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PETROBRAS GÁS S.A. – GASPETRO

CARTA ANUAL DE
POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA

Mensagem do Conselho de Administração

Em conformidade com o art. 8º, inciso I e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, o Conselho
de Administração da Petrobras Gás S.A.- GASPETRO subscreve a presente Carta Anual sobre
Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social de 2018.
O ano de 2018 foi marcado pela continuidade da recuperação econômica do país que, embora
tênue, já dá sinais de retomada da atividade nos mais diversos setores, contribuindo para a
geração de empregos, melhoria da renda, e consequentemente aumento do consumo das
pessoas. Internamente, trabalhamos para melhorar os nossos processos e na adequação da
empresa à Lei 13.303/16 e seus desdobramentos.
As Companhias Distribuidoras Locais (CDLs) com participação da Gaspetro venderam
aproximadamente 21 milhões de m³/dia, o que representou uma participação de 39% no volume
comercializado pelas distribuidoras nos mercados térmico e não térmico em 2018.
Mantendo uma política permanente de expansão da malha de distribuição de gás natural,
alinhada com as regras dos seus respectivos contratos de concessão, nossas CDLs investiram
em 2018 um montante de R$ 298 milhões, o que permitiu a construção de 336 km de novas
redes e a adição de 47 mil novos clientes a nossa base.
Hoje a malha de gasodutos construída e operada pelas CDLs com participação da Gaspetro já
atinge 9.570 km e superamos a marca de 440 mil clientes atendidos em 263 municípios, nos
diversos estados onde atuamos.
Para o próximo ano, as distribuidoras com participação da Gaspetro projetam a expansão dos
negócios, com investimentos de mais de R$ 440 milhões, necessários para sustentar o
crescimento da infraestrutura, da base de clientes e estimular a ampliação do mercado de gás
natural no médio e longo prazo.
O nosso plano estratégico, elaborado ao longo de 2018, possibilitou o alinhamento com a visão
dos nossos acionistas e a definição de estratégias claras para o negócio. Neste sentido,
continuaremos a atuar no processo de mudanças relevantes no arcabouço legal e regulatório do
segmento de gás natural no país.
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Estaremos prontos para contribuir com nossa expertise visando ao amadurecimento e
crescimento do mercado de gás natural brasileiro. A indústria de gás natural reúne as condições
favoráveis para se posicionar como importante elemento de transição para um mercado de "baixo
carbono". Formada por uma equipe altamente qualificada e comprometida com resultados, a
Companhia investe na valorização de seu capital humano e no incentivo à inovação em seus
processos, sistemas e tecnologias.

Conselho de Administração da Gaspetro
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IDENTIFICAÇÃO GERAL

CNPJ 42.520.171/0001-91.

NIRE 33300013806

Sede: Rio de Janeiro/RJ
Tipo de estatal: subsidiária de sociedade de economia mista
Acionista controlador: Petróleo Brasileiro S.A.- Petrobras
Tipo societário: sociedade anônima
Tipo de capital: fechado
Abrangência de atuação: nacional
Setor de atuação: participações em sociedades as quais desempenhem as atividades de
comercialização, importação, exportação, armazenamento e distribuição de gás natural.
Diretor Financeiro:
Nome

Telefone

E-mail

HIROSHI FUJIKAWA

(21) 3952-2200

hfujikawa@gaspetro.com.br

Auditores Independentes atuais da empresa:
Nome
Telefone

E-mail

KPMG Auditores Independentes (21) 3218-2061
MARCELO LUIZ FERREIRA

mlferreira@kpmg.com.br

Conselheiros de Administração subscritores da Carta Anual de Políticas Públicas:
Nome
CPF
RODRIGO COSTA LIMA E SILVA

918.807.425-00

JOELMA MEDEIROS HENRIQUES

524.152.281-68

TOSHIYA ASAHI

055.107.797-21

HIROKI TOKO

062.855.867-80

VITOR CALAZANS BARONI

079.650.557-83

FATIMA VALÉRIA A. BARROSO PEREIRA

511.322.497-91
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Administradores subscritores da Carta Anual de Governança Corporativa:
Nome
Cargo
CPF
RICARDO JOSÉ LOURENÇO
DE MELLO
HIROSHI FUJIKAWA

DIRETOR PRESIDENTE

632.971.087-20

DIRETOR FINANCEIRO

231.809.968-54

ROGÉRIO SOARES LEITE

DIRETOR CORPORATIVO 853.477.107-30

RICARDO JOSÉ LOURENÇO
DE MELLO

DIRETOR OPERACIONAL 632.971.087-20
em exercício
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1 Quem somos e nossas principais atividades:

A Petrobras Gás S.A. - Gaspetro é uma controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, cujo
objeto social é, observados os preceitos normativos, legais e constitucionais, a participação em
sociedades as quais desempenhem as atividades de comercialização, importação, exportação,
armazenamento e distribuição de gás natural. A Gaspetro busca fomentar junto as suas
investidas a permanente expansão da malha de distribuição de gás natural, com observância
das regras previstas nos respectivos contratos de concessão dessas investidas.
A Gaspetro foi constituída em 29/05/1998 e, desde 2015, após a sua cisão parcial, atua,
exclusivamente, com foco em participações em empresas de distribuição de gás natural. Tem
como acionistas a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS (51%) e a Mitsui Gás e Energia do
Brasil Ltda. - MGEB (49%).
A Companhia poderá ter suas atividades orientadas de modo a contribuir para o interesse público
que justificou a sua criação, visando ao atendimento do objetivo da política energética nacional
previsto no art. 1º, inciso V, da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, isto é, políticas nacionais
para o aproveitamento racional das fontes de energia com o objetivo de garantir o fornecimento
de derivados de petróleo em todo o território nacional, nos termos do § 2º do art. 177 da
Constituição Federal.
A persecução do interesse público, por meio do atendimento de políticas públicas, deve ser
compatível com nossa atuação empresarial, não podendo colocar em risco nossa rentabilidade
e sustentabilidade financeira, bem como deverá ser formalizada por meio de norma, regulamento
ou instrumento específico, conforme previsto na Lei 13.303/16.
Desta forma, na persecução de seu interesse público, a Companhia somente atenderá políticas
públicas que: I – estejam alinhadas com as Lei nº 9.478/97 e nº 13.303/16; II - sejam compatíveis
com o objeto social da Companhia; III - não coloquem em risco sua rentabilidade e
sustentabilidade financeira; IV - sejam formalizadas em lei ou regulamento, bem como previstas
em contrato, convênio ou ajuste celebrado com o ente público competente para estabelecê-las,
observada a ampla publicidade desses instrumentos; e V – tiver custo e receitas discriminados
e divulgados de forma transparente, inclusive no plano contábil.
As atividades econômicas vinculadas ao objeto social serão desenvolvidas pela Companhia em
caráter de livre competição com outras sociedades, segundo as normas e condições de
mercado, observadas as prescrições legais aplicáveis.

2 Nosso compromisso público:
Temos como objeto a participação em sociedades as quais desempenhem as atividades de
comercialização, importação, exportação, armazenamento e distribuição de gás natural
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canalizado.

Nossa história é marcada por uma trajetória de superação de desafios para o desenvolvimento
do mercado de gás natural. A Gaspetro atualmente tem participação acionária em 19
(dezenove) distribuidoras nacionais, o que permite fomentar a expansão da malha de
distribuição de gás canalizado do país e, consequentemente, contribuir para o desenvolvimento
local e nacional.
Nossas participações nas Companhias Distribuidoras Locais (“CDLs”) são:

A missão da Companhia é “promover o desenvolvimento do mercado de gás natural e a
expansão da infraestrutura de distribuição através da participação nas concessionárias
estaduais de serviços de distribuição de gás canalizado nos estados. ”
Nossa Visão é “ser a empresa referência no setor de gás natural reconhecida pela sociedade,
colaboradores, fornecedores, e parceiros, pela sua competência e eficiência na agregação de
valor e contribuição para o desenvolvimento do setor energético do país e a melhoria da
qualidade de vida das pessoas”.
E para seguirmos nessa direção, três valores são fundamentais e guiam nossos negócios:
“respeito a vida e as instituições, manutenção de um ambiente harmônico de negócios, e o
compromisso com a construção de um futuro sustentável, são valores fundamentais que
norteiam as ações da Gaspetro”.
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3 Nossas metas e indicadores:
As metas e indicadores que são monitorados para avaliação do desempenho do negócio de
distribuição de gás natural na Gaspetro estão apresentados, abaixo:








Equivalência Patrimonial
Dividendos e JSCP a receber;
Custos e Despesas Gerenciáveis;
EBITDA ajustado;
Retorno sobre o capital empregado;
Expansão de Rede;
Taxa de ocorrências registráveis.

Vale mencionar que, as metas e indicadores que contribuem para atender os objetivos do
compromisso público da empresa contemplam os orçamentos de cada CDL em que a Gaspetro
tem participação.

4 Recursos para custeio:
Os recursos necessários para suportar as operações da Gaspetro são oriundos da sua
atividade de gestão de participações.
Por ser uma holding de participações, a Gaspetro não atua diretamente no desenvolvimento de
atividades públicas, conforme se depreende do seu objetivo social. Não obstante, através da
gestão de suas investidas, distribuidoras estaduais de gás natural canalizado, a Gaspetro
incentiva e colabora com o desenvolvimento do serviço público de distribuição de gás nas
regiões abrangidas pelos contratos de concessão das suas investidas.

5 Nossa estrutura de controles internos:
A Gaspetro dispõe de áreas de Governança, Risco e Conformidade, esta última responsável
pelos processos de compliance, além de Auditoria Interna.
O ambiente de controle da Gaspetro está sendo estruturado seguindo a linha de trabalho da
Petrobras, composta por três linhas de defesa que ajudam a organização a atingir seus
objetivos por meio de gerenciamento de riscos e consequente execução de controles efetivos.
A primeira linha de defesa é representada pelos gestores de cada uma das áreas da
Companhia; a segunda linha de defesa conta com as funções corporativas de controle de
riscos e a terceira linha com a Auditoria Interna.
Todos os empregados e membros da Alta Administração são responsáveis pela efetividade do
sistema de controle interno da Companhia, o qual busca assegurar a mitigação dos riscos
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empresariais de natureza estratégica, financeira, operacional ou de conformidade, com o objetivo
de proporcionar uma desejável segurança para a Companhia na consecução de seus objetivos.
As informações financeiras são divulgadas pela Gaspetro em relatórios financeiros seguindo o
modelo da Petrobras, que está em conformidade com as melhores práticas de mercado e com a
legislação vigente.
A Companhia dispõe de Política de Controles Internos que estabelece as diretrizes que norteiam
a estruturação e aplicação de controles internos na Gaspetro, desdobrada da Petrobras,
estabelecendo princípios e diretrizes para o alinhamento metodológico das avaliações de
controle, o aprimoramento e o fortalecimento do ambiente de controle interno, partindo do
mapeamento e monitoramento dos principais riscos, inclusive os que porventura venham a ser
materializados, e consequente análise e revisão do ambiente de controle envolvido.
Dentre as atribuições da área de risco e conformidade está propor políticas de conformidade e
gerenciamento de riscos para a Companhia, que deverão ser periodicamente revisadas e
aprovadas pelo Conselho de Administração, estabelecendo o arcabouço de regramentos
necessário, inclusive ao atendimento à Lei nº 13.303/16. As políticas foram propostas e a força
de trabalho comunicada. O Código de Ética, Guia de Conduta e Programa de Prevenção à
Corrupção seguem os do Sistema Petrobras e foram disponibilizados à força de trabalho, tendo
sido recomendada leitura e consulta permanente. Treinamentos foram ministrados aos
empregados e administradores da Companhia, além de realizados trabalhos de mapeamento e
avaliação dos riscos a que está sujeita a Companhia, com os correspondentes planos de ação
implantados de modo a contribuir para a adequação e a eficácia da gestão de riscos. Com essas
e outras iniciativas, disseminamos a importância da Conformidade e do Gerenciamento de
Riscos, bem como da responsabilidade de cada área da Companhia nesses temas.
Estamos trabalhando continuamente, objetivando a redução de riscos de fraude e de corrupção,
dentre outros, reportando à Alta Administração as ações e resultados.
Além disso, a Companhia conta com o Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”) que é órgão
estatutário de caráter permanente, vinculado diretamente ao Conselho de Administração da
Gaspetro, regido por Regimento Interno e pelas regras previstas na legislação e no Estatuto Social
da Gaspetro.
O CAE é composto por três membros independentes e tem por finalidade assessorar o Conselho
de Administração no exercício de suas funções e manifestar-se sobre: (i) a qualidade,
transparência e integridade das demonstrações financeiras; (ii) a efetividade dos processos de
controles internos para a produção de relatórios financeiros; e (iii) a atuação, independência
e qualidade dos trabalhos dos auditores independentes e dos auditores internos.
A Gaspetro possui Canal de Denúncias disponibilizado pela controladora - Petrobras, por meio
da Ouvidoria desta.
A Gaspetro conta também com uma gerência de auditoria interna, vinculada diretamente ao
Conselho de Administração, que avalia as atividades e controles internos da Gaspetro e
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controlada e acompanhamento das auditorias realizadas na controlada e nas coligadas da
Gaspetro, além da auditoria externa independente.

6 Nossa gestão de riscos:

A Gaspetro possui Política de Gestão de Riscos Empresariais, aprovada por seu Conselho de
Administração, onde adotamos uma abordagem abrangente da gestão de riscos que não se
resume apenas à visão econômico-financeira tradicional dos riscos, mas incorpora também
elementos de preservação da vida, da saúde, dos nossos direitos, processos, patrimônio e da
nossa imagem e reputação.
Nossa Política de Gestão de Riscos Empresariais tem como princípios fundamentais o respeito
à vida em toda a sua diversidade, a atuação ética e em conformidade com requisitos legais e
regulatórios, bem como alinhamento e coerência com o nosso Plano Estratégico, com a gestão
integrada de riscos e com a orientação de ações de resposta a risco voltadas à agregação ou
preservação de valor aos acionistas.
Busca-se, assim, fortalecer a filosofia de gestão de riscos como parte da cultura empresarial da
companhia; aproveitar as oportunidades e antecipar-se às ameaças que afetam nossos
objetivos estratégicos, econômico-financeiros, operacionais ou de conformidade; gerenciar, de
forma proativa e abrangente, os riscos associados aos processos de negócio e de gestão, de
forma a mantê-los em um nível tolerável de exposição; e empreender ações de gerenciamento
de risco de forma eficaz, eficiente e efetiva.
A Gaspetro tem o compromisso de atuar de forma ética e em conformidade com os requisitos
legais e regulatórios estabelecidos, considerando os riscos em suas decisões e as ações de
resposta orientadas para a preservação ou agregação de valor com foco na continuidade dos
negócios.
A Gaspetro realizou o seu mapeamento de riscos e faz o acompanhamento dos mesmos por
meio de plano de ação. Não houve, em relação ao último exercício social, alterações
significativas nos principais processos e riscos a que a Companhia está exposta ou na política
de gerenciamento de riscos adotada.

7 Nossos fatores de risco:

Considerando ser a Gaspetro uma empresa de participações, com foco na distribuição de gás
natural, não realizando diretamente atividade operacional, os principais riscos e fatores de risco
associados à sua atividade estão relacionados ao mercado onde investe, por exemplo: (i)
divergências na interpretação (clientes, parceiros, supridores e reguladores) quanto à regulação
do setor, especialmente quanto ao cálculo das margens de distribuição com risco de afetar a
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rentabilidade das CDLs e a sustentabilidade dos negócios da Gaspetro; e (ii) incertezas quanto
ao ambiente de negócios do suprimento de gás, afetando a previsibilidade com relação a preços,
volumes e modalidades contratuais.

8 Nossos principais resultados:

A Gaspetro controladora apresentou lucro líquido de R$ 270.711 mil, 6% superior ao apurado no
mesmo período de 2017 (R$ 256.561 mil), em função do aumento no resultado das participações
(R$ 19.274 mil), com destaque para: reversão da despesa de take or pay na Compagás em
dezembro de 2017, capturados apenas em 2018 devido a consolidação com defasagem; inclusão
do Encargo de Capacidade (EC) e do Preço do Gás de Ultrapassagem (PGU) no custo da
GasBrasiliano, impactando a tarifa; e melhor resultado da Ceg-Rio e Potigás.
Parte desde efeito foi compensado pelos seguintes fatores:


Diminuição do resultado operacional em R$ 8.163 mil devido ao impacto do impairment
de título da dívida agrária, baixa de depósitos judiciais e reversão de receitas incorridas
na Gaspetro, que atingiu o montante de R$ 4.589 mil; despesa extraordinária de R$ 2.376
mil em 2018 decorrente do acordo de cooperação técnica para desenvolver estudos sobre
o mercado de gás natural; e baixa para resultado dos novos aportes nas companhias
distribuidoras de gás natural canalizado.



Menor resultado financeiro (R$ 3.460 mil) decorrente principalmente da diminuição de
saldos e taxas bancárias (R$ 3.074 mil), redução de receita financeiras (R$ 1.921 mil) e
fim da concessão de fianças idôneas (R$ 361 mil). Esses efeitos foram compensados em
parte pela redução das despesas com atualização de dividendos (R$ 1.872 mil).

As 19 distribuidoras de gás natural da Gaspetro investiram, ao longo dos últimos quatro anos,
aproximadamente R$ 1,4 bilhão na construção de 1.731 km de gasodutos de distribuição,
garantindo o atendimento de 202 mil novos clientes de gás natural no país, tendo como resultado
a comercialização de 20,9 milhões de m³ de gás natural por dia em 2018. O volume não térmico
cresceu 6% em relação ao ano anterior, enquanto o volume térmico apresentou queda de 41%,
sendo este o principal fator para a queda de 11% verificada no volume total comercializado no
ano.
A evolução dos indicadores das distribuidoras com participação da Gaspetro está representada
no conjunto de gráficos a seguir.

12

9 Nossas políticas e práticas de governança corporativa:

A Gaspetro adota as melhores práticas de governança corporativa, de gestão de risco e
compliance, além de adotar, dentre outros, o Código de Ética, Guia de Conduta e Programa de
Prevenção à Corrupção do Sistema Petrobras.
Em cumprimento à Lei 13.303/16, a Gaspetro adotou novo Estatuto Social, pôs em prática a
divulgação de Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, além de diversas
Políticas que deverão reger as ações de toda a força de trabalho.
A Carta Anual, bem como as Políticas de Governança, de Divulgação de Informação, de
Distribuição de Dividendos e de Transação com Partes Relacionadas poderão ser acessadas
em nosso site – www.gaspetro.com.br.
Essas Políticas estão aderentes à Lei 13.303/16, que dispõe sobre o estatuto jurídico das
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empresas públicas, sociedades de economia mista e de suas subsidiárias, e representam mais
uma contribuição para o fortalecimento da governança corporativa nas estatais.
Além das Políticas previstas na Lei 13.303/16, a Gaspetro vem constantemente atualizando e
implantando novos regramentos que sejam identificados como positivos para o fortalecimento
da governança e da integridade da Companhia.
Dentre as Políticas e padrões que vem sendo implantados, destacamos: (i) a Política de
Indicações, que estabelece princípios e diretrizes norteadores para a indicação dos membros
da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração; (ii) a Política de
Gestão de Risco Empresarial, que traz os princípios e diretrizes que nortearam o trabalho que
vem sendo realizado pela Gaspetro para o mapeamento e acompanhamento de riscos; além
da (iii) Diretriz de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, a qual
tem por objetivo prevenir que a Companhia transacione com países, empresas ou pessoas
relacionadas à prática de lavagem de dinheiro e/ou financiamento ao terrorismo; (v) Política de
Conformidade Corporativa, que orienta sobre princípios e diretrizes afetos à gestão corporativa
de conformidade na Gaspetro e reafirma, dentre outros, tolerância zero à fraude, à corrupção
e à lavagem de dinheiro, cultivando a credibilidade junto aos seus públicos de interesse,
incentivando ações contínuas de adequação às leis aplicáveis; atuação preventiva, buscando
mitigar exposição aos riscos de quaisquer formas de má conduta.
A Companhia implantou práticas como treinamento em compliance de administradores e força
de trabalho, pesquisa de conformidade e ações de comunicação interna, tudo isso para
contribuir com o fortalecimento da cultura de integridade na companhia.
Estas medidas reafirmam o nosso compromisso com a contínua melhoria da governança e
conformidade, bem como seu alinhamento às melhores práticas do mercado.
Além disso, a Gaspetro dispõe de Auditoria Interna e de auditoria externa independente, cujo
objetivo precípuo é verificar e atestar a exatidão das demonstrações contábeis da Companhia.
A Companhia tem sua estrutura de governança composta pelos seguintes órgãos estatutários:
I – Assembleia Geral; II – Conselho de Administração; III – Diretoria Executiva; IV – Conselho
Fiscal com funcionamento permanente; V – Comitê de Auditoria Estatutário e VI – Comitê de
Elegibilidade, conforme destacados abaixo:
 Conselho de Administração: formado por sete membros, que se reúnem
ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, quando necessário. Em 2018
foram realizadas 13 (treze) reuniões. O Conselho tem como atribuições principais definir
as diretrizes estratégicas da Gaspetro e supervisionar os atos de gestão da Diretoria
Executiva. É o órgão de direção superior;

 Diretoria Executiva: formada por quatro membros (Diretor Presidente, Diretor
Operacional, Diretor Financeiro e Diretor Corporativo) e eleita pelo Conselho de
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Administração. Em 2018 foram realizadas 56 (cinquenta e seis) reuniões, tendo sido
deliberados assuntos relativos às empresas nas quais a Gaspetro possui participação,
além de temas associados à própria atividade e estrutura da Gaspetro;



Conselho Fiscal: órgão de funcionamento permanente formado por três membros,
eleitos em Assembleia Geral Ordinária, cuja competência está definida na Lei das
Sociedades Anônimas e no Estatuto Social da Companhia É um órgão fiscalizador e
opinativo. Em 2018 foram realizadas 11 (onze) reuniões deste colegiado;

 Comitê de Auditoria Estatutário: formado por três membros independentes e tem por
finalidade assessorar o Conselho de Administração no exercício de suas funções e
manifestar-se sobre: (i) a qualidade, transparência e integridade das demonstrações
financeiras; (ii) a efetividade dos processos de controles internos para a produção de
relatórios financeiros; e (iii) a atuação, independência e qualidade dos trabalhos dos
auditores independentes e dos auditores internos. O CAE da Gaspetro iniciou as suas
atividades em outubro/18, tendo realizado 6 (seis) reuniões durante o último trimestre
daquele exercício;

 Comitê de Elegibilidade: formado por três membros e vinculado diretamente ao
Conselho de Administração. Tem como atribuição auxiliar na verificação da
conformidade do processo de indicação e na avaliação dos administradores e
conselheiros fiscais indicados para atuarem na Gaspetro e nas CDLs. O Comitê foi
criado em junho/18 e iniciou as suas atividades em julho/18, tendo realizado 17
(dezessete) reuniões durante o segundo semestre de 2018.

10 Descrição da composição e da remuneração da administração

A remuneração fixa do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal
é composta por honorários definidos anualmente pela Assembleia Geral, de acordo com o artigo
152 da Lei 6.404/76.
A Assembleia Geral Ordinária da Gaspetro, realizada em 30/04/2018, aprovou a remuneração
anual global dos Administradores, que fora previamente negociada com a SEST, no montante
de até R$ 8.615 (oito milhões, seiscentos e quinze mil), para o período de abril de 2018 a março
de 2019. Neste montante está considerada a remuneração de: 7 (sete) membros do Conselho
de Administração e 4 (quatro) membros da Diretoria. Em Assembleia também foi fixada a
remuneração de 3 (três) membros do Conselho Fiscal e 3 (três) membros do Comitê de
Auditoria Estatutário - CAE.
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A remuneração mensal dos membros do Conselho Fiscal e do CAE equivale a dez por cento
da remuneração mensal média dos diretores.
Na tabela 1, abaixo, consta a remuneração dos membros da Administração (Conselheiros de
Administração e Diretores), e suas respectivas rubricas.

Tabela 1 - Remuneração dos Administradores

Conselho
Adm.

Diretoria

7

4

Em mil

Em mil

Salário ou pró-labore

598

3.702

Benefícios diretos e indiretos

66

1.183

-

1.577

Outros (INSS, FGTS, etc.)

119

1.370

Total

783

7.832

Nº de membros previstos

Cessação do cargo

Total dos Administradores

8.615
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