolvida neste trabalho. 
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Não me proponho a refutar todos os argumentos levantados pelos pareceres, uma 

vez que algumas questões suscitadas fogem ao escopo deste trabalho. Quando isso 

ocorrer, me limitarei a indicar a existência do argumento e o motivo de não discuti-lo. 

O primeiro argumento levantado pelos dois pareceristas trata da competência da 

CVM para obrigar a divulgação individualizada dos valores pagos aos 

administradores de companhias abertas por meio de norma infralegal. Não tratarei 

de forma detalhada desse argumento, pois está fora dos objetivos deste trabalho. A 

perspectiva adotada aqui trata do mérito regulatório da divulgação, pouco 

importando se deve caber à CVM regular por meio de instrução ou ao legislador por 

lei ordinária. 

Em relação a esse ponto, deve-se ressaltar, contudo, a inadequação da prestação 

de informações apenas aos acionistas das companhias, excluindo os investidores 

em geral. Como enfatizei no capítulo anterior, o impacto positivo da divulgação é 

alcançado apenas com o amplo conhecimento das remunerações, não apenas por 

acionistas, mas também por investidores potenciais e até mesmo pela imprensa. 

A regulação da CVM reconhece essa importância não apenas em relação a 

remunerações, mas também no que concerne a prestação de informações de uma 

forma geral. As informações a serem divulgadas pelas companhias devem 

necessariamente ser oferecidas a todo o mercado, para evitar a negociação de 

valores mobiliários com utilização de informações privilegiadas. Não há, assim, 

distinção em relação ao investidor que atualmente detém ações de uma companhia 

e um investidor potencial. Os investidores devem ser tratados de forma isonômica, 

atendendo sempre ao princípio de full disclosure adotado no mercado de capitais 

brasileiro.  

O segundo ponto abordado pelos dois pareceres é a suposta violação da intimidade, 

vida privada, segurança e dignidade humana17 dos administradores sujeitos à 

obrigação de divulgação. Como mencionei na introdução, chamarei esses 

                                                 
 
 
17 Nem todos os pontos são tratados nos dois pareceres. Por exemplo, o princípio da dignidade 
humana é destacado apenas no texto de Nelson Eizirik. Discutirei esses pontos conjuntamente em 
razão da semelhança dos argumentos em relação ao tema deste trabalho.  
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argumentos de argumentos privados contrários à divulgação, uma vez que dizem 

respeito à esfera de direitos privados dos administradores. 

Para analisar esses argumentos, deve-se destacar, em primeiro lugar, que não há 

direitos absolutos no ordenamento jurídico. Nesse sentido, os direitos privados dos 

administradores devem ser ponderados com os direitos dos investidores de obter as 

informações acerca das remunerações. 

Em seus pareceres, os autores defendem que os argumentos privados são 

suficientes para impedir a divulgação e se utilizam basicamente de duas proposições 

para isso: (I) a hierarquia constitucional da defesa da segurança, intimidade e 

dignidade humana dos executivos; e (ii) a desproporcionalidade da divulgação para 

atingir os fins almejados. 

Ao tratar da primeira questão, afirmam os pareceres que uma norma de hierarquia 

constitucional poderia ser limitada apenas por outro dispositivo da constituição. 

Assim, consideram os autores que a divulgação decorreria apenas de uma previsão 

legal, enquanto a proteção dos direitos privados dos administradores estaria 

expressa na constituição. 

É certo que a intimidade, segurança pessoal, privacidade e a dignidade humana são 

bens jurídicos constitucionalmente protegidos. Minha discordância em relação aos 

autores é a afirmação de que a divulgação das remunerações não encontra seu 

fundamento na Constituição da República. No ordenamento jurídico, onde as 

normas extraem sua validade de suas normas superiores, também a regulação do 

mercado de capitais (e da divulgação das remunerações, em particular) está 

baseada na constituição. 

A Constituição da República consagrou a defesa da ordem econômica e estabeleceu 

para a economia brasileira um modelo de Estado regulador. Assim, as normas que 

regulam o mercado de capitais estão fundadas em primeiro lugar nos princípios da 

defesa à ordem econômica e no papel regulatório do Estado brasileiro, 

estabelecidos pelos artigos 170 e 174 da Constituição. A partir dos princípios gerais 
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previstos na constituição, foi criada a legislação referente ao mercado de capitais. 

Por sua vez, dessa legislação decorre a legitimidade da regulamentação da CVM18. 

Deve-se enfatizar que o argumento proposto pelos pareceristas, caso adotado, 

significaria que qualquer norma regulatória da CVM (não apenas a obrigação de 

divulgação) seria suplantada por um interesse expressamente previsto na 

constituição. Assim, se o poder de regular a atividade empresarial não pudesse ser 

ponderado com outros valores constitucionais, a obrigação de realização de ofertas 

públicas por alienação de controle, por exemplo, não poderia se impor à liberdade 

individual do controlador de vender sua participação para qualquer investidor, 

independentemente da realização de OPA. 

Em uma constituição abrangente e protetiva como a nossa, o argumento dos autores 

invalidaria toda a função regulatória da Comissão de Valores Mobiliários. 

O outro argumento levantado pelos autores diz respeito à proporcionalidade da 

restrição dos direitos individuais dos administradores em nome da divulgação de 

remunerações. Segundo defendido nos dois pareceres, os benefícios trazidos pela 

norma não seriam suficientes para justificar a restrição dos direitos afetados. Além 

disso, os benefícios da norma, segundo os dois autores, poderiam ser alcançados 

por meios menos gravosos. 

Ao longo dos dois capítulos precedentes, tratei da necessidade da regulação e 

delineei os possíveis benefícios alcançados pela divulgação, que serão mais 

extensamente debatidos no Capítulo 5. De início, vale destacar que, em sua análise 

de proporcionalidade, nenhum dos autores fez o exercício de investigar os 

benefícios regulatórios da norma com algum detalhe.  A ponderação realizada nos 

pareceres não chega a mencionar as questões relativas a incentivos que foram 

desenvolvidas neste trabalho, extraídas de extensa literatura especializada sobre o 

tema. 

                                                 
 
 
18 Como mencionado no início do capítulo, a competência da CVM no caso concreto foge ao escopo 
deste trabalho. Discuto neste ponto apenas a possibilidade abstrata de restrição da intimidade, por 
exemplo, por uma norma voltada para a regulação do mercado de capitais. 
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Nesse sentido, os autores se limitam a afirmar a suficiência do acesso à 

remuneração global dos administradores, defendendo que isso seria o bastante para 

gerar os benefícios almejados, e que apenas os acionistas precisam ter acesso às 

informações individualizadas, uma vez que eles arcam com seus custos. Esse 

conhecimento, por sua vez, já seria extensivo aos acionistas, pois a remuneração é 

fixada pela assembleia geral. No capítulo 3 procurei demonstrar exatamente o 

contrário em relação aos benefícios gerados pela divulgação. 

Em primeiro lugar, é essencial que as informações sobre a remuneração sejam 

individualizadas para gerar os incentivos pretendidos. Como mencionei, a principal 

barreira à escalada dos salários são os outrage costs que esses pagamentos podem 

gerar em relação a seu destinatário. Ora, se não se sabe exatamente quanto cada 

executivo recebe, a aversão às remunerações excessivas é muito menor. A 

divulgação apenas da remuneração global pode inclusive exacerbar o problema de 

compensações ineficientes na companhia. Por exemplo, uma companhia pode pagar 

um salário astronômico para o seu presidente e salários abaixo do mercado para os 

demais administradores. Isso geraria a divulgação de uma remuneração global 

razoável, a extração de benefícios pessoais ineficientes pelo presidente e a 

impossibilidade de retenção de profissionais qualificados para os demais cargos na 

gestão da empresa. Dessa forma, a divulgação dos valores globais está longe de ser 

capaz de gerar os benefícios buscados com a norma, pois não gera os custos 

adicionais necessários para barrar ações oportunistas por parte dos 

administradores.  

Adicionalmente, o conhecimento apenas pelos acionistas também não é suficiente. 

Essa norma gera uma distinção injustificada dentro do contexto do mercado de 

capitais, onde as negociações devem ser feitas por partes com o mesmo nível de 

informações19. Além disso, mais uma vez, o conhecimento apenas pelos acionistas 

                                                 
 
 
19 Quando o acionista tem mais informações sobre a empresa do que o investidor potencial, toda 
venda passa a ser vista pelo mercado como uma possível tentativa de se livrar das ações de uma 
empresa ruim, uma vez que quem vende pode ter uma informação que o comprador não tem. Isso 
afeta toda a credibilidade do mercado e das empresas listadas, podendo gerar depreciação geral dos 
papéis, apenas em decorrência da assimetria de informações. Para uma discussão sobre o tema, 
conferir AKERLOF, George A., The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and th e Market 
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não gera os mesmos outrage costs que decorreriam da divulgação ao mercado em 

geral. Por fim, nem mesmo o argumento de que os acionistas teriam acesso aos 

valores individualizados é inteiramente verdadeiro. A lei atribui à assembleia geral a 

competência para fixar a remuneração individual ou global dos administradores. 

Assim, se a assembleia decidir pela fixação apenas da remuneração global dos 

administradores, sequer os acionistas minoritários – que arcam com parte dos 

custos da decisão – terão acesso à informação individualizada sobre as 

remunerações pagas pela companhia. 

Dessa forma, nota-se que os benefícios alcançados com a divulgação – e 

subestimados pelos pareceristas – não seriam obtidos por outros meios, restando 

apenas sua contraposição com os bens jurídicos da esfera privada dos 

administradores. 

Embora seja verdade que a divulgação pormenorizada de salários possa gerar 

algum constrangimento, essa medida realmente não aparenta ser uma violação 

grave da intimidade e privacidade dos administradores de companhias abertas. A 

regra não chega a gerar qualquer alteração significativa na vida dos executivos, 

podendo no máximo gerar algum desconforto em razão de uma – justificada – 

indiscrição em relação ao salário recebido. O próprio fato de que a pessoa exerce 

um cargo de direção de uma grande companhia já é suficiente para criar uma 

presunção em relação à sua faixa salarial. A divulgação adicional aqui defendida 

pouco altera a situação dos diretores, fornecendo apenas o detalhamento dos 

valores. A situação da companhia e dos investidores, por outro lado, é alterada 

significativamente, pois há geração dos incentivos adequados para um nível 

eficiente de remuneração. 

Ademais, se é verdade que a publicidade do salário recebido é um inconveniente, 

não menos verdadeiro é o fato de que esses executivos estão entre os profissionais 

mais bem pagos da sociedade brasileira. Sendo assim – e enfatizando que esses 

pagamentos resultam em grande parte da canalização da poupança acumulada 

                                                                                                                                                         
 
 
Mechanism . Disponível em <http://www.jstor.org/stable 
/1879431?seq=1>. Último acesso. Em 26 de outubro de 2011. 
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pelos investidores – não parece ser uma exigência excessiva a obrigação de 

prestação de contas ao mercado em relação aos valores pagos a título de 

remuneração. 

Importante ressaltar que os ganhos de eficiência decorrentes desse inconveniente 

geram benefícios para o sistema financeiro de uma forma geral. Com o 

amadurecimento da organização das empresas e a equalização dos custos com 

remuneração, há ganhos de eficiência na operação das companhias e, com isso, 

melhora em seu desempenho. Além disso, conforme mencionado anteriormente, o 

amplo acesso a informação no âmbito do mercado de capitais auxilia na 

consolidação do mercado brasileiro, facilitando a obtenção de capital pelas 

companhias nacionais. 

O argumento de que a divulgação poderia gerar um risco à segurança dos 

executivos também parece pouco convincente. É certo que esses executivos são 

muito bem pagos e que sua remuneração pode ultrapassar muitas vezes o valor de 

um salário brasileiro médio. Certo também é que há riscos de segurança para 

pessoas que recebem remunerações tão altas. Contudo, o próprio exercício de um 

cargo de diretoria em uma companhia aberta já impõe esse risco aos executivos. 

Mesmo que não houvesse a divulgação individualizada das remunerações, o risco à 

segurança existiria e esse risco permanece inalterado com o detalhamento dos 

valores. Nesse sentido, ainda que o cargo não fosse suficiente para gerar a 

presunção em relação aos valores recebidos por esses indivíduos, a divulgação 

global dos valores das remunerações certamente é capaz de gerar tal presunção e, 

assim, os riscos à segurança. Dessa forma, embora existam riscos à segurança dos 

administradores, esse risco não é gerado pela divulgação detalhada. O mero 

conhecimento do cargo exercido pelo executivo já é suficiente para a criação da 

mesma insegurança. O detalhamento, portanto, não agrava a situação dos 

administradores e, portanto, não viola seu direito à segurança. 

Por fim, não se vislumbra como a divulgação do valor pago a uma pessoa pode 

violar sua dignidade. A dignidade da pessoa humana é certamente um princípio 

essencial do ordenamento brasileiro. Entretanto, não é perpetrada qualquer violação 
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ao princípio através da divulgação das remunerações, razão pela qual sua aplicação 

não é relevante para o problema discutido neste trabalho. 

Assim, a divulgação ampla e detalhada das remunerações gera algumas restrições a 

direitos dos administradores atingidos pela norma. Contudo, essa violação é 

justificada pela defesa de outros interesses, devendo ser ponderada a aplicação dos 

interesses jurídicos contrapostos. Considerando que ambos os interesses são 

defendidos pela Constituição da República, devem ser analisados os efeitos 

positivos e negativos envolvidos. A contraposição da divulgação dos valores com os 

argumentos privados envolvidos permite concluir que a restrição dos direitos dos 

executivos é justificada pelos benefícios sociais envolvidos. Desse modo, 

concluindo-se favoravelmente à divulgação, deve-se analisar com um pouco mais de 

detalhes a forma como a regulação pode impactar na remuneração dos 

administradores. 
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5 Remuneração dos administradores e argumentos de n atureza social 
 
 
Superados os argumentos de natureza privada relacionados à divulgação da 

remuneração dos administradores, deve-se retomar os argumentos de natureza 

social e analisar os impactos esperados da regulação sobre as companhias 

brasileiras. Para isso, farei uma descrição de consequências observadas 

empiricamente em países que adotaram regras semelhantes e dos possíveis fatores 

que motivaram essas consequências. 

Dividirei essas consequências em duas categorias. Em primeiro lugar, procurarei 

explicar de que forma a regulação altera os esquemas de remuneração dos 

administradores. Isto é, focarei apenas na mudança das formas de remuneração, 

mostrando como a divulgação pode alinhar os interesses de diretores e acionistas e 

tornar a remuneração mais sensível à performance da empresa. Em segundo lugar, 

estudarei o impacto da regulação sobre o valor recebido pelos executivos e as 

possíveis explicações para esse impacto.  

 

5.1 Como os administradores são remunerados: divulg ação e 
remuneração ligada a resultados 

 
 
Ao longo de todo o texto, defendi que a principal justificativa para a divulgação 

detalhada dos administradores é a redução dos custos de fiscalização dos 

acionistas, mitigando, consequentemente, o problema de agência existente nessa 

relação. Especificamente, argumentei que a divulgação reduz os custos incorridos 

pelo acionistas para alinhar o interesse do agente aos seus próprios interesses. 

A remuneração ligada a resultados é exatamente a expressão desse alinhamento de 

interesses entre acionistas e diretores. O aumento da transparência em relação à 

remuneração faz com que os acionistas possam observar mais facilmente – isto é, 

com menos custos – quanto as companhias pagam a seus diretores. Por sua vez, 

com maiores informações e maior fiscalização, é de se esperar que os acionistas 

busquem fixar compensações que sejam mais ligadas aos resultados da empresa e 

do gestor em particular. Nesse sentido, uma das consequências esperadas da 
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regulação é que parcelas maiores dos pagamentos dos administradores sejam 

compostas por bônus em razão do desempenho e de opções de compra de valores 

mobiliários da companhia. 

Outro fator que leva à mesma conclusão é o custo reputacional explorado nos 

capítulos anteriores. Se a companhia é obrigada a detalhar os valores e a forma de 

pagamento das remunerações, os administradores envolvidos se vêem compelidos 

a buscar um pacote de compensação que seja mais facilmente justificável. Em 

outras palavras, os próprios administradores não recomendarão um pacote de 

remuneração que eles não sejam capazes de justificar para os acionistas. Assim, 

ainda que o ativismo dos acionistas não aumente imediatamente, a obrigação de 

divulgar levará a uma mudança no tocante às remunerações sugeridas pela 

administração das companhias. 

Remunerações ligadas a resultados – ainda que possam atingir patamares bem 

maiores do que salários fixos – são muito mais fáceis de justificar para os acionistas, 

uma vez que os administradores só recebem se a riqueza dos acionistas também for 

maximizada. Nesse sentido, a regulação que estabelece a obrigatoriedade de 

divulgação detalhada das remunerações cria incentivos para que os pagamentos 

passem a ser mais sensíveis ao desempenho da empresa e dos administradores, 

gerando maior alinhamento de interesses entre os acionistas e os diretores das 

companhias. 

Esse foi o resultado observado empiricamente no Canadá quando a regulação do 

mercado de capitais em Ontário passou a exigir a divulgação detalhada da 

remuneração paga aos principais executivos das companhias com ações 

negociadas em bolsa de valores. O exemplo canadense é similar ao que ocorreu 

recentemente no Brasil. Antes era divulgada apenas a remuneração global dos 

órgãos da administração e em 1993 entrou em vigor uma norma que passou a exigir 

o detalhamento dos valores pagos aos cinco principais executivos das empresas, 

além da comparação com empresas similares. 

A análise das remunerações praticadas por companhias canadenses antes e depois 

da vigência da nova regulamentação mostra que os efeitos esperados ocorreram de 

fato e as remunerações passaram a ser mais sensíveis ao desempenho das 
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companhias. Para verificar esse efeito, Xianming Zhou20 realizou uma análise 

empírica utilizando um modelo de regressão linear para estimar o aumento na 

remuneração dos administradores a cada acréscimo no valor das companhias 

administradas. Isto é, qual era o acréscimo no salário dos executivos a cada 

aumento de mil dólares no valor da companhia (e, consequentemente, na riqueza 

dos acionistas). 

Essa análise demonstrou que após a vigência da nova regulamentação as 

remunerações passaram a ser mais de quatro vezes mais sensíveis aos resultados 

da companhia. Isto é, a divulgação gerou um alinhamento muito maior entre os 

interesses dos acionistas e dos administradores dessas empresas, criando 

incentivos para que os agentes ajam de modo a defender os interesses de seus 

principais. 

Para controlar os resultados em relação a outros fatores que pudessem contribuir 

para essa maior sensibilidade entre desempenho e remuneração, Zhou comparou os 

resultados de companhias que já eram listadas no mercado dos EUA com o de 

companhias que eram negociadas apenas no Canadá. Como os EUA já exigiam 

maior transparência das empresas listadas no país, esperava-se que a mudança nas 

empresas listadas apenas no Canadá fosse mais forte do que a das empresas que 

eram negociadas no Canadá e nos EUA e que, portanto, já divulgavam a 

remuneração detalhada de seus executivos. 

A introdução de uma variável dummy para diferenciar as empresas que já eram 

negociadas nos EUA – e sujeitas à regulação americana – mostrou que o aumento 

da sensibilidade a performance foi muito maior nas empresas negociadas apenas no 

mercado canadense21. Dessa forma, a análise empírica demonstra que a introdução 

                                                 
 
 
20 ZHOU. Xianming. Essays on Executive Compensation and Managerial Inc entives . Disponível 
em <http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk2/tape16/PQDD_0006/NQ27761.pdf>. Último 
acesso em 8 de agosto de 2011. 
 
21 As empresas listadas em ambos os países também tiveram um pequeno aumento na relação entre 
remuneração e desempenho. A obra citada discute as possíveis razões para esse resultado, 
discutindo também algumas mudanças na regulação dos EUA. Para os objetivos deste trabalho, a 
conclusão de que os efeitos foram mais fortes (e a diferença estatisticamente relevante) para as 
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da regulação gerou um impacto relevante na forma de remuneração praticada pelas 

companhias reguladas. Assim, no que se refere ao desenho da compensação dos 

administradores, a regulação gera exatamente o efeito desejado: o alinhamento de 

interesses entre principais e agentes. 

Adicionalmente, a vinculação da remuneração dos administradores ao seu 

desempenho gera um incentivo para que as companhias passem a ser mais 

produtivas. A busca dos diretores por maiores salários leva ao aumento da 

performance das companhias administradas, gerando um ganho para a economia 

brasileira de uma forma geral. 

 

5.2 Quanto os administradores ganham: o efeito infl acionário da 
divulgação 

 
 
Em relação ao montante da remuneração dos administradores, o efeito observado22 

é o aumento da remuneração total paga pelas companhias. A regulação, nesse 

sentido, gera um efeito inflacionário sobre o montante gasto pelas companhias com 

a compensação dos seus principais executivos. Para compreender adequadamente 

as consequências da regulação, é necessário buscar as razões que motivam esse 

acréscimo. A partir dessa análise, é possível verificar se as implicações são positivas 

ou negativas para as companhias e para os acionistas. 

Proporei três possíveis explicações para a inflação das remunerações. Esses três 

fatores não são excludentes, podendo agir de forma combinada para gerar o 

fenômeno observado. Assim, a análise de eficiência da regulação deve levar em 

consideração todas as questões envolvidas para determinar o efeito líquido da 

norma. 

                                                                                                                                                         
 
 
empresas listadas apenas no Canadá é suficiente para demonstrar a importância da regulação em 
gerar maior alinhamento entre desempenho e remuneração. 
 
22 Cf. IACOBUCCI, Edward M. The Effects of Disclosure on Executive Compensation . Disponível 
em <http://www.jstor.org/stable/826026>. Último acesso em 10 de maio de 201. e BEBCHUK, Lucian 
Arye e GRINSTEIN, Yaniv. The Growth of Executive Pay . Disponível em <http://papers.ssrn.com/ 
abstract_id=648682>. Último acesso em 5 de julho de 2011. 
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O primeiro fator apontado como explicação para o aumento das remunerações é 

exatamente a maior sensibilidade das compensações ao desempenho do 

administrador, tratada no item anterior. Os pagamentos ligados à performance 

trazem um maior nível de risco para o executivo. Ou seja, com o aumento das 

parcelas variáveis, o gestor não sabe o quanto receberá pelo seu trabalho. 

Para justificar esse maior nível de risco, é necessário que as companhias ofereçam 

um maior retorno ao administrador. Isto é, para criar o risco de um salário menor em 

caso de mau desempenho, a companhia tem que oferecer a possibilidade de 

salários maiores em caso de performance acima de metas pré-estabelecidas. Nesse 

sentido, a introdução de pacotes de remuneração mais sensíveis aos resultados da 

companhia pode gerar a inflação do valor total das remunerações. Esse é um 

exemplo de que o acréscimo da compensação paga aos administradores pode ser 

positivo para a companhia e para os acionistas. Nessa hipótese, os interesses dos 

principais e dos agentes estão alinhados e o ganho do administrador resulta de um 

ganho do acionista, e não da transferência de renda do principal para o agente. 

O segundo fator associado com o aumento do nível total de remuneração também 

está relacionado com a transição para um esquema de pagamentos em que uma 

parcela maior depende do desempenho. Entretanto, esse fator – assim como o que 

descreverei a seguir – está entre as consequências sociais ineficientes, que geram o 

aumento do bem-estar dos executivos sem qualquer contrapartida para a companhia 

e seus acionistas.  

A situação estabelecida previamente influencia de forma decisiva as mudanças que 

podem ser alcançadas no futuro. Nesse sentido, o segundo fator está relacionado 

com a resistência dos executivos em abrir mão da parcela fixa de suas 

remunerações e, por outro lado, com a aceitação dos acionistas em relação a esses 

valores. Embora a divulgação ocasione uma transição para remunerações com 

maiores parcelas variáveis, no primeiro momento essa transição é realizada sem a 

redução das parcelas fixas de remuneração. As opções e os bônus são aumentados 

enquanto o salário base continua praticamente inalterado. 

Como os valores fixos são vistos pelas partes envolvidas como dados, os acionistas 

têm a tendência de aceitar mais facilmente o pagamento dessa parcela. Os 
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administradores, por sua vez, resistirão à redução de seus salários fixos. O status 

quo é determinante para estabelecer a aceitação dos indivíduos em relação ao nível 

de benefícios que eles aceitarão. Dessa forma, ainda que seja desejável a adoção 

de remunerações mais sensíveis ao desempenho, a resistência dos diretores à 

redução dos valores fixos recebidos anteriormente gera uma inflação ineficiente da 

remuneração total. 

O terceiro fator que explica o crescimento do valor global das remunerações após a 

sua divulgação detalhada é a forma como essas informações são utilizadas para 

comparar a empresa e os executivos com seus concorrentes. A comparação gera a 

inflação de duas maneiras diferentes: a comparação da companhia com as 

empresas do mesmo setor ou do mesmo porte e a comparação feita pelos principais 

executivos em relação ao salário de seus pares. 

Nenhuma companhia quer ser vista como inferior a seus concorrentes ou a outras 

empresas similares. Essa declaração é válida sob a ótica dos administradores, dos 

empregados e dos acionistas. Nesse sentido, a tendência de todas essas pessoas 

será fazer com que a companhia supere suas concorrentes em todos os aspectos 

relevantes. Ora, quando as remunerações dos administradores são informações 

públicas, é muito difícil exigir do gestor uma performance superior quando seu 

salário é inferior ao dos executivos da empresa concorrente. Assim, a remuneração 

das empresas mais próximas será sempre usada como justificativa para aumentar o 

salário das empresas em que os executivos ganham menos. 

O contrário, entretanto, não será verdadeiro. Se a empresa tiver um desempenho 

melhor do que suas concorrentes, o salário mais alto será justificado por esse fator. 

Por outro lado, se os resultados forem inferiores aos de empresas semelhantes, é 

mais provável que os acionistas tentem substituir o administrador do que reduzir o 

seu salário, afinal a redução do salário não será suficiente para atingir o objetivo de 

vencer o concorrente (e, como enfatizei acima, o executivo resistirá muito à redução 

abaixo do seu nível atual de remuneração). Ainda, se o executivo substituído não foi 

capaz de superar outras empresas no setor, é improvável que a companhia consiga 

contratar um profissional considerado apto para essa função oferecendo um salário 

muito menor do que o que era pago anteriormente. 
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Dessa forma, a tendência é que as empresas que pagam as maiores remunerações 

continuem gastando o mesmo e que as outras aumentem os salários de seus 

executivos para se aproximar da que paga mais. Como sempre haverá uma 

empresa que apresenta desempenho superior às suas concorrentes, essa tendência 

de crescimento permanece agindo, mesmo depois de muito tempo de existência da 

divulgação. Os executivos da empresa mais bem sucedida terão um bom argumento 

para ganhar mais do que os demais e os salários praticados nas outras companhias 

acompanharão o patamar da empresa com a maior remuneração. 

O outro elemento ligado a essa corrida para cima é mais simples: a divulgação das 

remunerações tende a aumentar a pressão dos principais executivos por aumento 

de salários. Antes da informação sobre a remuneração se tornar pública, a base de 

comparação mais próxima que o presidente de uma empresa tem para o seu salário 

é a remuneração paga pela empresa a outros diretores e aos funcionários. O 

presidente, é claro, recebe mais do que essas pessoas, e, com isso, sua satisfação 

será maior. 

Quando o presidente de uma empresa passa a conhecer o salário dos presidentes 

de outras empresas, sua base de comparação muda e esses indivíduos passam a 

comparar suas remunerações com pares que ganham mais do que eles. Assim, 

quase todos os presidentes – exceção apenas para os mais bem pagos de cada 

segmento – passarão a ver sua própria remuneração sob uma nova ótica e as 

pressões por aumentos nas compensações tenderão a ser muito maiores. Os outros 

diretores, por sua vez, acompanharão o movimento do presidente, tentando manter 

pelo menos a proporção anteriormente existente. Assim, a mera disponibilização de 

novos parâmetros de comparação pode ser suficiente para gerar uma pressão 

inflacionária sobre a remuneração de executivos das companhias abertas. 

Nesse sentido, observa-se um efeito inflacionário sobre o valor das remunerações 

em decorrência da divulgação detalhada dos salários dos administradores. Parte 

desse efeito é uma simples decorrência da transição para formas mais eficientes de 

compensação e a outra parte está ligada a consequências negativas da publicidade 

das informações. Todavia, esses efeitos negativos não podem ser anulados sem 

anular também os resultados positivos defendidos ao longo deste trabalho. Dessa 
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forma, a compreensão completa das consequências da regulação é essencial para 

que os acionistas possam usar as informações disponíveis para estabelecer formas 

e montantes eficientes de remuneração. 
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6 Conclusão 
 
 
Ao longo do texto defendi que entre os administradores e os acionistas de 

companhias abertas no Brasil existe uma interação que pode ser caracterizada 

como um relacionamento de principal e agente. Como ocorre em outras relações de 

agência, a estrutura societária das companhias cria determinadas situações em que 

os administrares podem se aproveitar de sua posição de agentes para extrair 

benefícios privados que reduzem o bem-estar de seus principais (acionistas). 

Essa questão é especialmente problemática no caso do direito societário porque 

existe uma grande assimetria entre as informações disponíveis para os acionistas e 

para os executivos das empresas. Assim, os investidores precisariam incorrer em 

altos custos para poder conhecer e fiscalizar a atividade dos diretores. Esses custos 

serão suportados privadamente pelo acionista que realiza a fiscalização e os 

benefícios serão estendidos a todos os demais, trazendo apenas um ganho marginal 

para aquele que fiscaliza as ações do agente. Esse problema gera incentivos para 

que nenhum dos principais monitore as ações do administrador, aumentando a 

possibilidade de extração de benefícios pessoais à custa da companhia. 

Ao analisar essa relação de agência, tratei especificamente da forma de fixação da 

remuneração dos administradores. Mostrei que esse é um dos campos que exige a 

fiscalização atenta dos acionistas para evitar custos ineficientes. Como os diretores 

possuem grande influência na determinação de suas próprias remunerações, se não 

houver ativismo por parte dos principais, a tendência natural é que as remunerações 

possuam grandes parcelas fixas – que não trazem risco para o executivo – e sejam 

estabelecidas em patamares superiores ao necessário para reter profissionais 

qualificados. 

Mais uma vez, o principal fator que prejudica a atividade de monitoramento é a 

assimetria de informações entre os administradores e os acionistas das companhias. 

Uma fiscalização eficiente depende de informação em relação ao salário praticado, 

não apenas pela própria companhia, mas também por outras empresas 

semelhantes. 



 
 

45 
 
 
Assim, uma regulação eficiente para mitigar os problemas relacionados com a 

compensação dos administradores de companhias abertas passa necessariamente 

pela solução do problema de assimetria de informações. Ao tratar dessa solução 

regulatória, detalhei a ação de possíveis incentivos sobre as partes envolvidas e os 

prováveis efeitos desses incentivos sobre a política de remuneração praticada pela 

companhia. A partir desses incentivos, defendi que para regular adequadamente 

esse problema é necessário exigir a divulgação detalhada dos salários pagos aos 

principais executivos de companhias abertas. Em particular, é preciso que os 

investidores conheçam a remuneração individualizada dos administradores e que 

haja separação das parcelas fixas e variáveis (bônus, opções de compra de valores 

mobiliários, etc.) pagas como compensação aos executivos.  

Essa regulação, contudo, não é aceita de forma pacífica no Brasil. Diversos 

argumentos relacionados à esfera privada de direitos dos administradores são 

suscitados para se opor à regulamentação de acordo com os critérios mencionados 

acima. Embora esses argumentos sejam relevantes e estejam positivados na 

Constituição da República, a defesa da ordem econômica e o interesse público 

relacionado com a divulgação das remunerações – que também são valores 

constitucionais – se mostram suficientes para justificar uma pequena restrição dos 

direitos dos administradores das companhias abertas brasileiras. 

Portanto, justificada a necessidade da regulação e superados os principais 

argumentos contrários à abordagem regulatória proposta, é necessário analisar os 

prováveis impactos da divulgação sobre a remuneração paga pelas companhias. 

Além disso, é importante explorar continuamente as razões que ocasionam essas 

mudanças nos salários, para que os acionistas sejam capazes de filtrar os efeitos 

negativos e mantenham apenas as consequências desejáveis da regulação. 

A transparência em relação às remunerações dos principais executivos das 

companhias abertas afeta tanto a forma quanto o valor dessas remunerações. No 

tocante à forma de remuneração, observa-se justamente o efeito esperado com a 

norma regulatória. Após a introdução da obrigação de divulgação, a tendência é que 

as companhias adotem pagamentos mais sensíveis ao desempenho do 

administrador. Isto é, crescem os valores pagos a título de bônus por desempenho e 
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por meio de opções de compra de valores mobiliários, tornando a parcela variável 

dos salários dos executivos proporcionalmente maior. Com essa transição da 

política de remuneração, os interesses de administradores e acionistas são 

alinhados e o problema de agência é mitigado através da alteração dos incentivos 

oferecidos aos agentes. 

Por outro lado, a divulgação gera a inflação das remunerações dos administradores. 

Alguns fatores podem agir conjuntamente para gerar esse resultado e, embora o 

aumento de salários possa ser eficiente em algumas hipóteses, é importante 

controlar esses fatores para evitar uma escalada de salários que não atende aos 

interesses dos acionistas ou das companhias. 

Assim, a divulgação detalhada das remunerações dos administradores das 

companhias abertas brasileiras possui uma justificativa relevante. Contudo, como 

acontece com muitas normas, essa regulação gera consequências desejáveis e 

outros indesejáveis. A análise conjunta desses efeitos e a inexistência de outras 

soluções mais adequadas parecem indicar que os benefícios gerados superam os 

prejuízos causados aos administradores, aos acionistas e às companhias. Isso não 

significa que esses efeitos devem ser ignorados. Os benefícios da divulgação devem 

ser usufruídos ao mesmo tempo em que as partes envolvidas – e o regulador – 

procuram eliminar as falhas remanescentes nesse mercado. 

Portanto, embora isso não acabe com o problema de principal e agente na relação 

entre acionistas e administradores, saber quanto os administradores ganham é o 

primeiro passo para que os acionistas possam buscar a determinação de 

remunerações mais eficientes. 
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