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RESUMO 
Esta pesquisa teve por objetivo principal investigar as características dos modelos de 
remuneração dos administradores dos bancos brasileiros, verificando elementos que compõem 
a remuneração do Conselho de administração e da Diretoria, assim como os valores pagos no 
ano de 2011. Para tanto, foi realizada pesquisa documental, analisando o conteúdo dos 
Formulários de Referência de 27 bancos listadas na BM&FBovespa. Observa-se que a 
Diretoria é mais bem remunerada que o Conselho de Administração, tanto em termos de 
valores recebidos quanto em termos de variedade de itens que compõem a remuneração. Tal 
fato se verifica tanto para os bancos da iniciativa pública quanto da privada. Verificou-se 
também que os bancos privados remuneram seus administradores em cifras bem maiores que 
os públicos. Também foi observado que o lucro líquido foi, para o período analisado,  o 
indicador mais utilizado pelos bancos para definir a remuneração, seguido do retorno sobre 
patrimônio líquido. Apenas cinco bancos utilizam Programa de Opções de Ações para 
remunerar seus administradores. Conclui-se, por fim, que a prática adotada pelos bancos 
brasileiros não está alinhada com a teoria preconizada para mitigar problemas de agência, 
dessa forma, indicando que as organizações bancárias brasileiras estão sujeitas aos problemas 
decorrentes de agência, prejudicando ações de governança e proteção dos stakeholders. 
 
Palavras-chave: Remuneração de Administradores; Bancos; Formulário de Referência. 
 
Área temática: Controladoria e Contabilidade gerencial 

 
1 INTRODUÇÃO 

A remuneração de executivos é tema vastamente pesquisado na literatura gerencial, e 
entender a lógica desse processo sob a ótica da Teoria da Agência é imprescindível, uma vez 
que essa procura explicar os conflitos de interesse existentes entre acionistas/ proprietários 
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(denominados principais) e gestores do alto escalão (denominados agentes) nas relações 
contratuais que são estabelecidas numa organização (ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2008). 

A remuneração variável (RV) é uma forma de incentivo dada aos funcionários para 
alinhamento às estratégias organizacionais e alcance das metas (DALMACIO; REZENDE; 
SLOMSKI, 2007; NASCIMENTO et. al, 2011; OTLEY, 1999). Considera-se que um dos 
mecanismos fundamentais de controle gerencial para alinhar as ações dos executivos aos 
objetivos estratégicos das organizações, é introduzir sistemas de incentivos no pacote de 
remuneração dos gestores. Nesse sentido a remuneração variável deve estar ligada 
diretamente à estratégia de longo prazo da empresa e a opção por um programa de 
remuneração variável baseado em indicadores financeiros que refletem a posição no momento 
presente é uma alternativa válida, de forma isolada ou em conjunto com as estratégias de 
longo prazo.  

Dentre os programas de remuneração variável, têm-se os planos de opções de ações 
(stock options), sistema que relaciona os ganhos à valorização das ações no longo prazo 
(MARCON; GODOI, 2004).  Considerando que o agente não tem disposição ao risco, esses 
planos são formas de incentivar o agente a assumir riscos mais altos, pois seu pagamento está 
atrelado ao desempenho do preço das ações. 

Sobre a utilização de programas de remuneração, destaca-se a pesquisa realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) com 171 empresas listadas na 
Bovespa que pertenciam a um dos níveis diferenciados de Governança ou que compunham o 
índice IBrX, a qual destacou que a composição da remuneração da Diretoria Estatutária no 
ano de 2009 era de: 62,95% fixo, 28,99% variável e 8,06% de ações (IBGC, 2011). Ou seja, 
os incentivos de curto prazo ainda se destacavam em relação àqueles baseados em ações. 

Sendo assim, considerando a importância do tema e os resultados atingidos em setores 
não-financeiros, esta pesquisa busca responder a seguinte questão: quais as características 
dos modelos de remuneração de administradores dos bancos brasileiros? O objetivo geral 
dessa pesquisa é descrever as características dos modelos de remuneração de administradores 
dos bancos brasileiros. Para tanto, a população de estudo da pesquisa são os bancos com ações 
negociadas na Bolsa de Valores brasileira, BM&FBovespa, perfazendo um total de 27 
empresas, conforme listagem de maio de 2012. São considerados administradores os 
membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva (Banco Central do Brasil, 
2012), sendo que:  

a) O Conselho de Administração é um órgão colegiado encarregado do processo de 
decisão da empresa em relação ao seu direcionamento estratégico. Dentre suas atribuições, 
deve zelar pela prevalência dos interesses da organização, prevenindo e administrando 
situações de interesse e é o responsável por apoiar e supervisionar continuamente a gestão da 
empresa em relação aos negócios, riscos e pessoas (IBGC, 2009); 

b) O diretor-presidente e responsável pela gestão da organização e coordenação da 
Diretoria. O diretor-presidente, em conjunto com os outros diretores e demais áreas da 
companhia, é responsável pela elaboração e implementação de todos os processos 
operacionais e financeiros, após aprovação do Conselho de Administração pessoas (IBGC, 
2009). 

Diante da relevância do tema remuneração e alinhamento de objetivos institucionais, 
justifica-se essa pesquisa pela necessidade de pesquisar mais aprofundadamente as 
características dos modelos de remuneração de um segmento  específico como o financeiro. 
Trata-se de um setor de atividade com características de governança que o destaca de outros 
setores, como por exemplo atuar em mercados regulados ou administrados; o problema de 
agência é mais complexo (a assimetria de informação não é apenas entre acionistas e 
gerentes) e a estrutura de capital, diferentemente das demais indústrias, é altamente 
alavancada, refletindo a função bancária de intermediário financeiro: acionistas raramente são 
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responsáveis por mais do que 10% dos recursos emprestados (ANDRES; VALLELADO; 
2008; MEHRAN; MORRISON; SHAPIRO, 2011). Importante se faz, então, estudar essas 
instituições separadamente. 

Além dos argumentos iniciais, essa pesquisa também se justifica, pois, apesar do tema 
remuneração de executivos e sua relação com o desempenho da empresa ser um tópico 
vastamente pesquisado na literatura, não existem muitos estudos acerca das características dos 
modelos de remuneração de bancos. 

A fim de atender aos objetivos propostos, este artigo está dividido, para além desta 
introdução, em quatro seções. A segunda busca discorrer sobre o referencial teórico que 
embasa este trabalho. Em seguida, é apresentada a metodologia de pesquisa. Na quarta seção, 
apresentam-se os resultados e por fim, na última seção, estão relatadas as considerações 
finais. 

 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 Problemas de agência  

A Teoria da Agência foi pela primeira vez apresentada de forma mais abrangente por 
Jensen e Meckling (1976). Esses autores definem como relação de agência a relação entre os 
proprietários e gestores, na qual os executivos atuam como agentes daqueles, sendo pagos 
para agir sempre no melhor interesse dos proprietários da corporação. Trata-se de relação 
contratual em que o principal transfere a execução de um serviço para um agente, conferindo-
lhe certo poder de decisão (BEUREN; SILVA, 2012). O contrato, que pode ser explícito ou 
implícito, é que regula esse relacionamento (DALMÁCIO; REZENDE; SLOMSKI, 2007). 
Muitas vezes, no entanto, os gestores tomam decisões tendo em vista a maximização de seus 
próprios interesses em busca de sua utilidade pessoal que podem não coincidir com os 
interesses dos acionistas, surgindo, assim, um conflito de interesses. Essas relações e 
interesses conflitantes são relacionados com problemas de agência (CAMARGOS; HELAS; 
BOAS, 2007). 

Anthony e Govindarajan (2008) explicam que os contratos por incentivo são 
ferramentas para reduzir esse conflito e Lambert, Larcker e Weigelt (1993) afirmam que o 
contrato ótimo fará com que as compensações dos executivos sejam uma função crescente do 
desempenho. Antonhy e Govindarajan (2008) destacam que o relacionamento de agência 
pode existir tanto na relação entre acionistas e CEO, quanto na relação entre CEO, como 
principal, e os gerentes de unidades, como agentes.  

Para Ciancannelli e Gonzalez (2000), há pelo menos mais três fontes de assimetria 
informacional nos bancos, além da existente entre acionistas e gerentes: entre depositantes, o 
banco e o regulador; entre o acionistas, gerentes e o regulador; entre mutuários, gerentes e o 
regulador 

Segundo a Teoria da Agência, todos os indivíduos agem para atender seus próprios 
interesses, sejam eles financeiros ou de maximização de bem estar: ao preferir ter mais tempo 
de lazer, os gestores (agentes) envidam menos esforços para a empresa. Por outro lado, os 
proprietários das empresas (principais) se interessam em maximizar o retorno financeiro de 
seus investimentos (ANTONHY; GOVINDARAJAN, 2008).  

Considerando, então, que as empresas geralmente não são administradas por seus 
proprietários, que o poder de decisão está nas mãos dos gestores e que os executivos 
provavelmente não tomam as mesmas decisões que os proprietários tomariam, a estrutura de 
controle e incentivos são formas de alinhar os objetivos dos executivos aos interesses da 
empresa (MARCON; GODOI, 2004; CARDOSO; MÁRIO; AQUINO, 2007; LAMBERT; 
LARCKER; WEIGELT, 1993).  

Dois problemas comuns podem acontecer em decorrência dos conflitos entre agente e 
principal, conforme descrevem Anthony e Govindarajan (2008): assimetria de informações: 
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ocorre por um lado, pela falta de informações adequadas que o principal tem acerca do real 
desempenho e esforço empreendido pelo agente para alcançar os resultados organizacionais; 
por outro lado, o agente pode deter muitas informações importantes que o principal 
desconhece; risco moral: uma vez que os interesses de agente e principal são diferentes e que 
o agente detém informações particulares, este pode se envolver em manipulação de 
informações para o principal. 

Considerando a possibilidade de ocorrência dos problemas de agência entre 
proprietários e gestores, os sistemas de controle gerencial devem prestar suporte aos 
proprietários no desenvolvimento de formas de direcionamento da ação dos gerentes rumo aos 
objetivos da organização, por meio de incentivos (sanções) e monitoramento (CARDOSO; 
MÁRIO; AQUINO, 2007).  

O monitoramento das ações do agente pelo principal se dá por meio de sistemas de 
controle. A extensão do monitoramento necessário irá depender do nível de relacionamento de 
agência e se as tarefas desempenhadas pelo agente são bem definidas e facilmente 
controláveis. Um exemplo são as auditorias das demonstrações financeiras, pois são 
elaboradas pelo agente, auditadas por terceiros independentes à organização e então, 
submetidas aos proprietários (ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2008). 

Quanto aos incentivos, são recompensas que o agente recebe atreladas à melhoria de 
desempenho, com vistas a tornar a remuneração mais atraente e competitiva (CAMARGOS; 
HELAL; BOAS, 2007). Para tanto, faz-se necessário um sistema de mensuração de 
desempenho para verificar o alcance das metas pactuadas. O principal deve estabelecer 
contratos de incentivos alinhados ao esquema de remuneração: “os contratos são escritos para 
que se alinhem os interesses entre os dois grupos, incorporando uma característica de 
incentivo – isto é, o principal escreve um contrato permitindo à gestão dividir a riqueza 
quando o valor da empresa for elevado.” (ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2008, p. 532).   

Como o desempenho da empresa é influenciado pelo esforço do agente e por fatores 
externos (a economia, fenômenos da natureza, etc.), a mensuração de desempenho será efetiva 
se conseguir refletir o esforço do agente para alcançar os resultados; caso contrário, haverá 
pouco incentivo para o agente aumentar seu esforço (BEUREN; SILVA, 2008). 

Estes mecanismos de monitoramento e incentivos podem ser utilizados de forma 
complementar. Mas, Cardoso, Mário e Aquino (2007) destacam que, quanto maiores os 
incentivos dados, menor é a necessidade de monitoramento. Para fazer uso desses 
mecanismos, a empresa incorrerá em custos denominados custos de agência (CAMARGOS; 
HELAL; BOAS, 2007). Conforme Jensen e Meckling (1976), são os dispêndios necessários 
para permitir controle e supervisão das ações do agente. Silveira (2002) destaca que estes 
custos podem afetar os resultados da empresa. Portanto, para manter a efetividade do processo 
de gestão e minimizar os custos de agência, é necessário um sistema de remuneração capaz de 
mediar conflitos. 

Anthony e Govindarajan (2008) apresentam criticas feitas à Teoria da Agência no 
sentido em que: (i) não tem influência prática no mundo real, já que não há comprovações de 
que os proprietários se utilizam dessa teoria para tomar melhores decisões sobre remuneração; 
(ii) gerentes de organizações sem fins lucrativos e governamentais não teriam motivação para 
alinhamento das metas uma vez que não podem receber remuneração por incentivos. Anthony 
e Govindarajan (2008, 534) destacam que 

Os modelos incorporam somente alguns elementos. Eles desconsideram outros 
fatores que afetam este relacionamento, como as personalidades dos participantes, 
agentes que estão dispostos ao risco, motivos não-financeiros, a confiança do 
principal no agente, a habilidade do agente na tarefa atual e o potencial para tarefas 
futuras 

No próximo tópico serão abordados os incentivos como forma de minimizar os 
problemas de agência ora mencionados. 
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2.2 Sistema de incentivos 

Segundo Anthony e Govindarajan (2008, p. 513) “Um papel importante dos sistemas 
de controle gerencial é motivar os membros da organização a atingir essas metas.”. Os 
incentivos podem ser positivos ou negativos: os primeiros são aqueles que aumentam a 
satisfação das necessidades individuais, também conhecidos por recompensas; os negativos 
são aqueles que reduzem a satisfação, também conhecidos por punições ou sanções.  

Anthony e Govindarajan (2008) também destacam que: (i) os sistemas de controle 
gerencial devem ser orientados a recompensar os colaboradores, pois os indivíduos tendem a 
ser mais motivados pela expectativa de ganhar recompensas do que pelo medo de punição; (ii) 
deve-se fazer um balanceamento entre recompensas pecuniárias e não pecuniárias.; (iii) 
fornecer feedback sobre desempenho dos colaboradores é importante para motivá-los no 
sentindo da auto-realização, quando alcançadas as metas, ou no sentido de modificar o 
comportamento para alcançar os objetivos ainda não atingidos; (iv) o feedback deve ser 
tempestivo para ser mais eficaz; e, (v) para estimular a motivação dos agentes, as metas a que 
estão atreladas os incentivos devem ser alcançáveis, com certo nível de esforço despendido.  

Segundo Krauter (2009) o pacote de remuneração de um gestor é constituído por 
componentes não financeiros e financeiros, sendo este último dividido em remuneração direta 
(fixa e variável) e indireta, como os benefícios (plano de saúde, previdência, etc.). Segundo o 
IBGC (2011), os critérios definidos pela CVM para remuneração variável englobam 
incentivos: (i) de curto prazo, baseados no desempenho do ano corrente como bônus e 
participação nos lucros e resultados, e (ii) incentivos de longo prazo, que vinculam à 
remuneração aos acontecimentos de longo prazo e se relacionam com o preço das ações da 
empresa, como outorga de ações e stock options.  

Para Anthony e Govindarajan (2008) o maior benefício do plano de stock options é 
direcionar os esforços dos gestores para o desempenho de longo prazo da empresa, e não 
focar somente no curto prazo. Esse estímulo por maiores esforços é desenhado de forma que 
os incentivos estejam baseados em avaliação de desempenho individual de cada executivo. 
Para Kerr e Slocum Jr. (1987) o sucesso do plano depende da integração e alinhamento com 
outras práticas de gestão de pessoas e do alinhamento com as estratégias do negócio e a 
cultura organizacional. 

As pesquisas sobre a evolução nas tendências de remuneração de executivos das 
maiores corporações mundiais no período de 1935 a 2005 realizadas por Frydman e Saks 
(2010) apontaram um aumento na proporção dos stock options sobre a remuneração total. Os 
autores apontaram que seu uso passou a crescer a partir de 1950 devido a mudanças na 
legislação fiscal, sendo que nos anos de 1960 mais de 60% dos executivos da amostra 
pesquisada detinham opções. O uso de opções de ações continuou se disseminando ao longo 
dos anos: após 1990 mais de 90% dos executivos detinham opções. 

De acordo com Frydman e Saks (2010), o recente aumento nos volumes de 
remuneração de executivos pelas firmas pode estar relacionado com quatro principais fatores 
da teoria econômica. O primeiro está relacionado com a habilidade dos executivos em extrair 
rendas da empresa na forma de remuneração. Quanto mais fraca a governança corporativa, 
maiores serão os níveis de remuneração e o uso, por exemplo, de stock options, que é uma 
forma de remuneração de fácil dissimulação.  Os autores também afirmaram não poder 
explicar que os seguintes fatores impactaram no aumento das compensações aos 
administradores: mudanças nas características dos Conselhos, aumento no número de 
acionistas que passaram a deter grande parte das ações ou redução das empresas com controle 
familiar. 

O segundo fator relaciona a remuneração de executivos com a mudança no tamanho 
da empresa: quanto maiores as firmas, maiores as compensações, (FRYDMAN; SAKS, 
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2010). Esse é um fator explicado pela necessidade de atrair talentos num mercado 
competitivo. Outra questão que influencia no aumento dos pagamentos a executivos é o 
crescimento agregado da empresa num dado setor.  

O terceiro fator destacado por Frydman e Saks (2010) está ligado ao aumento do risco 
do negócio, consequências de uma maior competitividade vivenciada pelas empresas nas 
últimas décadas. Considerando que os agentes tem aversão ao risco, o aumento nos incentivos 
pagos é uma forma de compensar o risco tomado pelo executivo. E o quarto fator associa o 
aumento do foco dado às habilidades gerenciais (generalistas) para condução dos negócios 
que os executivos devem possuir. 

O IBGC (2009, p. 40) estabeleceu um código de boas práticas de governança 
corporativa e, dentre elas, estabelece alguns princípios em relação à remuneração dos 
Conselhos e da Gestão. Em relação ao Conselho de Administração, recomenda que:  

[...] os conselheiros devem ser adequadamente remunerados, considerando o 
mercado, as qualificações, o valor gerado a organização e os riscos da atividade. 
Contudo, as estruturas de incentivo da remuneração do Conselho devem ser 
diferentes daquelas empregadas para a gestão, dada a natureza distinta destas duas 
instancias da organização. A remuneração baseada em resultados de curto prazo 
deve ser evitada para o Conselho.  

O IBGC (2009) ainda sugere que o acesso do conselheiro a uma eventual parcela da 
remuneração em ações ou nelas referenciada só deve ser permitido em prazo superior ao 
definido para os gestores. 

Em relação à remuneração da Diretoria, o IBGC (2009, p. 56) tece as seguintes 
recomendações: 

A remuneração total da Diretoria deve estar vinculada a resultados, com metas de 
curto e longo prazos relacionadas, de forma clara e objetiva, a geração de valor 
econômico para a organização. O objetivo e que a remuneração seja uma ferramenta 
efetiva de alinhamento dos interesses dos diretores com os da organização. 

A remuneração variável deve existir atrelada a um sistema de avaliação de 
desempenho que possa mensurar efetivamente os resultados alcançados pelos executivos, o 
que repercutirá no pagamento da parcela variável. No sistema de avaliação de desempenho, o 
desenho dos indicadores é um passo fundamental, como será abordado no próximo tópico. 

 
2.2.1 Remuneração variável e indicadores de desempenho 

A avaliação de desempenho parte do pressuposto de que os objetivos organizacionais 
devem ser traduzidos em sistemas de controle e operacionalizados por meio de indicadores, 
isto é, fórmulas ou regras que permitem a quantificação da performance. Tão logo os 
objetivos do negócio sejam identificados, avaliados e ponderados de acordo com sua 
importância no plano estratégico, os indicadores de desempenho podem ser estabelecidos 
(MULLER, 2003). 

Padoveze (2012, p. 127) define indicadores de desempenho como um conjunto de 
medidas financeiras e não financeiras preestabelecidas pela administração, que servirão como 
metas a serem alcançadas ou superadas, para controle do desempenho da empresa e dos 
gestores divisionais.  

Simons (2000) também destaca que a definição de metas é crucial nesse processo, pois 
sinalizam para que rumo as equipes devem direcionar seus esforços. Para verificar o alcance 
das metas, necessário se faz formular indicadores de desempenho. 

Frezatti et. al. (2009) afirma que o desempenho corresponde ao resultado obtido 
levando em conta cinco atributos: qualidade, quantidade, relevância, oportunidade e 
velocidade. O equilíbrio na estruturação dos indicadores é essencial para que se tenha uma 
situação saudável, levando em conta elementos monetários e não monetários, estratégicos e 
operacionais, de curto e de longo prazos, etc. 

Lambert (2001, p. 5) destaca o risco de se utilizar apenas de indicadores financeiros, 
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como o lucro contábil para estabelecer os indicadores no contrato de remuneração: “[...] em 
diferentes horizontes de tempo o agente pode estar menos preocupado com os efeitos de suas 
ações no período futuro do que no período corrente, pois não espera estar na empresa”. 

Após análise das características dos sistemas de remuneração de executivos e do papel 
dos indicadores de desempenho para sua determinação, serão analisados os aspectos de 
evidenciação dessas informações no tópico a seguir. 

 
2.4 Divulgação de informações de remuneração de executivos 

O debate em torno da remuneração dos administradores foi retomado com força 
durante a última crise internacional, já que a remuneração variável em excesso e desalinhada 
dos interesses das companhias e seus acionistas foi considerada uma das causas dos fracassos 
experienciados pelas empresas, dado seu incentivo à tomada excessiva de risco por parte da 
Administração em busca de aumentos significativos em seus rendimentos (CAMARGOS; 
HELAL; BOAS, 2007; IBGC, 2011). Tal ponto foi ponderado também para as instituições 
financeiras  por Bebchuk e Spamann (2009). 

Nesse contexto, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) instituiu, por meio da 
Instrução Normativa 480/2009, a obrigatoriedade de divulgação de aspectos da remuneração 
dos administradores. Tais informações estão listadas no Item 13 do Formulário de Referência 
e vão desde a descrição da política ou prática de remuneração do Conselho de Administração, 
da Diretoria Estatutária e não Estatutária, do Conselho Fiscal e dos diversos Comitês 
(Estatutários, de Auditoria, de Risco, etc.) até à divulgação do valor pago em cada exercício a 
cada órgão (remuneração total e segregada em fixa, variável, benefícios, etc.) e o total do 
número de membros. Não há exigência da divulgação da remuneração individual de cada 
membro (CVM, 2012). Comparando com as normas portuguesas de divulgação de 
remuneração, Rodrigues e Seabra (2011) apontaram que existe a obrigação de divulgação 
individualizada da remuneração dos membros dos órgãos sociais desde 2010 naquele país.  

Também são solicitadas, no referido Formulário de Referência informações detalhadas 
acerca do plano de remuneração baseado em ações, inclusive especificando o modelo de 
precificação, informações acerca do plano de previdência, dentre outras (CVM, 2012).  

Essas exigências de divulgação, no entanto, geraram discussão no meio empresarial. 
Em março de 2010, o Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças  (IBEF) do Rio de 
Janeiro propôs, em nome dos executivos a ele afiliados, ação ordinária, com pedido de tutela 
antecipada, na qual questiona a legalidade do presente item. A ação traz a justifica de que a 
divulgação trouxe “grande desconforto aos executivos”, que entendem que a divulgação 
solicitada agrediria suas garantias individuais. A questão ainda aguarda solução da justiça e 
algumas empresas não divulgam o item 13.11 do formulário de referência que diz respeito à 
remuneração mínima, máxima e média de cada órgão.  

 
3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

O presente estudo foi conduzido de maneira descritiva, uma vez que objetiva 
descrever características de uma população (BEUREN, 2008). Quanto aos procedimentos, foi 
realizada inicialmente uma revisão bibliográfica a fim de se levantar a maior quantidade 
possível de trabalhos e identificar o estágio atual do conhecimento sobre o tema. 
Posteriormente, foi realizada uma pesquisa documental, uma vez que os dados necessários 
para a obtenção da remuneração executiva são obtidos na Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), através Formulário de Referência (Item 13) do ano 2012 (informações sobre 
remuneração paga do exercício 2011) e do site do Banco Central do Brasil.  

A pesquisa utilizou como população de estudo as 28 instituições financeiras de capital 
aberto listadas na BM&FBovespa. Um dos Bancos (Patagônia) não publicou as informações 
de remuneração no formulário de referência, portanto foram analisadas 27 empresas. O 
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Quadro 1 apresenta a relação dessas instituições, listadas pelo porte (representado pelo 
Patrimônio Líquido) e dados sobre a espécie de controle acionário. Em maio de 2012 eram 
179 bancos no Brasil (BCB, 2012), sendo 28 companhias abertas.  

A escolha intencional do tipo de empresa e do setor da economia no qual são 
analisados os relatórios da administração está fundamentada em dois fatores: no entendimento 
da relevância do setor bancário para a economia brasileira e porque em geral este setor não é 
incluído nas pesquisas devido às suas particularidades contábeis.  
 
Quadro 1 – Porte e espécie de controle dos bancos pesquisados 

Nome 
Espécie de controle 

acionário 
Porte – em R$ mil 
(PL em 31/12/11) 

Itaú Unibanco holding S.A. Privado holding R$78.383.153 
Banco Santander (Brasil) S.A. Estrangeiro holding R$65.613.700 
Banco Brasil S.A. Estatal R$58.148.690 
Banco Bradesco S.A. Privado R$55.581.664 
Itausa Investimentos Itaú S.A. Privado R$29.341.000 
Banco BTG pactual S.A. Privado R$6.343.965 
Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. (Banrisul) Estatal R$4.399.511 
Banco Nordeste do Brasil S.A. Estatal R$2.329.499 
Banco Industrial e Comercial S.A. (BIC) Privado R$2.002.099 
Banco Daycoval S.A. Privado R$1.952.427 
Banco Amazônia S.A. Estatal R$1.934.215 
Banco ABC Brasil S.A. Privado estrangeiro R$ 1.499.606 
Banco Panamericano S.A. Privado R$1.398.350 
Banco Cruzeiro do Sul S.A. Privado R$1.200.725 
Paraná Banco S.A. Privado R$1.093.513 
Banco Alfa de Investimento S.A. Privado R$1.092.497 
Banco Pine S.A. Privado R$1.015.081 
Banestes S.A. - Banco Estadual do Espírito Santo Estatal R$ 835.556 
Banco Sofisa S.A. Privado R$764.503 
BRB Banco de Brasília S.A. Estatal R$755.893 
Consorcio Alfa de Administração S.A. Privado holding R$755.893 
Banco Mercantil do Brasil S.A. Privado R$714.087 
Alfa Holdings S.A. Privado Holding R$ 652.428 
Banco Indusval S.A. Privado R$577.135 
Banco Estado do Pará S.A. Estatal R$373.157 
Banco do Estado de Sergipe S.A. – Banese Estatal R$228.580 
Banco Mercantil de Investimentos S.A. Privado R$52.309 
Fonte: Elaborado pelas autoras com base em dados do Banco Central do Brasil (2012). 

 
São analisados os seguintes tópicos do item 13 do Formulário de Referência: objetivos 

da política ou prática de remuneração; elementos que compõem a remuneração (descrição e 
proporção de cada um na remuneração total); montantes pagos em 2011 (remuneração 
mínima, máxima, média e total); principais indicadores de desempenho que são levados em 
consideração na determinação de cada elemento da remuneração; como a política ou prática 
de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e longo prazo; existência 
de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos e 
existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado 
evento societário. 

As informações são analisadas para o Conselho de Administração e para a Diretoria 
Executiva. 

 
4. RESULTADOS 

No item 13.1 do Formulário de Referência as empresas devem descrever a política ou 
prática de remuneração do Conselho de Administração e Fiscal, das diretorias estatutárias e 
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não estatutárias e dos comitês. A primeira parte do item 13.1 solicita a descrição dos objetivos 
da política ou prática de remuneração. Os objetivos mencionados pelos bancos foram 
agrupados em temas semelhantes e estão apresentados no Quadro 2.  
 
Quadro 2 – Objetivos da política de remuneração descritos pelos bancos  
Item Objetivo da Política de remuneração % empresas 

que citaram 
1 Atrair, reter e motivar os profissionais; buscar profissionais competentes e 

qualificados no desempenho de suas funções. 
33 

2 Gerar aos acionistas um retorno adequado; criar valor ao acionista. 
Alinhar o desenvolvimento/interesses do banco aos interesses dos acionistas. 

30 

3 Remunerar adequadamente os profissionais, de forma justa e compatível com o 
mercado. 

26 

4 Estimular os profissionais para o atingimento de resultados; possibilitar alcance 
de resultados sustentáveis; apoiar a estratégia da organização. 

22 

5 Recompensar os profissionais pela função exercida/ reconhecer os serviços 
prestados, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas 
funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços 
no mercado. 

19 

6 Garantir que a prática de remuneração não incentive comportamentos que 
elevem a exposição ao risco acima dos níveis considerados prudentes. 

15 

7 Medir e gerenciar o desempenho individual, alinhando-o com as estratégias e 
objetivos do negócio e manter o alto nível de desempenho, oferecendo suporte 
para o desenvolvimento do potencial de cada um. Conciliar desenvolvimento 
individual e coletivo. 

7 

8 Visa a satisfação dos clientes e expansão dos negócios. 7 
9 Permitir o alinhamento dos interesses dos administradores aos dos acionistas do 

Emissor. 
4 

10 Garantir a credibilidade e continuidade dos processos, a fim de manter um 
clima organizacional favorável 

4 

Fonte: Dados trabalhos pelos autores 
 
Verifica-se que, dentre os objetivos expostos pelos bancos, destacam-se os seguintes: 

atrair, reter e motivar os profissionais; buscar profissionais competentes e qualificados no 
desempenho de suas funções, mencionado por 33% da amostra; gerar valor aos acionistas 
e/ou alinhar o desenvolvimento/interesses do banco aos interesses dos acionistas, mencionado 
por 30% dos bancos e remunerar adequadamente os profissionais, de forma justa e compatível 
com o mercado, citado por 26% dos bancos. Destaca-se também que 11% dos bancos não 
descreve o objetivo: mencionam que a remuneração é fixada pela Assembleia Geral. 

 
4.1 Composição da remuneração  

O item 13.1 “b” pede a descrição da composição da remuneração, indicando os 
elementos que compõem a remuneração, os objetivos de cada um deles e a proporção de cada 
elemento na remuneração total. Dos 27 bancos listados, 13 fazem uso estrito de remuneração 
fixa para o Conselho de Administração; 12 fazem uso de remuneração fixa e variável (listados 
no Quadro 4). O banco Bradesco adota 100% de remuneração fixa, além do benefício da 
previdência privada. O Banco Sofisa adota também 100% de remuneração fixa, mas informa 
adotar o programa de stock option, apesar de que ainda não foram exercidas as opções. O 
Banco de Sergipe é o que tem maior parcela de remuneração variável (53% do total). Os 
quadros 4 e 5 abaixo mostram a composição da remuneração do Conselho de Administração e 
da Diretoria dos bancos que utilizam remuneração variável ou benefícios.  
 
Quadro 4 – Composição da remuneração do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – proporção de cada 
elemento na remuneração total 

Tipo remuneração Fixa (%) Variável (%) Benefícios 
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PLR Outros 
Stock 
Option 

(%) 

Banco Estadual do Espírito Santo 89,44 10,56 - - - 
Banco ABC Brasil  70,00 30,00 - - - 
Banco BTG Pactual  % n/i % n/i % n/i - - 
Banco Cruzeiro do Sul  66,33 33,67 - - - 

Banco Daycoval  71,87 
Pago apenas 

em 2010 
24,601 

Adota mas 
não cita % 

1,93 

Banco do Estado de Sergipe 46,99 53,01 - - - 
Banco Nordeste do Brasil  91,62 - 8,382 - - 
Banco Pine  94,80 - - - 5,20 
Banco Santander (Brasil)  97,00 - - 2,00 1,00 
Banco de Brasília - BRB % n/i % n/i - - - 
Itaú Unibanco Holding  49,00 49,00 - Adotava 2,00 
Itausa Investimentos Itaú  46,00 46,00 4,003 - 4,00 
Fonte: Formulários de Referência dos Bancos – Item 13.1 
Legenda: n/i: não informado 
Obs: algumas remunerações são referentes ao exercício 2011 e outras são a média de 2009 a 2011. 
(1) Bônus; (2) Gratificação natalina; (3) Remuneração por participação em comitês. 

 
O Banco Sofisa informou que ainda não foram exercidas as opções (tanto para o 

Conselho de Administração quanto para Diretoria) e o Banco Itaú Holding destacou que os 
Conselheiros fizeram parte do Programa de Opções de Compra de Ações até 2011. 

Em relação à Diretoria: nove bancos remuneram seus diretores integralmente com 
honorários fixos, sendo oito desses bancos privados e apenas um público; 18 utilizam 
remuneração fixa e variável (conforme Quadro 5). Os outros dois bancos (Bradesco e Sofisa) 
seguem a mesma estrutura de remuneração do Conselho de Administração (já descrita) para a 
Diretoria. Deste modo, verifica-se que a remuneração da Diretoria tem maior participação de 
remuneração variável que a remuneração do Conselho de Administração. O percentual que a 
remuneração variável representa do total varia bastante, indo de 3,84% (Banco do Espírito 
Santo) a 79% (Itaúsa). Considerando os cinco maiores bancos (pelo PL) as parcelas de PLR 
representam grande parte da remuneração total, com exceção do Bradesco que remunera 
100% em parcela fixa: Itaú Unibanco (59%); Santander (58%); Brasil (23%); Itausa (79%). A 
Alfa Holdings atribui uma parcela anual complementar de Honorários, mas não divulgado o 
percentual. 
 
Quadro 5 – Composição da remuneração da DIRETORIA – proporção de cada elemento na remuneração total 

Variável (%) 
Tipo remuneração Fixa (%) 

PLR Outros Stock Option 
Benefícios 

(%) 
Banco Estadual do Espírito Santo  82,45 3,84 9,691 - 4,02 
Banco ABC Brasil  30,00 70,00 - - - 
Banco Amazônia  81,75 15,46 - - 2,79 
Banco Brasil  50,00 23,00 17,002 - 10,00 
Banco BTG Pactual 3 % n/i % n/i % n/i - - 
Banco Cruzeiro do Sul  66,33 33,67 - - - 
Banco Daycoval  63,60 Pago apenas em 2010 34,192  % n/i 1,79 
Banco do Estado de Sergipe 9,78 13,80 76,413 - - 
Banco Estado do RS Até 50,00  % n/i Até 50,00  - - 
Banco Indusval  % n/i % n/i - % n/i - 
Banco Nordeste do Brasil  71,84 12,47 5,604 - 10,09 
Banco Panamericano  98,5 - - - 1,5 
Banco Pine  90,90 - - - 9,1 
Banco Santander (Brasil)  19,00 58,00 - 18,00 5,00 
Banco de Brasília - BRB % n/i % n/i - - - 
Itaú Unibanco Holding8 9,00 59,00 - 31,00 1,00 
Itausa Investimentos Itaú  19,00 79,00 - - 2,00 
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Paraná Banco  71,00 29,00 - - - 
Fonte: Formulários de Referência dos Bancos – Item 13.1 
Legenda: n/i: não informado 
(1) Gratificação Natalina – 7,27% e Abono Descanso Remunerado – 2,42%; (2) Bônus; (3) Verbas de 
representação – 64,10% e Gratificação semestral – 12,31%;  (4) Gratificação natalina 

 
Os Quadros 4 e 5 apontam que apenas cinco bancos utilizam Programa de Opções de 

Ações para remunerar o pessoal chave, sendo que um desses bancos somente usa stock 
options para a Diretoria, não englobando o Conselho de Administração. Os dois maiores 
bancos em análise, considerando o valor do Patrimônio líquido (Quadro 1), adotam programas 
de opções de ações. Serão descritas na Tabela 1 a remuneração mínima, máxima, média e 
total do Conselho de Administração e da Diretoria, assim como a quantidade de membros, dos 
bancos privados e dos bancos públicos, em ordem decrescente da remuneração média. 

 
Tabela 1 – Remuneração dos administradores dos bancos privados (em R$ mil) 
 Conselho de Administração Diretoria 

Nome 
Mi
n Max Qtde. Total 

Media 
(**) Min Max Qtde. Total 

Media 
(**) 

Bradesco * * 6,83 104.442 15.292 * * 87,75 451.808 5.149 
Cruzeiro Sul 294 4.355 6,00 26.950 4.492 735 2.314 6,00 10.837 1.806 
Santander BR * * 9,00 9.065 1.007 * * 47,17 246.566 5.227 
Itausa * * 8,00 5.725 716 * * 3,00 7.135 2.378 
Daycoval 0 3.026 4,00 5.261 1.315 1.006 5.300 6,00 19.738 3.290 
ItauUnibanco * * 8,00 4.615 577 * * 14,92 111.238 7.456 
Sofisa 240 1.140 5,00 2.820 564 495 1.032 3,92 4.849 1.237 
Alfa Invest 177 904 5,00 2.569 514 250 1.696 8,00 8.095 1.012 
Panamericano 100 240 8,67 2.520 291 48 699 8,33 5.679 682 
Alfa Hold. 82 179 3,00 1.882 627 24 590 4,00 3.852 963 
Bicbanco 242 730 4,00 1.830 458 2.742 9.292 7,00 27.170 3.881 
Merc Brasil 48 120 18,00 1.318 73 640 712 15,00 9.692 646 
Abc Brasil 70 504 6,00 995 166 534 6.121 31,00 54.912 1.771 
Indusval 0 92 9,00 969 108 137 645 8,85 11.083 1.252 
Pine * * 5,00 653 131 * * 13,00 24.666 1.897 
Con. Alfa 82 179 3,00 534 1778 153 467 3,00 1.041 347 
Merc Invest. 12 120 7,00 216 31 1 180 6,00 256 43 
Parana 0 78 5,00 78 16 423 671 6,00 4.566 761 
Btgp Banco 0 0 0 0 0 230 * 13,00 3.084 237 

  total 120,5 172.443 1.431   291,94 1.006.266 3.447 
Fonte: Formulários de Referência, Item 13.11. 
* Empresas que, por força de liminar, não divulgam os dados de remuneração mínima, máxima e média 
por órgão exigidos no Formulário de Referência 13.11. 
** Calculada pelos autores uma vez que alguns bancos não informaram. 
 
Tabela 2 – Remuneração dos administradores dos bancos públicos (em R$ mil) 

Conselho de Administração Diretoria 

Nome Min Max Qtde Total 
Media 
(**) Min Max Qtde. Total 

Media 
(**) 

Banese 3 3 8,00 613 77 21 23 5,00 1.6483 329 
Banrisul 68 75 9,00 493 55 47 256 9,00 2.497 277 
Banestes 68 68 7,00 475 68 226 226 7,00 1.585 226 
Brasil 51 51 6,00 287 48 702 900 36,00 29.458 818 
BRB Banco 17 39 3,66 287 78 196 385 8,75 4.300 491 
Banpara 25 25 10,5 253 24 23 281 6,58 2.450 372 
Amazonia 3 3 6,00 196 33 25 28 6,00 3.084 514 
Nordeste 33 33 32,8 194 33 442 472 7,00 3.170 453 
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  total 83,0 2.798 34   85,33 48.188 565 
Fonte: Formulários de Referência, Item 13.11. 
** Calculada pelos autores uma vez que alguns bancos não informaram. 

 
Verifica-se que a Diretoria é mais bem remunerada que o Conselho de Administração, 

tanto em termos de valores recebidos quanto em termos de variedade de itens que compõem a 
remuneração, uma vez que a remuneração média do Conselho de Administração é de R$ 1,4 
milhões e a da Diretoria de R$ 3,4 milhões (considerando os bancos privados). Para o setor 
público, a média de remuneração do Conselho é de R$34 mil e da Diretoria é de R$ 565 mil. 
Tais valores representam 2% e 16% respectivamente da remuneração dos bancos privados. 

Se for desconsiderado o Banco Bradesco para o cálculo da média do setor privado, 
pois este remunera cada um de seus seis Conselheiros com R$15,3 milhões em média e cada 
um de seus 88 diretores em R$5 milhões em média (valores muito superiores aos dos demais 
bancos), a remuneração média individual do Conselho de Administração é de R$598 mil e da 
Diretoria é de R$2.715 mil. 

A quantidade média de membros do Conselho de Administração é de sete para os 
privados e 10 para os públicos; para a Diretoria, são 15 membros em média para os bancos 
privados e 11 para os públicos. 

 
4.2 Indicadores de desempenho 

No item 13.1 “c” as empresas devem descrever os principais indicadores de 
desempenho que são levados em consideração na determinação de cada elemento da 
remuneração. Os indicadores que foram mencionados por mais de um banco foram detalhados 
no Quadro 5. 
Quadro 5 – Principais indicadores de desempenho utilizados na determinação da remuneração 
Principais indicadores de desempenho Bancos que utilizam (*) Qtde. % 
Não se aplica: remuneração fixa sem 
indicador vinculado.  

Amazônia, Bradesco, BanPará, Banrisul 
Panamericano, Alfa Holdings e Cons. Alfa 

7 26 

Lucro contábil  ABC, BIC, Mercantil Invest., Mercantil do 
Brasil, Santander(**) e Paraná 

6 22 

Rentabilidade sobre o patrimônio 
líquido 

ABC, Banco do Brasil, Banco do Estado 
do Sergipe e Banco Nordeste 

4 15 

Fatores quantitativos e qualitativos que 
avaliam como os resultados foram 
obtidos.  

ABC, Santander, Itaú Unibanco e 
Nordeste 

4 15 

Baseado no resultado apresentado pelo 
banco, no resultado individual e da 
área de atuação. 

Indusval, Santander e Itaú Unibanco 3 11 

Não há definição de indicadores de 
desempenho na determinação dos 
elementos da remuneração 

Banestes e BRB  2 7 

São estabelecidos por meio do alcance 
das metas pessoais.  

BTG Pactual e Banco Cruzeiro do Sul 2 7 

Não menciona o item Pine 1 4 
(*) Os bancos podem usar mais de um indicador  
(**) Somente para Diretoria  

 
Verifica-se que o lucro líquido é o indicador mais utilizado pelos bancos para definir a 

remuneração dos administradores, seguido do retorno sobre patrimônio líquido, utilizados por 
22% e 15% respectivamente. Também foram mencionados por 15% dos bancos o uso de 
fatores quantitativos e qualitativos. Dentre os fatores qualitativos utilizados para avaliar o 
desempenho pelos Bancos, tem-se: satisfação do cliente (ItaúUnibanco); índice de qualidade 
(ABC); índice de eficiência (ABC e Nordeste).  
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4.3. Outros itens do formulário 
O formulário de Referência, item 13.1 “e” solicita a descrição de como a política ou 

prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e longo prazo. De 
forma geral, os bancos descrevem que suas políticas de remuneração buscam alinhar os 
interesses dos administradores com os do Banco, tanto no curto, médio como no longo prazo.  

Entretanto, três bancos (Alfa Holdings, Alfa Investimentos e Consórcio Alfa) 
informaram que as práticas de remuneração se alinham ao conservadorismo, portanto, não 
adotam programas de remuneração variável. O Banrisul informou que não era aplicável, pois 
a remuneração dos administradores é composta apenas de parcela fixa. O Banco Indusval não 
menciona esse quesito e o Paraná Banco informou que a remuneração variável incentivava 
seus Administradores a buscar resultados imediatos, mas que a remuneração fixa alinha aos 
interesses da Companhia de curto, médio e longo prazo com os dos administradores. Os 
bancos Pine, Sofisa e Brasília não fazem menção ao alinhamento de interesses do Emissor no 
curto, médio e longo prazos. 

O item 13.1 “f” pede para descrever se existe remuneração suportada por subsidiárias, 
controladas ou controladores diretos ou indiretos. Apenas quatro bancos informaram ter 
ocorrido pagamento suportado pelas controladas. Já em relação ao item 13.1 “g” que pede 
para descrever se há qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de 
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor. 
Nenhum dos bancos informou haver. 

 
4.4 Análises 

Verificou-se uma grande diferença na remuneração entre Conselho de Administração e 
Diretoria, uma vez que a última além de melhor remunerada, tem maior quantidade de itens 
compondo a estrutura de incentivos. Tal fato é consistente com as atribuições de cada órgão, 
conforme descrição presente no referencial teórico. Esse resultado vai ao encontro dos estudos 
de Wink, Silva e Libonati (2011) que pesquisaram a remuneração das dez maiores empresas 
listadas na BM&FBovespa no ano de 2009.  

Um ponto interessante a destacar é que 33% dos bancos fazem uso apenas de 
remuneração fixa para remunerar a Diretoria. Tal percentual é mais elevado quanto à estrutura 
da remuneração do Conselho de Administração: 48% dos bancos remuneram somente com 
parte fixa. E não estão nesse grupo apenas bancos de menor porte: o quarto maior banco 
(Bradesco) remunera seus executivos apenas de forma fixa. Esse fato vai de encontro aos 
preceitos da literatura quanto ao sistema de incentivos no que tange ao alinhamento de 
interesses dos gestores aos da firma. Alguns bancos chegam até a descrever que a política de 
remuneração se alinha ao conservadorismo, por isso não são adotadas práticas de 
remuneração variável. 

Outra questão intrigante é o baixo percentual de bancos que adotam programas de 
stock option. Apesar dos autores enfatizarem que o uso de stock options proporcionaria um 
possível alinhamento do desempenho dos executivos para melhores resultados de longo prazo 
da empresa, não se verifica tal prática sendo seguida na população estudada. 

Em relação aos indicadores de desempenho utilizados na determinação da 
remuneração, poucos bancos (15%) seguem a recomendação da literatura de que a 
combinação de indicadores qualitativos e quantitativos pode mitigar alguns problemas 
relacionados ao desempenho organizacional de longo prazo. A maioria dos bancos (37%) 
utiliza apenas um único indicador financeiro (lucro ou retorno sobre patrimônio líquido), o 
que é considerado por Lambert (2001) como uma medida míope de desempenho.  

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa teve por objetivo principal descrever como as empresas do setor de 
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bancos remuneram seus conselhos de administração e diretoria executiva com base nas 
informações divulgadas pelo Formulário de Referência - ano 2012, sendo selecionadas 27 
empresas deste segmento listadas na BM&FBovespa. 

Verifica-se que a Diretoria executiva é mais bem remunerada que o Conselho de 
Administração, tanto em termos de valores recebidos quanto em termos de variedade de itens 
que compõem a remuneração, uma vez que a remuneração média do Conselho de 
Administração é de R$ 1,4 milhões e a da Diretoria de R$ 3,4 milhões (considerando os 
bancos privados). Para o setor público, a média de remuneração do Conselho é de R$34 mil e 
da Diretoria é de R$ 565 mil. A diferença na remuneração entre Conselho de Administração e 
Diretoria é consistente com as atribuições de cada órgão. A quantidade média de membros do 
Conselho de Administração é de sete para os privados e 10 para os públicos; para a Diretoria, 
são 15 membros em média para os bancos privados e 11 para os públicos. 

Verifica-se, também, que o lucro líquido é o indicador mais utilizado pelos bancos 
para definir a remuneração dos administradores, seguido do retorno sobre patrimônio líquido, 
utilizados por 22% e 15% respectivamente. Também foram mencionados por 15% dos bancos 
o uso de fatores quantitativos e qualitativos. 

Apenas cinco bancos utilizam Programa de Opções de Ações para remunerar o pessoal 
chave, sendo que um desses bancos somente usa stock options para a Diretoria, não englobando 
o Conselho de Administração. Desse modo, o uso de programas de stock option ainda não é 
muito difundido nesse segmento empresarial no Brasil. Os dois maiores bancos em análise (Itaú 
e Santander) considerando o valor do Patrimônio líquido adotam programas de opções de 
ações.  

Conclui-se, por fim, que a prática adotada pelos bancos brasileiros não está alinhada 
com a teoria preconizada para mitigar problemas de agência, dessa forma, indicando que as 
organizações bancárias brasileiras estão sujeitas aos problemas decorrentes de agência, 
prejudicando ações de governança e proteção dos stakeholders. 

Como sugestão de pesquisa futura tem-se: verificar quais fatores influenciam na 
determinação da composição da remuneração e nos valores pagos aos administradores. Outro 
fator que se destaca é a questão da não divulgação de valores mínimos e máximos de 
remuneração e quais fatores (externos ou internos) que influenciam nesta decisão, uma vez 
que os valores globais são divulgados. 
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