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RESUMO 

 

 

 

O artigo traz resultados de investigação acerca dos mecanismos de remuneração variável 

destinados a executivos da alta gerência de companhias de capital fechado, cujo principal 

objetivo foi chegar a um modelo de contrato ideal, capaz de assegurar a transparência da relação 

entre as partes num ambiente de segurança jurídica. Para tanto, toma-se como ponto de partida 

a necessária revisão da doutrina sobre o tema, mostrando como é vista pelo legislador a figura 

do alto executivo e qual é seu enquadramento jurídico. A legislação trabalhista, historicamente 

voltada à proteção do trabalhador, não trazia, até a reforma de 2017, a possibilidade de 

negociação direta entre empregador e empregado, o que se estendia à relação entre a empresa e 

profissionais altamente especializados, cuja atuação se reveste de poder decisório, o que 

ensejava dúvidas, em particular, sobre o tratamento jurídico da remuneração de caráter variável. 

Com as novas possibilidades de negociação, podem empresa e altos executivos pactuar 

contratos que garantam condições de governança. Ante o novo entendimento legal, torna-se 

possível para as companhias o planejamento das formas de concessão de remuneração variável 

que melhor atendam a seus propósitos tanto a curto como a longo prazo: programas de 

participação nos lucros e resultados, prêmios por desempenho, opção de compra de ações etc. 

 

 

  

Palavras-chave: remuneração variável, salário, pagamento, diretores profissionais, executivos, 

companhia fechada, hipersuficiente, curto prazo, longo prazo, bônus, prêmios, participação nos 

lucros e resultados, stock option, modelo recomendável.  

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The paper provides research findings on the variable compensation mechanisms for senior 

executives of closely held companies, whose main objective was to get at an ideal contract 

model, capable of ensuring the transparency of the relationship between the parties in a secure 

legal environment. For this purpose, it takes as its starting point the necessary revision of the 

doctrine on the subject, showing how the legislator views the figure of the top executive and 

what his legal framework is. The Labor Legislation, historically focused on worker protection, 

did not bring, until the 2017 reform, the possibility of direct negotiation between employer and 

employee, which extended to the relationship between the company and highly specialized 

professionals, whose action has decision-making power, which led to doubts, in particular, 

about the legal treatment of variable remuneration. With the new possibilities of negotiation 

and reconciliation, company and senior executives can agree contracts that guarantee conditions 

of governance. Under the new legal understanding, it becomes possible for companies to plan 

the forms of variable compensation the best serve their purposes in the short and long term: 

profit sharing programs, performance awards, stock buying etc. 

 

 

Keywords: variable remuneration, salary, payment, professional directors, executives, closed 

company, hyper sufficient, short-term, long term, bonuses, rewards, profit sharing and results, 

stock option, recommended pattern. 
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                                                          INTRODUÇÃO 

 

Os mecanismos de remuneração dos executivos da alta gerência, dada a sua peculiar 

posição na relação capital-trabalho, não raro são objeto de controvérsia no âmbito do direito. 

Mesmo no patamar financeiro em que se encontram e com o poder de decisão de que desfrutam 

em razão das atribuições do próprio cargo, carecem tais profissionais dos efeitos protetivos da 

legislação trabalhista? O entendimento jurisprudencial que reconhecia a preponderância da 

proteção ao trabalhador, independentemente das características de sua atividade, do seu grau de 

responsabilidade e, sobretudo, de sua capacidade de negociação, vinha acarretando um quadro 

de insegurança jurídica tanto para as empresas quanto para os altos executivos. Estes têm acesso 

a condições muito mais atrativas de contratação do que os demais trabalhadores, entre as quais 

a remuneração variável, em geral atrelada ao desempenho e ao atingimento de metas.  As 

empresas, por sua vez, oferecem tais benefícios como contrapartida de resultados, sejam eles 

previamente acordados ou obtidos em caráter extraordinário. 

Bem se vê que, ao estabelecer resultados a atingir mediante incentivos na forma de 

remuneração variável, a empresa desenha para si determinada estrutura, na qual tais 

profissionais atuam com poder de decisão em favor dos interesses dela e também dos seus 

próprios. No âmbito dessa relação, considerada a acentuada redução da assimetria entre 

empregador e empregado, a questão da remuneração ultrapassa o aspecto de recompensa pelo 

trabalho, estabelecendo-se antes como pacto contratual entre duas partes.  

Com a recente reforma da legislação trabalhista (Lei n. 13.467/2017), novos 

entendimentos foram incorporados ao texto legal, em particular aquele que autoriza a livre 

negociação entre o trabalhador e a empresa, o que representou real avanço na clareza da relação 

entre as partes, sobretudo nos casos que aqui nos interessa examinar. 

Este artigo objetiva apresentar os resultados de investigação que combinou 

abordagem teórica e doutrinária com pesquisa empírica. Procedeu-se a um levantamento dos 

mecanismos de remuneração variável em uso nas estruturas empresariais brasileiras – em 

especial nas companhias fechadas, que constituíram o escopo do trabalho –, cuja análise se deu 

à luz da dogmática jurídica.  A realidade concreta, isto é, aquilo que se pratica, o modo como 

essa prática se efetiva e, naturalmente, seus pontos de fragilidade, configurou elemento 

essencial no conjunto de reflexões suscitadas no âmbito da pesquisa, cujo objetivo precípuo é 
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apresentar aos operadores do direito alternativas de ação prática. 

                 Acredita-se que, neste momento, sob o impacto do novo desenho legal das relações 

entre empregador e empregado, seja possível traçar caminhos mais seguros para a construção 

de um contrato de remuneração aplicável pelas companhias de capital fechado, cujos elementos 

estejam atrelados ao contrato de trabalho.  

Como corolário das reflexões suscitadas no decorrer da investigação, propõe-se um 

modelo de remuneração variável para executivos da alta gerência, recomendável, em particular, 

a companhias fechadas. Espera-se, dessa forma, contribuir para dar resposta efetiva às 

necessidades e aspirações de cada uma das partes, minimizando eventuais pontos de conflito. 

 

1  O DIRETOR, O EXECUTIVO E SUAS CARACTERÍSTICAS 

A figura central nas questões referentes à remuneração variável é o executivo da 

alta gerência tido como empregado assalariado. Diferentemente do diretor não empregado, que 

não tem seu contrato submetido à legislação trabalhista,1 ele está sujeito à subordinação jurídica 

própria da relação de emprego, o que o coloca numa posição sui generis, já que, por um lado, 

goza dos direitos a ele atribuídos em decorrência do vínculo laboral e, por outro, nos termos da 

teoria de agência, é agente na relação com acionistas, diretoria e conselho, que é regida pelos 

princípios da governança corporativa. 

 

 

1 Alice Monteiro de Barros define subordinação jurídica como “a possibilidade de o empregador dar ordens, 

comandar, dirigir e fiscalizar a atividade do empregado”. E ainda afirma: “nem sempre a subordinação jurídica se 

manifesta pela submissão a horário ou pelo controle direto do cumprimento de ordens”. (BARROS, Alice M. de. 

Curso de direito do trabalho. 5. ed. São Paulo: LTr, 2009. p. 260) Tal situação é descrita na Súmula 269: “O 

empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando 

o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego”. 

(BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula 269. Diretor eleito. cômputo do período como tempo de serviço 

(mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. Disponível em:   

<http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_251_300.html#SUM-269>. Acesso 

em: 15.nov.2019) 
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 1.1 DIRETOR NÃO EMPREGADO 

O diretor não empregado, em regra, é contratado para cumprir as funções previstas 

na Lei das S.A.  Eleito por um conselho de administração ou, sendo este inexistente, por uma 

assembleia geral, ele tem suas funções, responsabilidades e poderes previstos na própria lei e 

no estatuto social da companhia. Nas companhias fechadas, onde não há a obrigatoriedade da 

existência de um conselho de administração, os diretores podem ser eleitos pela assembleia 

geral. Geralmente, esses executivos são tidos como estatutários. Esse tipo de contratação está 

embasado nas normas mercantis, sem respaldo ou interferência da legislação trabalhista. 

 Esse profissional atua com independência e discricionariedade, gerindo os 

negócios da companhia e a representando em suas relações externas. Embora goze de liberdade 

de gestão, está subordinado a outros órgãos da companhia, isto é, ao conselho de administração 

(quando existente) e à assembleia geral, devendo atuar nos limites das orientações sociais 

deliberadas por estes.2 Ressalte-se, portanto, que a subordinação do diretor não empregado é de 

natureza societária: depende da relação organizacional e da estrutura interna da companhia.  

No que se refere às verbas remuneratórias, ressalvadas as diferenças existentes entre 

as figuras de diretor (diretor tido como empregado e diretor não empregado), a legislação 

societária, por meio do artigo 152 e de seus parágrafos, faz previsão específica quanto à fixação 

do montante global ou individual da remuneração direcionada a eles. Concede aos 

administradores benefícios de qualquer natureza e verbas de representação3, tendo em conta as 

suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação 

profissional, bem como o valor dos seus serviços no mercado. 

A legislação societária fixa também a participação nos lucros, que não deve 

ultrapassar nem a remuneração anual do administrador nem 0,1 (um décimo) dos lucros, 

prevalecendo o limite que for menor. Estabelece ainda que os administradores somente farão 

jus à participação nos lucros do exercício social em relação ao qual for atribuído aos acionistas 

 

2 GAMEZ, Vinicius. Responsabilidade dos diretores estatutários versus diretores empregados. Jus Brasil. São 

Paulo. 2014. Disponível em: <https://vgct.jusbrasil.com.br/artigos/188859580/responsabilidade-dos-diretores-

estatutarios-versus-diretores-empregados>. Acesso em: 15 nov. 2019 

3 Segundo Sérgio Pinto Martins: “A verba de representação tem por objetivo indenizar ou reembolsar as despesas 

da promoção de negócios ou para captação de clientes para o empregador. Há necessidade de que sejam 

demonstradas as despesas realizadas para a não caracterização como salário”. (MARTINS, Sérgio Pinto. Curso 

de direito do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2018) 
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o dividendo obrigatório, de que trata o artigo 202.4 Isso significa dizer que as verbas decorrentes 

da remuneração variável estão englobadas na remuneração total do executivo não empregado.  

 

1.2  DIRETOR EMPREGADO E EXECUTIVOS DA ALTA GERÊNCIA  

Os aspectos que diferenciam um diretor não empregado de um executivo celetista 

(contratado segundo as normas estabelecidas na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho) são 

a forma de subordinação e o mecanismo de remuneração. 

O diretor empregado é aquele que desenvolve suas atividades nos moldes da relação 

de emprego descrita no artigo 3º do diploma consolidado.5 É inegável, no entanto, que essa 

categoria profissional tem relativo poder de mando, de gestão, e claro poder decisório em razão 

das próprias atividades cotidianas inerentes à sua função na empresa. 

São características desse diretor e dos demais executivos da alta gerência a 

pessoalidade, a habitualidade, a subordinação e a onerosidade. Tais profissionais encontram-se, 

portanto, vinculados a um contrato de emprego, entre cujos elementos básicos está a 

remuneração, assim como sua espécie remuneração variável, objeto principal desta pesquisa. 

Cumpre examinar a origem da fixação da remuneração variável para os diretores, bem como os 

meios de contratação que vêm estruturando esse aspecto da relação de trabalho.  

 

2 MECANISMO DE ESTRUTURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE EXECUTIVOS 

2.1 HISTÓRICO DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 

Os executivos da alta gerência fazem parte de um contexto fático diferente daquele 

em que se encontram os demais empregados de uma empresa. São eles que compõem a 

denominada alta administração de uma companhia e, em virtude dessa distinção, é-lhes 

conferida a possibilidade de negociar os termos de seus contratos. Em razão do conhecimento, 

da posição hierárquica, da função exercida e do grau de responsabilidade, entre outros 

 

4 Cf. BRASIL. Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm>. Acesso em: 3 nov.2019 

5 “Artigo 3º. – Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a 
empregado, sob a dependência deste e mediante salário.” (BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. 
Decreto-lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/del5452.htm>. Acesso em: 15 nov. 2019) 
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elementos, neles não se reconhecem os traços de hipossuficiência que demandariam a tutela do 

regime protetivo da legislação. Ao contrário disso, as características de seu perfil e o nível da 

atividade desempenhada lhes auferem condições de optar por mecanismos de remuneração 

atrativos.6 

O sistema de remuneração da alta administração costuma ser composto da seguinte 

maneira: (1) remuneração fixa (funcional, por habilidades e competências, incluídos os 

benefícios, entre os quais a previdência complementar); (2) remuneração por desempenho 

(variável, incluída a participação acionária, bem como bônus e benefícios); e (3) formas 

especiais (criadas em função do atingimento de resultados excepcionais).7  

A remuneração variável, ao servir de incremento ao contrato de trabalho, atendendo 

às demandas especiais dessa categoria, é um mecanismo de dupla função. Visa tanto a 

maximizar resultados como a reter executivos em empresas.  

Data de 1932, nos Estados Unidos, o surgimento das regras de regulação e 

fiscalização da remuneração dos administradores quando esta ultrapassava US$ 10 mil por ano. 

A Interstate Commerce Commission (agência responsável pela regulação do setor ferroviário 

americano), em razão de salários tidos como excessivos, exigiu transparência nesse setor.8 

Em seguida (1934), o governo americano instituiu uma agência, a chamada 

Securities and Exchange Commission (SEC), que tornou obrigatória a divulgação pelas 

companhias da remuneração total dos três administradores que recebessem os valores mais 

 

6 A legislação trabalhista reconhece, após a reforma inserida pela Lei n. 13.467/17, a condição diversa desses 

contratos de trabalho, nos moldes do art. 444, parágrafo único que fixa o seguinte: “Art. 444 - As relações 

contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não 

contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões 

das autoridades competentes. Parágrafo único.  A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às 

hipóteses previstas no art. 611-A desta Consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os 

instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal 

igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. (Incluído 

pela Lei nº 13.467, de 2017)”. (BRASIL. Lei n.13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis 

do Trabalho. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm>. 

Acesso em: 15 nov. 2019) 

7 Cf. JORGE, José Moacir. Remuneração estratégica: como desenvolver atitudes empreendedoras por meio de 
remuneração. São Paulo: LTr, 2007. p. 138-139. 
8 Cf. MURPHY, K.J. Executive compensation. SSRN, 1998. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=163914. 
Acesso em: 15 nov. 2019. 
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altos. Foi incluída nesse regramento a exigência de informar salário, bônus e opções de compra 

de ações. Surgiram, assim, as primeiras menções na legislação americana à remuneração 

variável.9 

A concessão da remuneração variável nos Estados Unidos tornou-se prática 

comum. Em 1992, do total da remuneração dos CEOs das companhias que compunham o S&P 

500, 38% eram representados por remuneração paga em dinheiro, enquanto 24% eram 

representados por opções. Em 2000, esses percentuais passaram para 17% e 49% e, em 2002, 

para 17% e 47% respectivamente. Em números absolutos, a mudança também foi bastante 

expressiva: ao longo da década compreendida entre 1992 e 2002, as opções outorgadas pelas 

companhias que compunham o S&P 500 aumentaram de US$ 22 milhões por empresa para 

US$ 238 milhões por empresa em 2000, tendo a cifra caído para US$ 141 milhões em 2002.10 

Os mecanismos de remuneração variável dos Estados Unidos ultrapassaram 

fronteiras. As políticas adotadas no país ingressaram no mercado brasileiro com a chegada das 

empresas multinacionais. O auge da concessão dessa remuneração a longo prazo deu-se por 

volta da primeira década do século XXI, quando a busca por resultados mediante recompensa 

passou a ser uma prática comum.11 

No Brasil, a legislação que trata da remuneração12 surgiu em 1943, com a 

Consolidação das Leis do Trabalho, tendo sofrido alterações a partir de 1953. Sua estrutura foi 

fixada em pagamento de valor mensal, denominado salário, e seu complemento por meio de 

benefícios. Estes correspondiam a utilidades como casa, telefone, carro, seguro-saúde e 

educação, entre outros. 

 

9 Cf. MURPHY, K.J. The politics of pay: a legislative history of executive compensation. SSRN, 2011. p. 3. 
Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=196358>. Acesso em: 15 nov. 2019 
10 Cf. JENSEN, M.C; MURPHY, K.J., Remuneration: Where we’ve been, how got here, what are the problems, 
and how to fix them. SSRN, 2004. Disponível em: < http://ssrn.com/abstract=561305>. Acesso em: 15 nov. 2019.   
11 RISSATTI, Jean Carlo; SOUZA, João Antonio Salvador; VICENTE, Ernesto Fernando Rodrigues; BORBA, 
João Alonso. Quais as características dos executivos e como eles são remunerados? In: XXIV Congresso Brasileiro 
de Custos, 2017, Florianópolis, SC. Anais CBC. Disponível em:  
<https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/4263>. Acesso em: 15 nov. 2019. 
12 Cf. Artigos 457 e 458 da Consolidação das Leis do Trabalho (BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. 
Decreto-lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/del5452.htm>. Acesso em: 15 nov. 2019. 
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No curso dos anos, porém, essa situação mudou. As empresas passaram a 

incrementar a remuneração considerando a demanda de mercado. Segundo Silva,13 no entanto, 

o pagamento por meio de salário-utilidade ou benefícios enfrenta desafios, sendo os chamados 

mecanismos diversos de remuneração um caminho a alcançar.  

Os primeiros acordos de participação nos lucros e resultados no Brasil, firmados 

pela indústria automobilística, ocorreram em 1952;14 posteriormente, as empresas que 

adentraram o país trouxeram novos mecanismos de remuneração variável. 

Com o ingresso das empresas de grande porte e transnacionais no mercado  

brasileiro, houve mais alterações substanciais nas políticas remuneratórias e consequente 

absorção de políticas externas.15  

Assim, a remuneração variável passou a ser um incentivo tanto a curto prazo, no 

caso de (a) participação nos lucros e resultados (PLR), (b) bônus e (c) premiação por mérito, 

entre outras formas, como a longo prazo, nas modalidades (a) stock options, (b) restricted stock 

units – RSU, (c) employee stock purchase plans – ESPP e (d) phantom stocks, entre outras. 

Não menos importantes, os bônus iniciais e finais firmados por mecanismos 

contratuais, como o golden handshake e o golden parachute, passaram a fazer parte das 

políticas remuneratórias. Ambos servem para indenizar altos executivos em razão de 

performance, rescisão contratual ou mesmo aposentadoria. 

O exame minucioso dos contratos de executivos não empregados e das regras 

decorrentes das relações trabalhistas próprias dos profissionais do alto escalão iluminou o fato 

de que a legislação trabalhista brasileira, no curso de seu desenvolvimento, negligenciou os 

altos executivos, deixando de caracterizar suas atividades no âmbito das normas de proteção 

 

13 SILVA, Homero Batista Mateus. Curso de direito do trabalho aplicado: livro da remuneração, 3. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. v. 5, p. 231-235. 
14 COSTA, Rodrigo Morem da; HENKIN, Hélio. Estratégias competitivas e desempenho da indústria 

automobilística no Brasil. Economia e Sociedade, Campinas, Unicamp. v. 25, n. 2, maio/agosto 2016. Disponível 

em: http://dx.doi.org/10.1590/1982-3533.2016v25n2art7. Acesso em: 15 nov. 2019. 

15 “Pelo menos quatro fatores acarretariam um fenômeno de ‘americanização’ dos modelos de remuneração, a saber 
(i) o potencial crescimento do número de companhias com propriedade acionária dispersa, aproximando a estrutura 
de capital de tais companhias daquela geralmente observada no mercado americano; (ii) a internacionalização do 
mercado de trabalho dos executivos, ensejando equiparação aos altos níveis da remuneração nos Estados Unidos; 
(iii) o crescente mercado internacional de disputa de controle das companhias; e (iv) o aumento do número de 
companhias que atuam de forma multinacional”. [LUNARDI FILHO, Ferdinando Cesar. A remuneração dos 
administradores das sociedades anônimas. 2013. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. p. 55] 
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laboral. Isso acarretou, na prática, contratos de trabalho de formação híbrida, ora espelhados 

nos mecanismos usados pelos diretores não empregados, ora pautados pelas regras trabalhistas, 

aplicadas por imposição legal.  
Diante da existência de diferentes critérios de remuneração, definidos de acordo 

com a relação estabelecida entre o executivo e a empresa, é necessário que a política de 

remuneração variável esteja estruturada e, quanto melhor o estiver, maiores serão suas chances 

de gerar resultados positivos, tornando os envolvidos os mais interessados no lucro do negócio 

seja em curto prazo, seja a longo prazo.  

 

2.2 REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DE EXECUTIVOS E SUA ESTRUTURAÇÃO 

Estruturar a política de remuneração variável implica enxergar suas características 

e seus efeitos, quer em favor dos executivos da alta gerência, quer em favor da empresa, dos 

sócios e dos acionistas. O equilíbrio dessa situação é o elemento crucial da manutenção da 

relação. Se a política não atender aos resultados almejados e não se refletir na melhora da 

performance da companhia, de imediato e a longo prazo, estarão extintos os motivos para sua 

continuidade, bastando a permanência do pagamento dos salários fixos.  

Assim, a estruturação da política de remuneração variável pode influenciar na 

condução da companhia, e a concessão da remuneração variável reflete-se na relação entre a 

empresa e os executivos da alta gerência. 

O sucesso de um plano de incentivos está intrinsecamente ligado à sua 

adaptabilidade. Sistemas engessados, sem margens para mudanças no decorrer do tempo, estão 

fadados ao fracasso. O conhecimento das variáveis críticas é fundamental16 no processo de 

estruturação de políticas desse tipo. 

A prática nos mostra que a concessão da remuneração variável decorre da 

necessidade de atrair o interesse de um executivo que esteja em busca de oportunidades de 

negócios e, estabelecida a relação, de estimular a sua permanência na companhia.  

No próprio Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa,17 afirma-se 

que a remuneração da diretoria deve servir de ferramenta de atração, motivação e retenção dos 

 

16 Cf. BLAY, Marcelo. A aplicação prática de um sistema de incentivos: a remuneração variável como 
ferramenta estratégica. 1995. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – Fundação Getulio Vargas, 
São Paulo, 1995. 
17  INSTITUTO BRASILIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. Código das melhores práticas de 
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diretores e deve proporcionar o alinhamento de seus interesses aos da organização. Essa 

assertiva também se aplica, naturalmente, aos executivos da empresa e diz respeito à 

remuneração variável.  

Partindo de algumas premissas da governança corporativa, contidas no Código já 

mencionado, e da necessidade da estruturação da remuneração variável, é possível chegar a 

algumas conclusões: i) a remuneração variável deve estar vinculada a resultados, com metas a 

curto e longo prazo, relacionadas de forma clara e objetiva, devendo ser justa e compatível com 

as funções e os riscos; ii) as organizações devem ter procedimento formal e transparente de 

aprovação de suas políticas de remuneração variável, incluídos benefícios e incentivos a longo 

prazo pagos em ações ou nelas referenciados; as metas e premissas da remuneração variável 

devem ser mensuráveis e auditáveis; iii) a política de remuneração variável não deve estimular 

ações que induzam os executivos a adotar medidas a curto prazo sem sustentação ou que 

venham a prejudicar a organização a longo prazo; deve-se, isto sim, evitar o caráter imediatista 

das metas relacionadas à remuneração variável ou mesmo a criação de desafios inatingíveis ou 

inconsistentes que exponham a organização a riscos extremos ou desnecessários; iv) a estrutura 

de incentivos deve incluir um sistema de freios e contrapesos, que indique os limites da atuação 

dos envolvidos; v) as políticas de remuneração variável, bem como os valores pagos e as 

métricas utilizadas para a concessão, devem ser explicadas e divulgadas.18 

Assim, quanto mais detalhada e clara for a informação acerca da concessão dos 

benefícios, mais simples será o diálogo entre as partes (executivo e companhia). A divulgação 

dos dados referentes à política de remuneração variável é recomendável tanto para as 

companhias de capital aberto quanto para aquelas de capital fechado, visto que o foco dessa 

ação é a transparência da política e do mecanismo de concessão. 

A estruturação da remuneração variável deve levar em consideração o objetivo de 

atingir resultados múltiplos, trabalhando em favor da convergência de interesses. Esse tipo de 

remuneração é, por certo, um incentivo financeiro diverso daquele que restou estabelecido por 

meio de salários e benefícios já devidamente conhecidos e contratados entre as partes 

interessadas. Estes são previamente fixados ou surgem no curso do contrato de trabalho como 

 

governança corporativa. São Paulo, 2007.  

18 Para chegar a esses tópicos, foram utilizadas parte da descrição contida no Código das melhores práticas de 

governança corporativa do IBGC e parte da experiência da autora na estruturação de políticas de remuneração para 

empresas. 
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uma concessão do empregador; aquele, por sua vez, quando concedido, requer estratégia de 

gerenciamento para tornar-se eficaz. 

De modo geral, a remuneração variável, quando fixada, visa à obtenção de melhores 

resultados para a empresa. O mecanismo busca tornar o executivo um aliado ou um parceiro de 

negócios e vinculá-lo a tais resultados.  

Diferentemente da regra geral, aplicada aos trabalhadores de uma companhia, o 

contrato e a estruturação de planos de remuneração variável dos executivos da alta gerência 

requerem um olhar especial. Tais executivos, por força desse tipo de contrato, enquadram-se 

num patamar no qual a compensação financeira em seu favor está atrelada ao desenvolvimento 

do negócio.  

Outro ponto de destaque são os princípios meritocráticos, que devem nortear o 

modelo de remuneração variável: o desempenho acima da média ou do esperado deve ser 

reconhecido e computado por ocasião da concessão do benefício.  

Ainda que esta investigação esteja voltada aos aspectos trabalhistas do modelo 

recomendável de remuneração variável, não há como negar o impacto dos princípios da 

governança corporativa no equacionamento da questão, visível nos mecanismos utilizados para 

a concessão da remuneração e na definição das melhores práticas para o alinhamento de 

interesses entre os envolvidos. 

A convergência dos interesses das partes vincula-se, portanto, a uma política de 

remuneração e esta tem o condão de equilibrá-los, assegurando a transparência do processo.   

 

3 LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, CONTRATO DE TRABALHO E      

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 

 

3.1 AS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, A AUTONOMIA DA   

VONTADE E SEUS REFLEXOS NO CONTRATO DO EMPREGADO 

HIPERSUFICIENTE 

 

A reforma trabalhista, introduzida pela Lei n. 13.467, de 13 de julho de 2017, trouxe 

significativa mudança nos contratos de trabalho, nas formas de remuneração e de remuneração 

variável, em especial para os trabalhadores que recebem salário superior a duas vezes o teto da 

previdência social. Para esses profissionais, entre os quais se encontram os altos executivos 
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tidos como empregados, tornou-se possível a negociação contratual, sem as imposições legais 

previstas na norma que rege o contrato do trabalhador hipossuficiente.  

As condições de trabalho e as responsabilidades dos executivos de alto escalão nas 

empresas são, por certo, diferentes das atribuições do conjunto de empregados. Cabe ao 

regramento contratual, portanto, refletir essa realidade, o que significa dizer que as partes 

envolvidas devem ser autorizadas a negociar os termos do contrato de trabalho. 

Na relação entre a empresa e o executivo, este não se configura como alguém que 

depende do apoio legal para o exercício de suas atividades e negociação ou percepção de 

valores. O que existe, de fato, é um sistema de incentivos, que se consolida por meio de um 

contrato a ser firmado entre principal e agente, cujo objetivo é estabelecer uma relação entre as 

partes que motive o executivo a perseguir objetivos organizacionais, trabalhando como se fosse 

proprietário.19 

Isso põe esse profissional numa situação sui generis. Se, por um lado, ele conserva 

as características de empregado, manifestadas nos direitos a ele atribuídos em decorrência do 

vínculo laboral, por outro, ele atua como agente em uma relação agente-principal, como bem 

descreve a teoria de agência, submetida aos mecanismos da governança corporativa.  

Alguns autores, entre os quais Robortella,20 já consideraram no passado essa 

distinção de racionalidade em razão da proteção fixada de modo geral, demonstrando não ser 

crível que a um executivo, com elevado grau de independência e plena capacidade de 

negociação do seu contrato de trabalho, seja dispensado tratamento semelhante ao concedido a 

um humilde trabalhador. 

                  A legislação trabalhista, até o advento da reforma ocorrida em 2017, não havia feito 

nenhuma distinção entre o executivo e o empregado hipossuficiente. Para este, de fato, as regras 

de proteção são necessárias, mas, para aquele, que tem plenas condições de negociar seu 

contrato, tais regras criavam entraves. Qualquer negociação que envolvesse PLR tinha de ser 

mediada por um sindicato; a concessão de benefícios, prêmios, abonos e gratificações ou 

 

19 MARQUEZAN, Luiz Henrique Figueira. Um estudo sobre remuneração variável de executivos em empresas 
de capital fechado. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) – Escola de Gestão e Negócios, 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo (RS), 2012. 
20 ROBORTELLA, Luiz Carlos Amorim. Direito de empresa e direito do trabalho. Revista da AASP, São Paulo, 
n. 70, p. 54-64, jul. 2003. 



19 

 

 

mesmo de remuneração variável, de modo geral, era limitada, sob pena de se transformarem 

tais proventos em componentes do salário, integrados, em caráter definitivo, à remuneração. 

Com as alterações, asseguraram-se as condições legais de estabelecer contratos de remuneração 

variável.  

O impacto dessas mudanças no contrato de trabalho dos executivos da alta gerência 

foi profundo, visto que regras básicas, decorrentes da relação de emprego, adquiriram novo 

desenho legal. No artigo 444, parágrafo único, da CLT,21 ficou estabelecido que o empregado 

portador do diploma de nível superior que receba remuneração igual ou superior ao dobro do 

teto dos benefícios da previdência social tem condições de estipular livremente as regras 

contratuais com seu empregador, inclusive em relação aos direitos fixados no artigo 611-A,22  

 

21 Ver nota 6. 
22 “Art. 611-A - A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre 

outros, dispuserem sobre: I -  pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais; II -  banco 

de horas anual;  III -  intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores 

a seis horas;  IV - adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de que trata a Lei n. 13.189, de 19 de novembro 

de 2015; V -  plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como 

identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança; VI - regulamento empresarial; VII - 

representante dos trabalhadores no local de trabalho; VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho 

intermitente;  IX - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado e remuneração 

por desempenho individual; X - modalidade de registro de jornada de trabalho;  XI - troca do dia de feriado; XII - 

enquadramento do grau de insalubridade; XIII - prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença 

prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho;  XIV - prêmios de incentivo em bens ou serviços, 

eventualmente concedidos em programas de incentivo;  XV - participação nos lucros ou resultados da empresa. § 

1º No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto 

no § 3º do art. 8º desta Consolidação.  § 2º A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em 

convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do 

negócio jurídico.  § 3º Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo 

coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de 

vigência do instrumento coletivo. § 4º Na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção 

coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver a cláusula compensatória, esta deverá ser igualmente 

anulada, sem repetição do indébito. § 5º Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo 

de trabalho deverão participar, como litisconsortes necessários, em ação individual ou coletiva, que tenha como 

objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos.” (BRASIL. Lei n.13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a 

Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2017/lei/l13467.htm>. Acesso em: 15 nov. 2019)  
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os quais podem ser negociados mediante acordo ou convenção coletiva, tendo-se tornado a 

remuneração, os prêmios de incentivo e a participação nos lucros e resultados objeto dessa livre 

negociação entre as partes.  

Tal mecanismo constitui inovação no direito do trabalho. Apesar de duramente 

criticada,23 em especial em decorrência do valor estabelecido como suficiente para tornar a 

negociação livre da tutela trabalhista, a legislação encontra-se em sua plena vigência e atinge 

diretamente o executivo da alta gerência. 

Alguns juristas, como Reginaldo Melhado24 e Maurício Godinho Delgado,25 por 

ocasião da publicação da lei, observaram que as normas tradicionais são voltadas àqueles que 

não têm condições de se protegerem ou de efetivamente negociar seus direitos. Diante da 

necessidade das empresas de contratar executivos para a alta gerência, capazes de manter o 

negócio principal em andamento, atendendo às exigências de mercado e adotando providências 

que vão refletir-se na sua performance, porém, a inovação é bem-vinda, uma vez que propicia 

às partes liberdade para definir as regras do contrato de trabalho. Prevalece, portanto, o 

entendimento de que tais profissionais, aptos a ajustar condições contratuais de seu interesse, 

prescindem da proteção legal que ampara coletivamente o conjunto dos trabalhadores. 

Cumpre salientar que as regras constitucionais de proteção permanecem válidas; o 

que a reforma propiciou foi um leque de possibilidades de negociação antes não permitidas. 

Considerado o nível educacional superior do empregado, os contratos passam a ser firmados 

com base no mecanismo remuneratório acordado entre ele e a empresa, não naquele de caráter 

protetivo, fixado pela legislação trabalhista e ou por acertos sindicais. O novo regramento 

possui elementos que favorecem o executivo da alta gerência, profissional visto como 

suficientemente capaz, apto a negociar salários altos e detentor de poder de mando, para o qual 

as regras contratuais têm verdadeiro efeito de ajuste entre as partes.  

 

23 Autores como Homero Batista Mateus da Silva, Cláudio Brandão e Guilherme Guimarães Feliciano, entre 

outros, teceram críticas à reforma da legislação trabalhista.  

24 MELHADO, Reginaldo. Trabalhador pseudossuficiente: o conto do vigário da autonomia da vontade na reforma 

trabalhista. In: TREVISO, Marco Aurélio Marsiglia; FELICIANO, Guilherme Guimarães; FONTES, Saulo 

Tarcísio de Carvalho (orgs.).  Reforma trabalhista: visão, compreensão e crítica. São Paulo: LTr, 2017. 

25 DELGADO, Maurício Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil: com os 

comentários à Lei n. 13.467/2017. 2. ed. São Paulo: LTr, 2018.   
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Resta saber o que a reforma fixou em relação à remuneração variável do alto 

executivo. Aqui interessa em particular a alteração feita no artigo 444, parágrafo único, que 

trouxe a possibilidade de livre estipulação contratual entre as partes. Pois bem. O novo texto 

traz segurança jurídica aos contratos de trabalho, já que torna possíveis ajustes que não serão 

modificados posteriormente por organismos que não tiverem feito parte da relação. 

Nesse contexto, a autonomia da vontade, mitigada na legislação trabalhista, é 

fortalecida e ganha eficácia para esse grupo de profissionais, capaz de garantir condições 

próprias da liberdade de contratar.26  

Assim, os executivos do alto escalão passam a expressar e declarar sua vontade 

embora continuem sendo tutelados pela ordem jurídica. Mesmo que ainda haja limitações, a 

reforma trabalhista ampliou o leque de formas de negociação, sem ofensa aos direitos 

assegurados constitucionalmente.  

Paulo Sérgio João,27 ao tratar do tema, considera ter havido mudança substancial na 

forma protecionista de pensar. O modelo tradicional de proteção do Estado cedeu espaço à 

relação contratual e ao princípio da boa-fé. A inovação vale não só para as relações entre a 

empresa e o indivíduo nas situações em que o empregado recebe salário superior ao dobro do 

teto do benefício da previdência social como também para as relações entre a empresa e o 

conjunto dos trabalhadores, caso em que deverá prevalecer a autonomia privada coletiva, sendo 

responsável por eventual negociação o sindicato, portador exclusivo dessa manifestação da 

vontade coletiva. Na avaliação do autor, no plano individual, empregados e empregadores, a 

partir de determinadas condições, poderão rever seus contratos de trabalho e estabelecer um 

relacionamento menos atrelado a vícios e mais integrado na vida das empresas. 

 

26 “[...] E não se entenda ‘autonomia privada’ como ‘autonomia da vontade’, expressão que designa, 
concomitantemente: a) uma construção ideológica, datada dos finais do século XIX por alguns juristas para opor-
se aos excessos do liberalismo econômico, constituindo ‘um mito voluntariamente tecido pelos detratores do 
individualismo, para melhor criticar os seus excessos’;20 b) uma explicação dada ao fenômeno contratual, 
visualizando-o exclusivamente pelo viés do acordo ou consenso mútuo; c) a tradução jurídica de uma forma 
econômica própria do capitalismo [...]”. (MARTINS-COSTA, Judith. Reflexões sobre o princípio da função social 
dos contratos. Revista Direito GV, São Paulo, v.1, n.1, p. 41-66, maio 2005) 
27 JOÃO, Paulo Sérgio. Transformações trabalhistas para 2018. Migalhas, 25 de janeiro de 2018. Disponível em: 
<https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI273029,51045-Transformacoes+trabalhistas+para+2018>. Acesso 
em: 15 nov. 2019 
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O autor enfatiza a relação contratual que pode ser firmada entre as partes e a 

considera uma moeda de troca para a integração do profissional no desenvolvimento da 

empresa. Esse é o caminho, em regra, seguido por executivos da alta gerência.  

A importância das modificações inseridas na legislação trabalhista reside no fato de 

autorizarem novos padrões de contratação dos profissionais ditos hipersuficientes. Para regular 

a relação dos empregadores com os profissionais que, na medida em que tomam decisões e 

definem estratégias, têm em mãos o destino das empresas, era necessário haver, mais que uma 

lei protetiva de direitos básicos, uma lei que não impedisse os pactos contratuais.  

Ao assumirem a responsabilidade e o controle das atividades da empresa, os 

executivos da alta gerência podem realizar a gestão de seus próprios contratos de trabalho sem 

interferência de sindicatos e livres de limitação legal de natureza protecionista. 

A condição desses profissionais é, por certo, diferente da dos demais, visto que a 

gestão da empresa ou de seus departamentos, o conhecimento sobre os custos e a lucratividade 

e a definição dos parâmetros para o futuro estão intimamente atrelados ao saber construído por 

eles. Supõe-se assim, ser plausível crer na sua capacidade de negociação dos próprios contratos 

de emprego, sem a necessidade da tutela da legislação trabalhista para esse fim.  

O contrato de trabalho, negociado entre partes equilibradas, aproxima-se dos 

contratos de direito privado, em que os envolvidos são capazes e têm condições de negociar 

com base nos princípios da boa-fé objetiva e da probidade. Na solicitação da análise judicial 

desse tipo de contrato, tais princípios devem ser levados em conta, já que a negociação terá 

ocorrido em grau de igualdade, numa relação independente da bolha protegida pelos princípios 

do direito do trabalho. 

 

3.2 CONTRATO DE REMUNERAÇÃO, FIXAÇÃO DOS PAGAMENTOS E TEORIA DA 

AGÊNCIA 

A remuneração é elemento essencial do contrato de trabalho e sua fixação deve 

ocorrer quando este se efetiva. Não é válido um contrato de trabalho sem que as partes tenham 
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ajustado o valor da remuneração ou o quantum que será pago em razão da prestação dos 

serviços.28  

Embora tenha sido mencionada na legislação, a remuneração não foi claramente 

diferenciada do salário. Entre os autores que refletiram sobre o tema, Homero Batista29 

reconhece no artigo 457 da CLT, malgrado a imprecisão da linguagem, o desenho, ainda que 

em linhas gerais, de um conjunto maior, denominado remuneração, composto de dois conjuntos 

menores, denominados salários e gorjetas. Maurício Godinho Delgado,30 por sua vez, afirma, 

em síntese, que remuneração seria o gênero, enquanto salário seria a espécie mais importante 

das parcelas contraprestativas empregatícias. 

À luz de tais interpretações, as verbas recebidas de forma variável podem ser 

consideradas um dos componentes da remuneração, distintas, portanto, daquilo que se entende 

por salário propriamente dito.  

Cabe lembrar que o contrato de trabalho é sinalagmático, gerando direitos e 

obrigações para cada um dos lados. A fixação da remuneração está, portanto, atrelada a uma 

contrapartida. No caso específico da remuneração variável, convém que seus parâmetros sejam 

ajustados previamente, porém nada impede que, no curso da relação empregatícia, ela sofra 

oscilações. Diferentemente dos demais itens da remuneração (considerando ser esta composta 

de parte fixa, acrescida de parte indireta, na forma de horas extras e adicionais, e de parte 

variável), a parcela variável tem caráter condicionante, ou seja, é possível vincular seu 

recebimento ao cumprimento de metas ou objetivos específicos. 

Assim, a remuneração variável deixou de ser um instrumento de utilização restrita 

a determinadas atividades para ser um elemento alavancador de resultados estratégicos da 

organização.31 

 

28 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 17 ed. São Paulo: LTr, 2018. p. 354-357. 

29 SILVA, Homero Batista Mateus. Curso de direito do trabalho aplicado: livro da remuneração 3. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2017. v. 5, p. 35. 

30 DELGADO. Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 12. ed. São Paulo: LTr, 2013. p.714. 

31 JORGE, José Moacir. Remuneração estratégica: como desenvolver atitudes empreendedoras por meio da 

remuneração. São Paulo: LTr, 2007. p. 139. 
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A fixação de formas diversas de remuneração, como a inclusão de bônus e ou 

prêmios no curso do contrato de trabalho, é perfeitamente possível à luz da legislação 

trabalhista, desde que as partes tenham negociado e acordado o benefício em condições 

favoráveis ao empregado, afastada qualquer possibilidade de prejuízo efetivo a este decorrente 

dos termos do acordo.  

Na prática, as instituições fixam previa ou posteriormente seus mecanismos de 

remuneração variável, estabelecem o critério e adotam as medidas para implantar o benefício, 

atrelando sua concessão às variáveis próprias dos seus negócios.  

O ajuste da remuneração é previsto no contrato de trabalho, e as partes podem 

negociar seus termos a qualquer momento. É claro que a remuneração variável acaba assumindo 

características peculiares e, por sua própria natureza, as importâncias pagas não são fixas. Esse 

tipo de remuneração, em particular quando voltado aos executivos da alta gerência, visa a 

aproximar o contrato de trabalho da variação decorrente do modelo de negócio da empresa, 

sujeitando ambas as partes às oscilações de ganhos e às eventuais perdas.  

O pagamento dessa verba e a fixação desse tipo de contrato de remuneração, que 

integra o instrumento principal – o contrato de trabalho –, têm o condão de vincular as partes 

aos mesmos resultados, sejam eles positivos ou negativos, resguardados certos limites.  
Cabe à empresa, portanto, criar mecanismos próprios que lhe permitam definir o 

que pagar e de que forma fazê-lo, bem como analisar os caminhos que podem ser adotados, os 

limites de valores e os meios de administrar a remuneração variável concedida aos executivos 

da alta gerência.  

A remuneração variável, como se vê, está diretamente vinculada aos mecanismos 

de governança corporativa, por meio dos quais se busca gerenciar a relação entre os acionistas 

e os executivos que administram a empresa, equilibrando os interesses de uns e outros, que, 

como bem descreve a teoria de agência, não estão imunes a conflitos. 

Segundo tal teoria, as pessoas têm interesses próprios potencialmente conflitantes 

entre si, o que pode ocasionar dificuldades quando precisam trabalhar de forma cooperativa. 

No âmbito organizacional, de acordo com Anthony e Govindarajan, uma relação de agência 

ocorre quando uma parte (o principal ou superior) contrata outra parte (o agente ou subalterno), 

delegando-lhe autoridade para tomada de decisão.32 Um dos meios de evitar os chamados 

 

32 Cf. ANTHONY, Robert N.; GOVINDARAJAN, Vijay. Sistemas de controle gerencial. São Paulo: Atlas, 2002 

apud MARQUEZAN, Luiz Henrique Figueira. Um estudo sobre remuneração variável de executivos em 
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problemas de agenciamento é a utilização de contratos de remuneração variável como 

incentivo. 

Nessa linha, inclui-se a remuneração variável entre as estratégias para reter os 

profissionais e mantê-los com foco nos objetivos da organização. A empresa de auditoria 

KPMG, em estudo realizado sobre formulários de referência de diversas empresas de capital 

aberto, de divulgação exigida pela Instrução 480 da CVM, demonstrou que a remuneração 

variável atinge níveis de 31% a 55% do total da remuneração desses executivos.33 

Foram utilizadas como parâmetro as empresas de capital aberto, visto que as demais 

(empresas de capital fechado) não possuem nenhum mecanismo de controle oficial sobre a 

remuneração dos executivos. 

Os mecanismos de remuneração variável são, assim, um importante incentivo aos 

executivos, capaz de assegurar que seus atos favoreçam os objetivos organizacionais. Estudos 

afirmam que, onde houver situações reais de decisão, haverá incentivos, tenham eles o objetivo 

de encorajar ou o de desencorajar determinadas atitudes. 

   

3.3 MECANISMOS DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DA ALTA GERÊNCIA EM 

CURTO E EM LONGO PRAZO  

A legislação que vigora desde a reforma trabalhista de 2017 passou a enxergar como 

empregado hipersuficiente, ou seja, capaz de negociar seu próprio contrato de trabalho, aquele 

que percebe mensalmente valores salariais superiores a R$ 11.678,90,34 importância 

correspondente ao dobro do teto da previdência social em valores de hoje (2019).  

O valor fixado assegura proteção ao empregado que não tem condições efetivas de 

negociar com seu empregador, permanecendo como hipossuficiente, numa relação de trabalho 

marcada por um contrato de adesão.   

 

empresas de capital fechado. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) – Escola de Gestão e 

Negócios, Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo (RS), 2012. 

33 KPMG. A governança corporativa e o mercado de capitais: um panorama atual das empresas abertas, com base 

nos seus formulários de referência. São Paulo, 2010/2011. Disponível em: 

<http://www.kpmg.com.br/publicacoes/estudo_gc_2010_final.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2019. 
34 Cf. art. 136 da Lei n. 8.213/ 91, que estabelece o teto da previdência social. (BRASIL. Lei n. 8.213, de 24 de 
julho de 1991. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213compilado.htm>. Acesso em: 16 
nov. 2019) 
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É evidente que os executivos de alta administração recebem, em razão de suas 

próprias atividades, remuneração muito superior ao dobro do teto de benefícios da previdência, 

enquadrando-se, portanto, em linhas gerais, na categoria de hipersuficientes. 

A definição legal de remuneração contida na CLT, todavia, não faz referência à 

remuneração variável a curto e a longo prazo. A omissão da legislação infraconstitucional 

quanto a esse tema faz crer que as partes possam negociar entre si a forma de concessão desse 

mecanismo de remuneração. 

Anteriormente à reforma trabalhista, a negociação desses direitos era restrita, já que 

a intenção do legislador era somente garantir proteção ao trabalhador, o que se traduzia em 

agregar benefícios, sem que houvesse a possibilidade de pautar a relação entre as partes por 

critérios baseados na limitação temporal das condições da empresa.  

O que se vê agora é que a modificação da legislação trabalhista auferiu vantagens 

aos executivos da alta gerência na medida em que, ao facultar a negociação sem o engessamento 

das normas legais, trouxe em seu bojo a possibilidade de que a companhia conceda a eles 

valores mais atrativos, especialmente a título de remuneração variável, de acordo com o seu 

desempenho.  

As formas de remuneração utilizadas são diversas e alcançam a remuneração 

variável em curto prazo, como a participação nos lucros e resultados (PLR), os bônus ou os 

prêmios (por mérito ou por participação em comitês), e a remuneração variável em longo prazo, 

como as stock options, as phantom stocks, os performance share plans ou a restrictive option. 

Essas são as formas que aparecem com mais frequência, mas é claro que, no processo de 

negociação entre as partes, outras podem surgir. Aquelas comumente escolhidas por empresas 

de capital fechado foram examinadas no âmbito desta investigação.  

 

3.3.1 Remuneração variável em curto prazo 

Há certa controvérsia acerca da fundamentação jurídica aplicável às formas de 

remuneração variável em curto prazo, como bônus, prêmios e PLR. As gratificações ajustadas 

fogem ao escopo deste estudo, dado que são mecanismos de integração salarial,35 ou seja, 

passam a fazer parte do salário.  

 

35 “Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido 

e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.               (Redação 

dada pela Lei nº 1.999, de 1.10.1953) § 1º Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais 
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Em uma pesquisa realizada pela PwC,36 foi constatado que a remuneração variável 

em curto prazo é o principal mecanismo de recompensa por resultados usado para compor a 

remuneração dos executivos nas empresas de capital aberto. Tal parâmetro também é utilizado 

nas companhias fechadas, em proporções próximas ao demonstrado por essa pesquisa, como 

revelam alguns estudos.37 

Segundo o entendimento de vários autores, bônus e prêmios configuram um 

mecanismo de remuneração variável, uma vez que consistem em parcelas contraprestativas 

pagas pelo empregador ao empregado em decorrência de uma circunstância tida por ele como 

relevante e vinculada à conduta individual do obreiro ou à conduta coletiva dos trabalhadores 

da empresa.38  

Outros autores,39 porém, definem bônus e gratificações eventuais como mecanismo 

de contraprestação, equiparados ao próprio salário. Tal entendimento contém certo viés 

protetivo ao trabalhador, uma vez que pretende evitar que a empresa converta parte do salário 

em benefícios, artificialmente, apenas para reduzir encargos.  

O que interessa aqui, porém, é mostrar que tais benefícios não devem ter caráter 

salarial, uma vez que seu propósito é recompensar atividade extraordinária.  Não por outro 

motivo, faz-se necessário buscar mecanismos que desatrelem a concessão da remuneração 

 

e as comissões pagas pelo empregador. (BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto-lei n. 5.452, de 

1º de maio de 1943. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 

15 nov. 2019) 

36 Cf. PRICEWATERHOUSECOOPERS BRASIL LTDA./ INSTITUTO DE FINANÇAS DA ESCOLA DE 

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (FGV/EAESP). 

Remuneração executiva e geração de valor: práticas de remuneração e desempenho em empresas de capital aberto 

no Brasil. São Paulo, 2017. 

37 Cf. REBELLI, Felipe. Práticas e tendências em remuneração de executivos. Amec Brasil. Disponível em: 

https://www.amecbrasil.org.br/wp-content/uploads/2016/12/FelipeRebelli_WillisTowersWatson.pdf>. Acesso 

em: 16 nov 2019. 

38 Cf. DELGADO. Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018. p. 916. 
39 Cf. NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Salário: conceito e proteção. São Paulo: Ltr, 2008; MARTINS, Sérgio 
Pinto. Curso de direito do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2018. 
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variável em curto prazo da incidência de INSS40 e FGTS41. Afinal, se verbas extraordinárias 

forem tratadas como verbas salariais, não se alcançará o objetivo pretendido, ou seja, a 

remuneração do desempenho diferenciado desses profissionais, justificada pelo atingimento de 

metas.  
É evidente que descaracterizar as verbas remuneratórias pagas em curto prazo pode 

gerar consequências desastrosas para a política de remuneração. Tornar essa verba salário, 

pressupondo que a empresa não vá agir de boa-fé, implica conceder diretamente aos executivos 

da alta gerência remuneração sem a contrapartida necessária, o que desvirtua a política adotada, 

acarretando seu desincentivo.  

 

3.3.1.1  Bônus e prêmios 

Bônus ou prêmios decorrentes do contrato de trabalho são pagos, em especial, a 

profissionais que se encontram em graus mais avançados da escala hierárquica. São, em geral, 

formas de remuneração em curto prazo que integram o conjunto de benefícios ajustados entre 

os executivos e a empresa. Quanto mais avançado o estágio da carreira, mais importante se 

torna a política de benefícios e bônus fixada pela companhia.42 

É indiscutível que o pagamento desse tipo de benefício deve estar atrelado a uma 

política própria de remuneração, com critérios que definam claramente os meios de atingir o 

resultado pretendido. Um plano ajustado de concessão e a correta divulgação de suas metas 

incentivam a realização de projetos imediatamente ou a curto prazo. 

 

40 De acordo com os artigos 28, I, da Lei n. 8.212/91, e 214, I, do Regulamento da Previdência Social, aprovado 
pelo Decreto n. 3.048/99, entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida pelo empregado, assim 
entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, 
qualquer que seja a sua forma.  
41 Conforme os artigos 15 da Lei n. 8.036/90, e 27 do RFGTS (Regulamento do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço), aprovado pelo Decreto nº 99.684/90, sofrerá a incidência do FGTS a remuneração paga ou devida ao 
trabalhador, incluídas na remuneração, entre outras, as parcelas de que trata o art. 457 da CLT. A Instrução 
Normativa da Secretaria de Inspeção do Trabalho nº 17/2000, retificada, estabelece em seu art. 2a, XIV, que se 
consideram remuneração para efeito de incidência do FGTS as gratificações ajustadas, expressas ou tácitas, tais 
como: de produtividade, de balanço, de função ou cargo de confiança. 

42 SCHELLER, Fernando. Pagamentos de bônus e benefícios têm peso cada vez maior nos salários. O Estado de 

S. Paulo, São Paulo, 8 set. 2012. Disponível em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pagamentos-de-

bonus-e-beneficios-tem-peso-cada-vez-maior-nos-salarios-imp-,927530>. Acesso em: 19 nov. 2019. 
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Um dos caminhos para a concessão do bônus ou prêmio é estabelecer a sua 

finalidade, determinando não só o que se pretende remunerar ou incentivar como também quais 

são os executivos  que receberão o benefício em caso de cumprimento das metas. 

À luz da reforma trabalhista, é possível concluir que valores pagos pelo 

empregador, por mera liberalidade, de forma espontânea e inesperada, em razão de desempenho 

superior ao ordinariamente esperado, não integram a remuneração para fins trabalhistas e 

previdenciários.43 

Diante disso, muito se tem questionado se a abrangência do novo conceito de 

“prêmio”, introduzido pela reforma trabalhista, se estenderia aos bônus anuais pagos pelas 

empresas e se tais pagamentos teriam deixado de integrar a remuneração dos empregados para 

fins do cômputo de encargos trabalhistas e previdenciários. 

Esse debate decorre da falta de clareza na definição do termo “liberalidade” e da 

expressão “em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado”. O que seria 

exatamente o caráter de liberalidade embutido na concessão de um benefício pelo empregador? 

Qual seria o desempenho superior ao ordinariamente esperado que autorizaria o pagamento de 

valores a título de prêmio? 

Considerando exclusivamente a liberalidade para pagamento da verba, nos casos 

em que este não tenha sido objeto de ajuste prévio, o recebimento dos valores pelos executivos 

da alta gerência, profissionais que têm condições legais de negociar seus benefícios 

remuneratórios, estará sujeito a essa “liberalidade” do empregador. 

Posto dessa maneira, isso leva a crer que o executivo não teria possibilidade de 

negociar previamente valores de remuneração variável, de acordo com seus interesses, e, mais 

ainda, veria tolhida sua possibilidade de escolher entre um e outro empregador com base no 

conjunto de benefícios oferecidos. A “liberalidade”, assim, facultaria apenas ao empregador 

tanto a decisão de gratificar o empregado como o valor do bônus. A ausência de clareza sobre 

a fixação prévia e sobre o quantum ou a porcentagem sobre o lucro permite o entendimento de 

que nenhuma verba poderia, de fato, ser previamente fixada. 

 

43 Cf. TAKANO, Rodrigo Seizo. Reforma trabalhista: novo conceito de prêmio implica na redução de encargos 
sobre bônus? Inteligência Jurídica. Machado Meyer Advogados: São Paulo, 2017. Disponível em: 
<www.machadomeyer.com.br>. Acesso em: 16 nov. 2019. 
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Mesmo em face dos termos legais que apontam para esse sentido, no entanto, é 

possível repensar a definição de liberalidade e enxergá-la como tudo aquilo que é concedido 

pela empresa para além do exigido (em caráter obrigatório) pela legislação. Dessa forma, tal 

liberalidade poderia ser pactuada previamente entre as partes com o intuito de pavimentar 

caminhos para um contrato de remuneração variável.  

Uma segunda interpretação postula que se inclui na definição de liberalidade não 

só o que é concedido pela empresa sem ser exigido pela legislação aplicável como também o 

que não tenha sido contratualmente acordado. Nesse caso, o novo conceito de prêmio teria a 

sua abrangência limitada aos pagamentos feitos exclusivamente a critério da empresa, de forma 

espontânea e inesperada. Sendo assim, o prêmio pago por mera liberalidade não poderia ser 

equiparado ao prêmio ajustado contratualmente (em contratos, políticas, ofertas de trabalho 

etc.), na medida em que, uma vez contratualmente ajustado, o seu pagamento deixaria de ser 

mera liberalidade e passaria a ser uma obrigação contratual assumida pela empresa para com 

os empregados. Em suma, a imprevisibilidade do pagamento constituiria um elemento a ser 

avaliado para enquadrá-lo no conceito de prêmio previsto pela reforma trabalhista.44  
A nova legislação trabalhista fez previsão do pagamento do prêmio em sua redação 

e deixou claro, ainda que de maneira sucinta, que prêmios e abonos não integram a remuneração 

do empregado.45  

 

3.3.1.2 Participação nos Lucros e Resultados 

A participação nos lucros e resultados (PLR), também chamada de remuneração 

por resultado, está desvinculada do pagamento da remuneração nos termos da própria 

Constituição Federal.46  

 

44 Cf. TAKANO, Rodrigo Seizo. Reforma trabalhista: novo conceito de prêmio implica na redução de encargos 
sobre bônus? Inteligência Jurídica. São Paulo, 2017. Disponível em: <www.machadomeyer.com.br>. Acesso 
em: 16 nov. 2019. 
45 “Art. 457[...] § 2º  As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, 
vedado o seu pagamento em dinheiro, as diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do 
empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de encargo trabalhista 
e previdenciário.” (BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto-lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 15 nov. 2019 – grifo 
nosso).  
46 “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social: [...] XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, 

participação na gestão da empresa, conforme definido em lei; [...].” (BRASIL. Constituição da República 
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A PLR tem características próprias e um dos seus objetivos é integrar capital e 

trabalho. Empregada como mecanismo de remuneração em curto prazo para executivos da alta 

gerência, pode-se dizer que alcança tal objetivo. 

A legislação que fixa as condições de sua concessão, no entanto, por contemplar o 

conjunto dos trabalhadores de uma companhia, estabelecia certos critérios, cujo 

descumprimento, ainda que parcial, descaracterizava o benefício, levando-o a ser reconhecido 

como verba salarial, o que é incompatível com o seu objetivo quando usado como instrumento 

para gratificar executivos da alta gerência.  

Entre os critérios que condicionavam o pagamento da PLR estavam a participação 

do sindicato da categoria profissional na mediação de prévio acordo ou convenção coletiva com 

a empresa, o pagamento semestral, sendo vedada periodicidade que extrapolasse o limite de 

duas parcelas ao ano, e a incidência de imposto de renda sobre o benefício separadamente das 

demais verbas, sem que sobre este houvesse incidência de INSS e de FGTS.47  
Tais regras, por certo, atendiam a necessidades do conjunto de trabalhadores de uma 

empresa, considerado seu esforço coletivo em favor dos resultados, mas não davam conta da 

realidade dos profissionais da alta gerência das companhias. No caso destes, aplica-se com mais 

justeza a definição de Paulo Sérgio João, para quem o uso do mecanismo de participação nos 

lucros e resultados constitui uma forma de gestão empresarial e de transformação da relação de 

trabalho por meio do envolvimento atuante do executivo no plano de metas da empresa, com 

tratamento diferenciado daquele comum e legal, decorrente do contrato de trabalho.48 

O envolvimento nas metas da empresa é objeto do contrato de trabalho dos 

executivos, não sendo em si, portanto, uma excepcionalidade. A geração de resultados 

excepcionais por eles está, como se vê, em outro patamar, donde a necessidade da prerrogativa 

de negociação entre as partes.  

 

Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 16 nov. 2019) 

47 Cf. BRASIL. Lei n. 10.101, de 19 de dezembro de 2000. Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos 
lucros ou resultados da empresa e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10101.htm>. Acesso em: 16 nov. 2019 
48 JOÃO, Paulo Sérgio. Participação nos lucros ou resultados. São Paulo: Dialética, 1998. 
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Ao longo dos anos, nossa legislação evoluiu muito em relação a esse direito, criando 

mecanismos para sua concessão,49 de tal forma que a modalidade pode ser utilizada para realizar 

o pagamento da remuneração variável em curto prazo. Para os profissionais que atuam na alta 

gerência das companhias, porém, a obrigatoriedade da participação sindical na negociação não 

era vista como desejável mecanismo de proteção, mas, sim, como óbice às tratativas que cada 

um deles poderia entabular com o empregador nas mais variadas situações.  

A questão a examinar, nesse ponto, era a relação de executivos desse nível com a 

empresa. Tais profissionais estão em posição de pensar estratégias e comandar ações dentro da 

companhia, agindo como prepostos de seus proprietários. Não se vislumbra nesse tipo de 

relação a necessidade de mediação do sindicato, cuja finalidade é, de modo geral, a defesa de 

interesses de uma categoria profissional. Tal entendimento vicejou com a reforma de 2017, que 

consagrou a possibilidade de negociação direta, cujo fundamento legal está no artigo 444, 

parágrafo único da CLT, e no artigo 611-A, inciso XV, do mesmo diploma legal.  

Vale dizer que, no âmbito desta discussão, foi abordado o pagamento da PLR na 

medida em que esse é um mecanismo que estabelece, de modo geral, critérios para o 

recebimento de valores por participação ativa no desempenho da empresa. Essa modalidade, 

contudo, não é destinada exclusivamente aos profissionais da alta gerência, visto que todos 

aqueles que desenvolvem atividade na empresa têm direito a esse benefício.  

 

3.3.2 Remuneração variável em longo prazo 

 

Quando, além de estimular o empenho dos executivos, desejam reter talentos, as 

empresas costumam lançar mão dos mecanismos de remuneração em longo prazo. O mais 

comumente utilizado em nosso sistema é o plano de ações denominado stock option, que 

 

49 E a legislação infraconstitucional assim estabeleceu: “Art. 2º A participação nos lucros e ou resultados será 
objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, 
escolhidos pelas partes de comum acordo: I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um 
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;        (Redação dada pela Lei nº 12.832, de 
2013)    II - convenção ou acordo coletivo. Art. 3º A participação de que trata o art. 2º não substitui ou 
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo 
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.” (BRASIL. Lei n. 10.101, de 19 de dezembro de 
2000. Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10101.htm>. Acesso em: 16 nov. 2019) 
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consiste na concessão do direito de aquisição de ações, que, após um período de maturação, se 

converte na possibilidade efetiva do exercício do poder de compra.  

Como o benefício econômico só será medido à época da venda das ações, essa 

espécie de remuneração estimula a permanência e o empenho do executivo na empresa. Por um 

lado, sua atuação tem papel fundamental na valorização das ações; por outro, só poderá usufruir 

do benefício futuramente, por ocasião da venda das ações, quando, enfim, os resultados vierem 

a ser mensuráveis.  

Trata-se, na verdade, de benefício que contém certo risco, já que as variações do 

mercado podem afetar o valor das ações no momento da revenda. A existência ou não de lucro 

será verificada nesse momento, quando o valor (futuro) da ação tiver ou não um valor maior 

que o valor da emissão. 

O plano de stock option  constitui outorga de direito de compra futura de ações a 

determinados indivíduos (executivos da companhia ou de suas subsidiárias) mediante o 

pagamento de um preço prefixado. 

Além das stock options, há outros meios comuns de concessão de remuneração 

variável, como as phantom stocks, os performance share plans, e a restrictive option, além de 

outros planos de distribuição de ações, todos considerados de longo prazo. Há também a mera 

concessão de ações. 

A remuneração variável em longo prazo está, em geral, atrelada ao desempenho dos 

profissionais aptos a recebê-la. Embora o mecanismo de aquisição de ações tenha previsão legal 

(artigo 168, §3º, da Lei 6.404/1976),50 é preciso definir sua estrutura e o grau de assunção de 

riscos pelos executivos, sendo esse o ponto crucial da questão.  

 

50 “Art. 168. O estatuto pode conter autorização para aumento do capital social independentemente de reforma 
estatutária. § 1º A autorização deverá especificar: a) o limite de aumento, em valor do capital ou em número de 
ações, e as espécies e classes das ações que poderão ser emitidas; b) o órgão competente para deliberar sobre as 
emissões, que poderá ser a assembleia-geral ou o conselho de administração; c) as condições a que estiverem 
sujeitas a emissões; d) os casos ou as condições em que os acionistas terão direito de preferência para subscrição 
ou de inexistência desse direito (artigo 172). § 2º O limite de autorização, quando fixado em valor do capital social, 
será anualmente corrigido pela assembleia-geral ordinária, com base nos mesmos índices adotados na correção do 
capital social. § 3º. O estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite de capital autorizado, e de acordo 
com plano aprovado pela assembleia-geral, outorgue opção de compra de ações a seus administradores ou 
empregados ou a pessoas naturais que prestem serviços à companhia ou à sociedade sob seu controle.” (BRASIL. 
Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm>. Acesso em: 3 nov.2019) 
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Para que atinja os fins a que se propõe, esse tipo de remuneração não pode ser 

considerado verba de natureza salarial, hipótese a aventar na ausência de risco ou na presença 

de risco muito baixo para o executivo. No entendimento de Homero Batista Mateus Silva:  
A ausência de risco ou presença de risco extremamente baixo tendem a 

aproximar o plano acionário de uma simples parcela de natureza salarial para 

consumo imediato ou com efeito diferido. Presença de fatores aleatórios e 

negociação dos valores de mercado acionário afastam a natureza salarial e 

lançam os valores num campo completamente diverso do âmbito salarial.  

Neste caso de riscos assumidos, o executivo se equipara ao investidor comum, 

que resolveu adquirir ações da companhia aberta como forma de diversificar 

sua carteira de aplicações. Logo, nada há que se cogitar em termos de natureza 

salarial. A única diferença entre o empregado acionista e o investidor, em 

certos casos, diz respeito ao fato de que uma empresa não pode negociar ações 

em bolsa e, mesmo assim, pode ofertar a opção de compra ao empregado. Ou 

seja, o empregado somente obteve o direito de adquirir o papel por força da 

relação de emprego, mas o fez sob condições objetivas e mediante os riscos 

inerentes à modalidade de investimento.51 

A política de concessão de ações denominada stock option depende de cada empresa 

e deve ser instituída dentro de padrões de transparência, como as demais formas de 

remuneração. Há de se verificar também a adaptação desse mecanismo para as companhias 

fechadas. O sistema pode ser usado como modelo, ainda que sem a efetiva concessão de ações, 

as quais serviriam de parâmetro para fornecimento de valores em dinheiro.  

                   Há outros meios de remuneração a longo prazo por ações. Um dos mais comuns no 

Brasil é a chamada phantom share, opção própria das empresas sem ações em bolsa. Tal 

mecanismo visa a criar uma identidade de interesses entre os administradores e os sócios da 

empresa. A concessão dessas ações não implica a diluição de capital e envolve uma condição 

virtual, visto que as ações não são negociadas. O preço é determinado a priori e os destinatários 

recebem em dinheiro o que seria correspondente em ações. 

 

51 SILVA, Homero Batista Mateus. Curso de direito do trabalho aplicado: livro da remuneração 3. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. v. 5. 
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Segundo Lunardi Filho,52 por meio desse instrumento, a companhia não entrega 

ações ou opções aos administradores, mas, sim, phantom stock options. Ao final do período 

predeterminado no plano de remuneração, a companhia paga aos administradores os valores 

devidos de acordo com a variação do valor da ação. Como o valor das phantom stock options é 

atrelado ao valor das ações da companhia, esta paga aos executivos em dinheiro os valores que 

eles receberiam em ações. Assim, os ganhos que o administrador auferiria com as ações são 

replicados sem que ele se torne acionista. 

Considerando a possibilidade da concessão dessa forma de remuneração por 

companhias fechadas, o valor da ação é estipulado e utilizado como parâmetro para pagamento 

aos executivos da alta gerência. 

As restricted stock units (RSU), por sua vez, são ações concedidas por instrumento 

patrimonial entregue ao beneficiário a partir do atingimento de condição preestabelecida e 

respeitado o período de vesting, ou seja, de maturação. São emitidas para um empregado por 

meio do plano de aquisição e segundo cronograma de distribuição após ele atingir os marcos 

de desempenho exigidos ou ao permanecer com o empregador por um determinado período de 

tempo.53 

Em princípio, as RSU não ensejam risco para o beneficiário, porquanto este recebe 

um valor (ações ou dinheiro) desatrelado de qualquer investimento de sua parte. Se o executivo 

receber os valores em dinheiro (no lugar de ações), o benefício econômico resultante será 

automático.54 Diante da possibilidade de pagamento em dinheiro, esse mecanismo pode ser 

adotado pelas companhias de capital fechado, objeto desta discussão. 

Os employee stock purchase plans constituem um mecanismo de compra de ações 

por empregados com desconto. Os participantes contribuem para o plano por meio da folha de 

pagamento, e os valores, que se acumulam desde a data da oferta até a data da compra, são 

usados pela empresa para comprar as ações em nome deles. Essa modalidade tem caráter de 

 

52 LUNARDI FILHO, Ferdinando Cesar. A remuneração dos administradores de sociedades anônimas. 2013. 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. p. 229-
230. 
53 Restricted Stock Unit. In: Investopedia. Disponível em: <https://www.investopedia.com/terms/r/restricted-
stock-unit.asp#ixzz55p7jhXgN>. Acesso em: 16 nov. 2019. 
54 Cf. LIBERTUCI, Elisabeth Lewandowski (Coord.); VITO, Mariana Neves de; SOUZA, Luciana Simões de. 
Stock options: e demais planos de ações. São Paulo: Thomson Reuters/ selo Revista dos Tribunais, 2015. 
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investimento e busca direcionar o executivo para a permanência na empresa e para a 

continuidade no negócio.  

A remuneração em longo prazo, nas empresas de capital fechado, na maioria das 

vezes não é paga em forma de ações, até porque sua estrutura não permite, a não ser para tornar 

o executivo sócio da empresa. Como não podem ter suas ações negociadas em bolsa de valores 

ou mercados de balcão, essas transações são feitas de maneira exclusivamente privada.55 

Ora, se há a possibilidade de realizar transações de maneira privada, não há por que 

não usar incentivos de longo prazo como a stock option, ainda que apenas como parâmetro, 

para reter e estimular os executivos contratados. 

Ao se efetivar a remuneração por ações, podem ser utilizadas as phantom stock 

options ou phantom share. Isso porque uma das características desse mecanismo é a ausência 

de concessão de ações ao beneficiário. Nesses casos, em hipótese alguma há a transferência de 

ações ao empregado. O que se tem é a utilização do valor das ações no momento da outorga 

como parâmetro para o cálculo do valor do bônus a ser pago ao executivo beneficiado.56  

Existem outros meios de incentivo de longo prazo, como os performance share 

plans e a restrictive option, que também costumam ser usados nesse tipo de empresa. 

 

3.4 POSSIBILIDADE DA ASSUNÇÃO DE RISCOS E DIMINUIÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL  

 

Diversas foram as alterações trazidas pela reforma trabalhista de 2017, e o impacto 

dela no contrato de trabalho dos executivos da alta gerência expandiu-se sobre temas que 

envolvem o trabalhador dito qualificado. A autonomia da vontade passou a ser uma peça-chave 

nos contratos de trabalho e deu às partes a capacidade de negociação.  

Com isso, tornou-se possível a utilização da cláusula de clawback, que é um ajuste 

firmado entre o executivo administrador (ou com poder de mando) e a empresa por meio de 

contrato de trabalho, no qual a companhia poderá recuperar valores previamente pagos a ele a 

 

55 Cf. SIMÕES, Thiago Taborda. Stock options: plano de opções de ações e sua tributação. São Paulo: Noeses, 
2016. 
56 Cf. Ibidem. 
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título de remuneração variável em razão da existência de equívocos ou fraudes contábeis que 

caracterizem má gestão.  

Uma vez que o executivo que faz parte da administração da companhia tenha 

realizado má gestão, ele será obrigado a restituir os valores relativos aos bônus ou 

compensações financeiras que recebeu, desde que, naturalmente, haja previsão contratual a 

respeito desse ponto.  
 De certa forma, já se poderia depreender tal possibilidade do texto da CLT, que, 

embora em outros termos e com características diversas, contém a previsão de desconto do 

salário do empregado em determinadas circunstâncias. O artigo 462, parágrafo primeiro da 

CLT, prevê a possibilidade de desconto de valores das remunerações futuras em caso de dano 

causado pelo empregado (qualquer empregado), desde que essa possibilidade tenha sido 

acordada (prevista em contrato) ou na ocorrência de dolo.  

Nos Estados Unidos, onde se desenvolveu a aplicação da cláusula de clawback, a 

legislação evoluiu rapidamente em relação à sua aplicação, estabelecendo diversas regras.  

As fraudes que lá se efetivaram causaram um rastro social de prejuízo, gerando a 

necessidade de criar mecanismos inibidores dessas ações por parte dos executivos. Assim, foi 

editada uma série de leis relativas à questão: em 2002, o Sox Act; em 2008 e 2009, o Emergency 

Economic Stabilization Act e o American Recovery and Reinvestment Act, respectivamente, e,  

em 2010, o Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.  

A legislação americana inicialmente permitia a punição do CEO (chief executive 

officer) e do CFO (chief financial officer), porém estendeu-se aos executive officers em geral57 

com as seguintes considerações: a cláusula de clawback poderá ser aplicada tanto aos ex-

executivos quanto aos atuais; os valores a serem devolvidos referem-se, exclusivamente, 

àqueles que os executivos receberam injustamente em razão de erro na contabilidade; os valores 

a serem devolvidos ficam restritos aos três anos anteriores à aquisição de realização de ajustes 

contábeis; não há necessidade de comprovação de má conduta/gestão por parte dos executivos.  

No Brasil, antes do advento da reforma trabalhista, a legislação estabeleceu os 

critérios para uma tímida utilização da cláusula de clawback.  Instrumentos como esse visam a 

inibir o uso de mecanismos agressivos e temerários por parte dos administradores em relação à 

 

57 BRAGA, Julia de Castro Tavares; TEIXEIRA, Pedro Freitas. A cláusula de clawback e os contratos de trabalho 
de executivos de companhias abertas no Brasil. Revista de Direito do Trabalho, São Paulo: Thomson Reuters/ 
selo Revista dos Tribunais, v. 43, n. 184, p. 145-180, dez. 2017. 
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condução das empresas, gerando situações que, embora aparentem resultado positivo imediato 

ou em curto prazo, são revestidas de efetivo prejuízo, decorrente de fraude ou má gestão.  

Supõe-se, portanto, que, uma vez presente a cláusula de clawback nos contratos de 

executivos da alta gerência, estes agirão com mais equilíbrio, evitando decisões imprudentes 

que possam acarretar prejuízos à companhia, pois, ao realizarem seus atos administrativos, 

serão levados a considerar o risco de ter de devolver valores no futuro.  

Também é prevista a cláusula de clawback em razão de rescisão contratual antes do 

prazo acordado. Nesse caso, fica o executivo obrigado a realizar a devolução de valores 

recebidos a título de remuneração variável cuja contrapartida esteja vinculada à sua 

permanência na empresa por um período mais extenso.  

Os tribunais brasileiros se manifestaram nesse sentido e consideraram lícita a 

cláusula que prevê a perda de ações fantasmas antes de decorrido o prazo de carência fixado 

pelo regulamento.58  
As cláusulas de clawback são uma tendência e, atualmente, são compatíveis com as 

negociações contratuais entre executivos da alta gerência e empregador. 

 

 

58 “I – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO – PLANO DIRETOR DE AÇÕES – “INCENTIVE 

SHARE UNITS” – PRAZO DE CARÊNCIA – VALIDADE. Vislumbrada violação ao art. 122 do Código Civil, 

dá-se provimento ao Agravo de Instrumento para melhor exame do recurso denegado. II – RECURSO DE 

REVISTA DO RECLAMADO – PLANO DIRETOR DE AÇÕES – “INCENTIVE SHARE UNITS” – PRAZO 

DE CARÊNCIA – VALIDADE. É lícita a cláusula que prevê a perda de “ações fantasmas” (unidades monetárias 

de incentivo) pelo empregado que pedir demissão antes de decorrido o prazo de carência (“vesting”) fixado pelo 

regulamento. Não há falar em sujeição à vontade unilateral do empregador, mas na mera expectativa de direito ao 

resgate das ações de incentivo no curso do prazo de carência.  HORAS EXTRAS – ÔNUS DA PROVA. A Corte 

de origem aplicou corretamente as regras de distribuição do ônus da prova (arts. 818 da CLT e 333 do CPC) quanto 

às horas extras. Ao alegar a inexistência de controle da jornada e a compensação de eventuais horas extras, o 

Reclamado atraiu para si o onus probandi, por se tratar de fatos impeditivos do direito do Reclamante. HORAS 

EXTRAS – VIAGENS. A Corte Regional não se manifestou sobre o tema sob o enfoque ventilado no Recurso de 

Revista, relativo ao tempo de deslocamento em viagens à luz do art. 58, § 2o, da CLT. A questão carece do 

necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 297 do TST. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E 

RESULTADOS - NATUREZA SALARIAL.” (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. 8ª. Turma. Agravo de 

Instrumento de Recurso de Revista 2843 -80.2011.5.02.0030. Ministra Relatora Maria Cristina Irigoyen Peduzzi 

Julgado em: 18 nov. 2015) 
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4. MODELO RECOMENDÁVEL DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL  

 

O executivo da alta gerência é um profissional de nível superior de especialização, 

cuja principal atribuição é criar e implementar estratégias de desenvolvimento para a 

companhia, de modo a torná-la mais eficiente e lucrativa. A ele, portanto, é conferido o 

necessário poder decisório para empreender ações destinadas a esse fim. 

Em razão do grau de envolvimento nos destinos da empresa e, por isso mesmo, 

graças à sua excepcional condição de interlocução com os acionistas, esse profissional tem 

acesso a formas de remuneração que extrapolam o salário propriamente dito. 

As empresas, de modo geral, com base na contribuição da teoria de agência, 

reconhecem a importância de conceder a esses profissionais incentivos proporcionais àquilo 

que deles se espera. A prática da concessão desses benefícios, no entanto, tem sido, por vezes, 

um desafio no âmbito legal.  

O regramento da legislação trabalhista, historicamente fundamentado na proteção 

ao trabalhador (este considerado a parte fraca na relação assimétrica entre capital e trabalho), 

não previa, até a reforma de 2017, a possibilidade de negociação direta entre empregado e 

empregador, o que limitava os meios de premiar um profissional por seu desempenho particular 

na consecução dos objetivos da empresa.  

Um mecanismo de remuneração variável, já previsto na Consolidação das Leis do 

Trabalho antes da reforma, é a participação nos lucros e resultados (PLR). Sua forma de 

distribuição contempla o conjunto dos trabalhadores, quando se trata de lucros, ou um grupo 

determinado, quando se trata de resultados, sempre baseada em critérios objetivos.59 

Esse tipo de benefício, no entanto, concebido à luz do princípio da tutela protetiva, 

pressupõe negociações de caráter coletivo, nas quais o sindicato representa os interesses da 

categoria profissional e atua na mediação de acordos, o que era incompatível com o tipo de 

negociação almejado pela empresa e seus executivos da alta gerência.  

Com os ajustes feitos na CLT por ocasião da reforma, passa a ser possível a 

negociação direta, sem intermediação de sindicato, entre empregador e empregado, desde que 

este receba valores superiores a duas vezes o teto da previdência social. Para a relação entre as 

companhias e os altos executivos, quando estão em jogo altos valores, o novo entendimento 

 

59 JOÃO, Paulo Sérgio. Participação nos lucros ou resultados das empresas. São Paulo: Dialética, 1988.  
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trouxe reais vantagens, pois confere transparência aos contratos acordados entre partes em 

condições equiparáveis de interlocução.  

A empresa pode premiar o desempenho do empregado concedendo a ele 

recompensas a curto prazo, como bônus em dinheiro, prêmios e participação nos lucros, ou a 

longo prazo, como os planos de distribuição de ações (stock options, phantom stocks, 

performance share plans, restrictive option etc.). 

A remuneração variável em curto prazo, em regra, é concedida com o objetivo de 

estimular a criação de metas de trabalho mais agressivas, capazes de trazer resultados imediatos. 

Nem por isso, é claro, os executivos estarão autorizados a tomar medidas imprudentes, que 

venham a acarretar prejuízos futuros para a companhia. 

Tal ponto é alvo da preocupação das companhias, uma vez que existe o risco de que 

os executivos ponham seus próprios interesses à frente dos interesses da empresa e orientem 

suas ações em função do recebimento de suas próprias bonificações a curto prazo. Esse é um 

dos principais problemas de agência verificados na relação entre altos executivos e acionistas. 

Para evitar esse tipo de desgaste, é, portanto, essencial que se alinhem os interesses 

de executivos e de sócios, que se instituam metas coletivas e metas organizacionais e que se 

cumpra, efetivamente, o avençado entre as partes. Já existe a possibilidade de inserir no contrato 

a cláusula de clawback como garantia para inibir condutas temerárias. Por meio dela, a 

remuneração variável do profissional fica vinculada à responsabilidade por eventuais prejuízos 

decorrentes de fraude ou má gestão. 

Os executivos da alta gerência, por serem um tipo de profissional disputado no 

mercado, podem sentir-se tentados a aceitar uma oferta mais atraente antes mesmo de cumprir 

suas metas na companhia em que operam. Essa situação leva as empresas a incluir nos contratos 

formas de remuneração em longo prazo como mecanismo de retenção do profissional, 

vinculando o recebimento do prêmio à sua permanência por determinado período. Tal estratégia 

também serve para conceder fôlego financeiro à empresa, que, assim, não precisa dispor de 

capital de imediato.  

Na maior parte dos casos, os mecanismos de remuneração variável em longo prazo 

estão ligados à concessão, real ou fictícia, de ações da companhia. Pode o executivo tornar-se 

sócio, mas pode também receber “ações fantasmas” (phantom stock options, ou phantom 

share), modelo esse que se baseia na adoção de um padrão de valor para as ações a ser 

convertido em dinheiro equivalente à venda delas no mercado. Graças à sua simplicidade, esse 

mecanismo vem sendo usado com frequência. 
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Nas empresas de capital fechado, que não possuem ações negociadas em bolsa, é 

comum que se utilize um parâmetro do valor da ação no momento da elaboração do plano de 

remuneração.  

A remuneração variável, como se vê, deixou de ser uma preocupação secundária e 

já se configura como importante instrumento de gestão empresarial. Seu objetivo é conectar o 

desempenho do profissional ao desenvolvimento da empresa de modo amplo. Suas vantagens 

e ganhos, diferentemente do que se poderia imaginar, não se restringem à questão financeira, 

mas voltam-se também à melhoria de produtos, ao aumento de produtividade ou à melhoria do 

atendimento de clientes, que, em última instância, são contrapartidas geradoras de solidez e de 

lucros no futuro. 

O propósito da investigação de que resulta este artigo foi oferecer critérios para a 

elaboração de contratos de trabalho atrelados aos mecanismos de concessão de remuneração 

variável em empresas de capital fechado. Sem a pretensão de esgotar o tema, buscou-se mostrar 

em que medida se ampliaram as possibilidades de negociação, com efeitos positivos para ambas 

as partes, por ocasião da modificação da legislação no âmbito do Direito do Trabalho.  
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