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Conselho em números (2021)
Confira dados sobre o Conselho do Inter no último ano.

12

+

Reuniões
Ordinárias

Membros Independentes

44%

Membros por faixa etária

62%

> 50 anos

15

Reuniões
Extraordinárias

Membros com
experiência C-Level

89%

Membros com atuação prévia
no mercado financeiro

89%

Reuniões do Conselho de Administração

Periodicidade mensal

Quórum de maioria simples dos conselheiros

Em 2021, houve 100% de presença em todas as reuniões
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Boas Práticas de Governança Corporativa
O Conselho do Inter reúne-se ordinariamente

Como forma de garantir a excelência e contínuo

com frequência mensal. Além dos encontros
ordinários, sempre que há necessidade, o

aprimoramento da dinâmica do Conselho, em
2021 foi implementado um processo anual de

Conselho reúne-se de forma remota.

avaliação do desempenho do Conselho de
Administração, de seus comitês e da Secretaria

Todas as reuniões dos órgãos de Governança
do Inter são realizadas, desde 2019, com o
apoio de um portal de governança, que permite
acesso seguro e rastreável aos materiais das
reuniões.
A pauta das reuniões do Conselho de
Administração é definida em conjunto pelos
membros do Conselho, e todos os Conselheiros
são encorajados a sugerirem temas que
entenderem relevantes para as pautas das
reuniões. O Presidente do Conselho é
responsável por organizar os temas da pauta,
com apoio da Secretaria de Governança, e
garantir que os temas sugeridos pelos
conselheiros estejam presentes nas reuniões.
O Regimento Interno do Conselho regula seu
funcionamento, convocação e instalação,
maneira de deliberação e formalização, funções
de apoio exercidas pela Secretaria de
Governança e deveres e responsabilidades dos
conselheiros.

de Governança. A avaliação é feita
individualmente pelos membros por meio de
formulário online com foco no desempenho do
órgão colegiado e individual quanto aos critérios
apontados. De posse dos resultados, a Secretaria
de Governança do Inter prepara, em conjunto
com o Presidente do Conselho, relatórios e
planos de ação para melhoria de cada um dos
pontos identificados na avaliação.
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Remuneração dos Administradores
Entenda a política de remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria do Inter.

Conselho de
Administração

Diretoria

Remuneração Fixa

Remuneração Fixa

• Honorários pagos mensalmente, a
título de pró-labore.

• Honorários pagos mensalmente, a
título de pró-labore.

• O valor da remuneração fixa depende
do valor da responsabilidade de cada
conselheiro.

• O valor da remuneração fixa depende
do valor da responsabilidade de cada
diretor.

• A remuneração fixa busca atrair e
reter profissionais qualificados que
possam contribuir com o crescimento
e rentabilidade do Inter.

• A remuneração fixa busca atrair e
reter profissionais qualificados que
possam contribuir com o crescimento
e rentabilidade do Banco Inter.

Remuneração Variável

Remuneração Variável

Não estão elegíveis a remuneração
variável exclusivamente pelo
exercício do cargo de conselheiro.

•

A remuneração variável dos diretores
do Inter é paga em dinheiro como
bônus anual e em instrumentos
vinculados a ações do Inter, diferida
para exercício futuro.

•

Bônus anual: é a parcela da
remuneração paga, calculada
anualmente de acordo com os
seguintes critérios:

1.

Desempenho individual;

2. Performance das áreas de negócios;

Os dados sobre a
remuneração do Conselho
de Administração
e da Diretoria estão
disponíveis no Formulário
de Referência.

3. Performance do Grupo Inter como um
todo;
4. Relação entre os desempenhos
mencionados e os riscos assumidos
pela Diretoria.
•

Parcela variável de médio e longo
prazo: alinha os interesses dos
diretores aos da instituição, conforme
se tornem acionistas por meio do
exercício das opções.

