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1. OBJETIVO 
 
A presente Política de Remuneração tem por objetivo estabelecer os critérios e procedimentos para definição da 
remuneração e dos benefícios concedidos aos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, 
quando instalado, os Diretores Estatutários ou não Estatutários, e dos Comitês instituídos pela Companhia, 
definidos aqui em conjunto por “Executivos”. 
  
Esta Política possui como principais objetivos:  
 
 Atrair, recompensar, reter e incentivar os Executivos na condução de seus negócios de forma sustentável, 

observados os limites de risco adequados;  
 Alinhar os interesses dos Executivos com os interesses da Companhia e seus acionistas;  
 Proporcionar uma remuneração com base em critérios que diferenciem o desempenho, e permitam também o 

reconhecimento e a valorização da performance individual; e  
 Assegurar a manutenção de padrões compatíveis com as responsabilidades de cada cargo e competitivos ao 

mercado de trabalho referencial, estabelecendo diretrizes para a fixação de eventual remuneração e benefícios 
concedidos aos Executivos.  

 
2. RESPONSABILIDADES 
 
Público-Alvo:  
 
Esta política aplica-se a todas as áreas da BRQ Soluções em Informática S.A. e as suas controladas, no Brasil e 
no exterior, desde que a Companhia detenha o controle acionário. 
 
Conselho de Administração: 
 
Aprovar formalmente a Política de Remuneração e suas revisões. 
 
Governança Corporativa 
 
Zelar pelo cumprimento dessa política, realizando monitoramentos periódicos para averiguar a sua conformidade. 
 
3. PRINCÍPIOS 
 
A remuneração dos Executivos estabelecida nesta Política tem como objetivo incentivar a administração a buscar 
a melhor rentabilidade dos projetos desenvolvidos pela Companhia, de tal maneira a alinhar os interesses dos 
executivos e acionistas.  
 
A remuneração global dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, quando instalado, e da 
Diretoria Estatutária deverá ser fixada pela assembleia geral da Companhia, devendo o Conselho de 
Administração fixar a remuneração mensal dos seus respectivos membros e da diretoria estatutária, observado o 
art. 152 da Lei das Sociedades por Ações. 
 
Quando instalados outros órgãos ou comitês na Companhia, o Conselho de Administração da Companhia que 
eleger seus respectivos membros deverá fixar a respectiva remuneração, de acordo com os valores mínimos 
estabelecidos por lei.  
 
Os membros do Comitê de Auditoria serão remunerados de acordo com o que determinar o Conselho de 
Administração, dentro dos limites dos valores globais anuais fixados.  
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3.1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 
 
A remuneração global a ser definida pela assembleia geral da Companhia poderá ser constituída pelos seguintes 
componentes:  
 
 remuneração fixa;  
 remuneração variável;  
 benefícios; e 
 outros que o Conselho de Administração venha a determinar, exceto pelos membros do Conselho Fiscal que, 

quando instalado, farão jus somente à remuneração fixa. 
 
De forma a manter a competitividade e atualidade de sua prática de remuneração, os valores relativos à 
remuneração dos Executivos são comparados anualmente com companhias de mercado selecionado comparável, 
de capital aberto e de complexidade similar, por meio da realização de pesquisas de mercado periódicas, 
coordenada pela área de recursos humanos, com o apoio de consultorias especializadas. Adicionalmente, são 
realizadas pesquisas específicas para determinadas posições-chave, conselhos e comitês, visando tornar ainda 
mais precisa as análises de mercado realizadas.  
 
Os resultados das pesquisas mencionadas acima, assim como os acordos coletivos firmados entre a Companhia e 
o sindicato respectivo servem de base para os estudos de atualização dos valores, múltiplos de salário, benefícios 
e políticas de remuneração. Paralelamente, a Companhia busca ajustar a distribuição do montante global da 
remuneração entre componentes fixos e variáveis, para garantir o alinhamento dos interesses dos Administradores, 
a curto e longo prazo.  
 
 Remuneração Fixa 
 
A remuneração fixa será estabelecida com base no grau de responsabilidade do cargo ou função e nas 
experiências e qualificações individuais requeridas para o cargo ou função:  
 
 Pró-labore ou salário mensal fixo: tem por objetivo reconhecer e refletir o valor do tempo e dedicação dos 

nossos membros, baseado em parâmetros de mercado, visando remunerar a contribuição individual para o 
desempenho e o crescimento do nosso negócio. Por esta Política, os Executivos recebem uma remuneração 
fixa, a qual utiliza como referência pesquisas salarias do setor de atuação da Companhia.  

 Benefícios: visam complementar a remuneração com benefícios da assistência social de forma a dar uma maior 
segurança aos nossos Executivos e permitir foco no desempenho de suas funções.  

 
A prerrogativa para o estabelecimento de tal remuneração, no caso do Conselho de Administração da Companhia 
é da assembleia geral da Companhia e, no caso dos Diretores Estatutários, é do Conselho de Administração da 
Companhia, podendo se basear em assessoria de empresa especializada.  
 
A remuneração fixa dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária poderá ser revista 
anualmente, de forma a garantir o repasse da inflação e a plena adequação às práticas adotadas pelo setor de 
atuação da Companhia. Sem prejuízo de reajustes salariais por mérito, os diretores estatutários, quando 
empregados, terão sua remuneração reajustada anualmente, na forma da legislação trabalhista.  
 
 Remuneração Variável 
 
A remuneração variável dos Diretores Estatutários e não Estatutários consistirá em programa de participação 
nos lucros e resultados (condicionada a existência de Lucro) e/ou em bonificações vinculadas ao atingimento de 
metas individuais e corporativas, com objetivo de premiar o alcance das metas pré-estabelecidas pela Companhia, 
alinhada ao desempenho, sustentabilidade e à estratégia de crescimento do nosso negócio em cada exercício social.  
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Nas reuniões de planejamento estratégico da Companhia serão definidos indicadores de desempenho, os quais 
terão como objetivo estabelecer as metas de crescimento da Companhia e buscar os melhores resultados 
operacionais e financeiros.  
 
 Remuneração e Benefícios dos Diretores 
 
Os Diretores Estatutários e não Estatutários da Companhia receberão um salário ou pró-labore mensal fixo, 
conforme o cargo, definidos de acordo com as responsabilidades individuais de cada um, que serão orientados, 
dentre outros fatores, por pesquisas salariais. 
 
Os diretores empregados da Companhia poderão receber valores a título de Participação nos Lucros e Resultados 
("PLR") da Companhia, nos limites estabelecidos anualmente no acordo de PLR, observada a elegibilidade de tais 
diretores, e, desde que sejam atingidas as metas estabelecidas no acordo de PLR. Os valores e as metas do acordo 
de PLR serão negociados nos acordos de PLR e serão determinados com base na meritocracia.  
 
Os Diretores Estatutários e não Estatutários da Companhia poderão ser elegíveis aos seguintes benefícios, além 
dos benefícios previstos nas normas coletivas aplicáveis: (a) plano de saúde; (b) plano odontológico; (c) vale 
alimentação; (d) vale refeição; (e) seguro de vida; (f) previdência privada; e outros a serem aprovados pelo 
Conselho de Administração e/ou que venham a ser estabelecidos nas normas coletivas aplicáveis aos empregados 
da Companhia para os diretores empregados.  
 
A proposta de remuneração da Diretores estatutários e não Estatutários deve ser encaminhada através de seu 
Diretor Presidente, para aprovação do Conselho de Administração e deverá ser formulada de forma que:  
 
 esteja vinculada a resultados, com metas de curto e longo prazos relacionadas de forma clara e objetiva à 

geração de valor econômico para a organização;  
 evite a criação de desafios inatingíveis ou inconsistentes, que induzam a diretoria a expor a organização a 

riscos extremos ou desnecessários;  
 seja justa e compatível com as funções e os riscos inerentes a cada cargo e devidamente contabilizada;  
 não estimule ações que induzam os diretores executivos a adotar medidas de curto prazo sem sustentação ou 

que prejudiquem a organização no longo prazo;  
 tenha uma estrutura de incentivos que deve incluir um sistema de freios e contrapesos, que indique os limites 

de atuação dos envolvidos e evite que uma mesma pessoa controle o processo decisório e a sua respectiva 
fiscalização; e  

 evite o caráter imediatista das metas relacionadas à remuneração variável.  
 
 Remuneração e Benefícios dos Conselheiros 
 
Os Conselheiros da Companhia poderão vir a receber pró-labore, definido de acordo com regras estratégias e 
condições gerais previamente estabelecidas.  
 
Os Conselheiros Independentes da Companhia não serão elegíveis ao recebimento de PLR, uma vez que não são 
empregados da Companhia.  
 
 Remuneração e Benefícios dos Membros do Comitê 

 
Os membros dos comitês que sejam funcionários da Companhia não receberão remuneração específica, entretanto, 
membros independentes poderão receber pró-labore para tanto, se assim deliberado pelo Conselho de 
Administração.  
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4. APROVAÇÃO 
 
A Política de Remuneração foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração realizada em 13/05/2021. 
 
 

 
BENJAMIN RIBEIRO QUADROS 

Diretor Presidente 

 


