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Área temática do evento: Contabilidade para Usuários Externos  

 
Fundamentação Teórica: O debate sobre a melhor forma de remunerar executivos é antigo, 
fazendo com que as empresas criem  alternativas cada vez mais complexas, fazendo com que 
eles ajam de acordo com os interesses dos acionistas e não apenas nos seus ganhos. As 
empresas brasileiras pagam bônus milionários a seus executivos, mesmo quando dão prejuízo 
(FILGUEIRAS, 2013). Os altos pagamentos aos executivos, que incorporavam em seus 
salários remuneração sobre o retorno das organizações que administravam, levou  a Comissão 
de Valores Mobiliários - CVM a editar a Instrução 480, em 07/12/2009, tornando obrigatória, 
a partir de 30/06/2010,  a divulgação da remuneração mínima, máxima e média da diretoria e 
do conselho de administração de cada uma das companhias abertas com ações negociadas em 
bolsa. Por outro lado, foi criada pela lei 11.638/07 a Demonstração do Valor Adicionado - 
DVA, que não é somente um novo demonstrativo contábil, mas representa uma mudança 
social, onde é possível acompanhar a criação e a distribuição da riqueza da organização ao 
longo do tempo, entre detentores do capital e trabalho e também o governo (SANTOS, 1999).  
Para Neves e Visconti (2002), a DVA é um poderoso instrumento auxiliar do Balanço Social, 
já que a empresa estará mostrando à sociedade o quanto contribui para a geração de riqueza 
no país e como as parcelas agregadas são distribuídas pelos diversos agentes econômicos que 
a ajudaram a efetivar a produção. Jensen e Meckling (1976) trouxeram a abordagem sobre as 
relações entre proprietários e administradores, sob a ótica da Teoria da Agência, a qual 
destaca que as pessoas se comportam em favor de seus próprios interesses e buscam 
maximizar interesses particulares em detrimento dos interesses da organização. Araújo (2012) 
conclui que não há um mecanismo de controle perfeito sobre as ações do agente (executivos), 
afirmando que a remuneração constitui-se no melhor mecanismo para diminuir esse entrave 
de interesses e divergências. Ressalta-se que ainda não há esgotamento acerca da maneira 
como a remuneração deve ser aplicada e dimensionada, uma vez que estudos apresentam 
resultados diferentes, muitas vezes contraditórios. Desta forma, o objetivo geral do estudo é 
investigar se há relação entre a remuneração da diretoria estatutária e do Conselho de 
Administração e a geração de riqueza social proposta pela Demonstração de Valor 
Adicionado dos bancos brasileiros listados na BM&FBOVESPA. 

 
Problema e Questão da pesquisa: De acordo com a Revista Exame (2012), a remuneração 
dos executivos brasileiros, está entre as mais altas do mundo. Além dos salários fixos, bônus 
anuais e incentivos de longo prazo, o presidente de uma grande companhia brasileira recebe, 
em média, 2,7 milhões de reais por ano ao cumprir metas preestabelecidas. Nessa esfera, 
portanto, a questão que se evidencia é a necessidade de um olhar diferenciado para a ação dos 
executivos da organização, não apenas observando a relação entre a remuneração dos 
executivos e o próprio desempenho, mas analisando o papel desses executivos na organização 
a qual pode ser evidenciada pela Demonstração do Valor Adicionado- (DVA). Ou seja, até 
que ponto a remuneração de seus executivos e conselheiros interfere na distribuição da 
riqueza gerada pela companhia, seja essa riqueza distribuída para colaboradores, governos, 



terceiros ou mesmo os próprios executivos (SANTOS, 1997). Considerando a importância da 
remuneração de executivos e todo o contexto teórico de Agência que vêm ao longo do tempo 
sendo discutido e testado empiricamente, a fim de minimizar o comportamento oportunista 
dos agentes,a questão que norteará esse estudo é: Investigar a existência de interrelação 
entre a remuneração dos administradores e a criação de riqueza em instituições 
financeiras brasileiras? 
 
Relevância do Estudo Os estudos sobre remuneração concentram-se em outros países, mas  
no Brasil há poucos estudos na área, assim também como sobre a DVA, que tornou-se 
obrigatória  para Companhias Abertas a partir de 2008 e além da obrigatoriedade da 
publicação da remuneração dos administradores –Instrução CVM 480/09, a partir de 2010 – 
motivos que incentivaram  a pesquisa,a difusão do tema e seu debate acadêmico. Além da 
atualidade do tema, ressalta-se que pesquisas anteriores sobre remuneração de executivos 
tiveram resultados ambíguos. Acima de tudo, devido a novos cenários econômicos,  é 
importante efetuar novos estudos, visto que a remuneração é fator de motivação e premiação 
para  os seus executivos. Para a comunidade acadêmica, o estudo visa preencher uma lacuna 
existente onde as pesquisas existentes somente correlacionam a remuneração  com o 
desempenho financeiro das empresas, mas não a verdadeira contribuição (valor) para a 
sociedade. 
 
Limitações e delimitações do estudo: O estudo será restrito aos bancos brasileiros listados 
na BM&FBOVESPA no período de 2011 a 2016, fazendo com que os dados sejam 
característicos de um determinado segmento. A escolha de um setor específico deu-se em 
função que o setor bancário é o que apresenta maior lucratividade no país, apresentando  altos 
salários pagos aos seus executivos, além de se constituírem como as instituições onde os 
conflitos de agência são mais propícios (ADUDA, 2011). 

 
Método: A investigação dar-se-á através de uma abordagem metodológica descritiva, para a 
qual se estabelecerá relação entre as variáveis do problema a ser investigado. Elegeu-se como 
amostra de pesquisa os bancos brasileiros. Os dados sobre a remuneração dos executivos 
serão coletados no site da CVM e os valores das DVAs serão retirados dos  bancos de dados 
da BM&FBOVESPA e dos sites das próprias instituições, utilizando-se dados secundários. A 
abordagem será quantitativa identificando-se a relação entre o valor adicionado e a 
remuneração dos executivos dos bancos brasileiros, por meio do método estatístico de 
regressão de dados em painel, considerando 25 bancos listados. Será utilizado o software 
estatístico SPSS 19, com a aplicação da estatística descritiva, matriz de correlação, KMO and 
Bartlett's Test. 
 
Contribuição e impacto esperado: Em estudos de setor específico, os resultados somente 
podem ser generalizados nos fundamentos teóricos,  portanto sugere-se que seja aplicado em 
todos os setores da economia. A pesquisa irá contribuir para verificar se a DVA pode ser 
utilizada como elemento de desempenho dos executivos no Brasil e como ferramenta de 
decisão, visto que ela se apresenta de forma mais consistente a partir de sua obrigatoriedade. 
Compreender de forma mais clara as informações existentes nessa demonstração é essencial. 
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