
Nunca as
empresas

brasileiras
acreditaram

tanto na relação
direta entre o resultado
individual e o dinheiro pago
a seus executivos. Nunca elas
ganharam tanto com isso

Daniel Hessel Teich

O ADMINISTRADOR DE EMPRESAS CARIOCA Ju-
lio Cardoso não se importa em trabalhar
nos fins de semana ou varar algumas noi-
tes no escritório. Diretor executivo da SHV

Gas — maior distribuidora de gás engarrafado do
país e dona das marcas Supergasbras e Minasgás —.
Cardoso, de 43 anos, é responsável pelas vendas da
empresa nas regiões do Rio de Janeiro, do Espírito
Santo e de Minas Gerais. No final de 2005, ele rece-
beu cinco salários e meio por seu empenho em cum-
prir as metas planejadas no início do ano. Em um ano
de trabalho, Cardoso ganhou o equivalente a quase
19 salários. "É o reconhecimento pelo algo a mais
que você faz pela empresa", diz ele. Na cidade de
Triunfo, região metropolitana de Porto Alegre, Mar-
co Antônio Vilias Boas, de 51 anos, executivo res-
ponsável pela área de planejamento, desenvolvimen-
to e organização da petroquímica Copesul, usufrui
de sistema de remuneração semelhante. Nos últimos
anos, ele tem recebido bônus que variam de dois a
oito salários. Seu sonho é construir uma casa confor-
tável na pitoresca cidade de São Francisco de Paula,
na serra gaúcha. Com o dinheiro extra recebido por
seu desempenho, Vilias Boas já comprou o terreno on-
de planeja erguer a casa. 'Trabalhar com a certeza de
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que o esforço pessoal será de alguma forma remune-
rado é um grande estímulo", diz o executivo gaúcho.

Cardoso e Villas Boas são dois entre muitos exe-
cutivos brasileiros que na ultima década têm se be-
neficiado de uma radical mudança na forma como as
empresas remuneram seus profissionais de elite —
gerentes, diretores e presidentes. Uma pesquisa ex-
clusiva, realizada pela consultoria de recursos huma-
nos Hay Group para EXAME, com l 161 executi-
vos de 27 empresas espalhadas pelo país, demonstra
que a remuneração variável atrelada ao desempenho
do funcionário vem, nos últimos dez anos, substi-
tuindo a burocracia dos contracheques. (As consta-
tações da pesquisa abordam temas que vão da po-
sição das mulheres nas empresas à revolução na po-
lítica de benefícios e se desdobram pelo conjunto de
seis reportagens a seguir.) Cada vez mais, o mundo
dos negócios tenta acabar com a vala comum dos
profissionais. Os melhores, conforme mostra a pes-
quisa da Hay. têm de ganhar conforme o resultado
que trazem para os negócios. Foi esse sistema, ado-
tado inicialmente pelos bancos de investimentos, que
gerou assalariados milionários em instituições como
o antigo Garantia. E que fez da cervejaria Ambev
uma das mais competitivas e agressivas companhias
brasileiras. Foi também esse sistema, aliado à distri-
buição de participações acionárias, que fez surgirem
personagens como o carioca André Esteves e 70 de
seus executivos no banco Pactuai. Ao vender o
banco ao suíço UBS, no início de maio, Este-
ves — um analista de sistemas egresso da bai-
xa classe média do Rio de Janeiro —
entrou para o clube dos brasileiros
bilionários (veja reportagem a res-
peito na pág. 128). Enquanto o
salário fixo cresceu 7% acima da
inflação entre 1995 e 2006 — mé-
dia anual de 0,6% —, o salário
acrescido de parcela variável au-
mentou 21%, índice três vezes
maior. "É um dos maiores crescimen-
tos do mundo, se não for o maior", diz Eduar-
do Gianini, um dos autores do estudo e diretor
da Hay para Brasil e América Latina.



A empresa foi uma
das primeiras a
adotar o sistema
no Brasil. Tem um
dos programas
mais agressivos,
e em 2005 foram
distribuídos 153
milhões de reais em
bônus aos funcionários

Essa ê uma transfor-
mação e tanto para os pa-
drões do ambiente em-
presarial do país. O con-
ceito básico de remune-
ração no Brasil por dé-
cadas foi ancorado no sa-
lário fixo — a quantia
paga ao fim de cada mês,
sobre a qual incidem en-
cargos previdenciários,
tributários e outros tipos de desconto —
mais o 13º a cada fim de ano. Para funcio-
nários acima do nível de gerência, era co-
mum um bônus eventual entre um e três
salários a título de participação nos lucros
(isso se a empresa tivesse um ano bom).
Tal sistema, porém, caducou. Não acom-
panha a necessidade de metas, as exigên-
cias cada vez maiores do mercado finan-
ceiro, o acirramento da concorrência den-
tro e fora do país. Nesse processo de mu-
dança, as pessoas estão se acostumando a
pensar nos rendimentos que recebem
anualmente — e não mais mês a mês, co-
mo era a tradição brasileira. A pesquisa
EXAME/Hay Group demonstra que o nú-
mero de salários extras aumentou 82% pa-
ra gerentes (passou da média de 1,7 salá-
rio há sete anos para 3,1) e 93% para di-
retores (de 3 para 5,8 salários). E esse ti-
po de remuneração não está restrito ape-
nas ao alto escalão da companhia. No chão
de fábrica, por exemplo, a remuneração va-
riável passou de 0,5 salário, em média, pa-
ra 1,5 salário — crescimento de 180%.

Em média, o padrão de remuneração
das empresas em atividade no Brasil obe-
dece a uma combinação de 40% da remu-
neração em forma de salário-base, 40% em
incentivos de curto prazo, 10% de longo
prazo e 10% de benefícios, em que os pla-

nos de previdência privada têm grande pe-
so (veja reportagem .na pág. 28). Mas há
empresas que vêm pagando muito acima
disso — em geral, com ótimos resultados.

Uma pesquisa da consultoria especializa-
da em recursos humanos Towers Perrin,
feita com 100 companhias, mostra que as
25 com melhor desempenho são aquelas
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 que oferecem mais bônus a seus executi-

vos. A operadora de telefonia Telemar, a
maior empresa privada do país segundo
Melhores e Maiores, de EXAME, já che-

gou a pagar a seus executivos do primeiro
escalão bônus de até 18 salários. Sim, 30
salários num único ano de trabalho.

Na Ambev — referência em remunera-

Além da performance
da empresa,
o plano leva em conta
o desempenho
individual e o da
equipe. Altos
executivos ganham
ações da matriz
cotadas nos
Estados Unidos

ção agressiva e metas am-
biciosas —, o valor total
de bônus pagos pratica-
mente dobrou em três
anos, chegando a 152,4
milhões de reais. O siste-
ma de remuneração variá-
vel por desempenho da
Ambev segue os princí- 

 pios da meritocracia e res-
peita um sistema de des-

dobramento em cascata, que torna prioritá-
rio o cumprimento de metas coletivas. Ou
seja, a companhia tem metas definidas, que
são desdobradas para cada diretoria e em
seguida para os funcionários. 'Todos os fun-
cionários, da diretoria até o chão de fábri-
ca, têm chance de ser recompensados pelo
alcance das metas e objetivos", diz Martin
Fidalgo, gerente de remuneração e benefí-
cios da Ambev. Uma das raras companhias
brasileiras de atuação internacional, a Am-
bev mantém a coerência entre políticas de
remuneração no Brasil e no exterior, seja
nas unidades da América Latina, seja na de
Labatt, no Canadá. "A política de remune-
ração variável é tão importante para nós que
serviu como elo na formação da cultura cor-
porativa da Inbev. resultado da fusão entre
a Ambev e a Interbrew", diz Fidalgo.

O aumento no número de empresas bra-
sileiras de capital aberto na bolsa de valo-
res sofisticou ainda mais o sistema de re-
muneração dos altos executivos. Veja o ca-
so da Natura, a maior empresa de cosméti-
cos do país. que estreou nos pregões no ano
passado. Seu plano de recompensa por de-
sempenho inclui bônus coletivos e indivi-
duais de até 12 salários e opções de ações
da empresa. Se todas as metas estabeleci-
das no início do ano forem cumpridas, o
pacote cresce extraordinariamente e permi-



COMO É
NA NATURA
Chega a pagar
24 salários por ano
a seus executivos.
O pacote inclui bônus
individuais, coletivos
e opções de ações
da companhia.
Nos últimos dois anos,
as ações da Natura
valorizaram-se 293%

te que seus executivos de
primeiro escalão ganhem
até 24 salários por ano.
Mareei Goya. de 32 anos.
é gerente de planejamen-
to financeiro da empresa.
Nos últimos dois anos re-
cebeu entre 30% e 40%
de sua remuneração total
anual na forma de incen-
tivos de curto prazo — o
que significa cerca de se-
te a oito salários extras por
ano. "Ninguém vai ganhar
o bônus trabalhando das
8 da manhã às 5 da tarde",
diz ele. "Mas isso não
quer dizer que seja neces-
sário um sacrifício absur-
do para atingir as metas"
Nos últimos anos, Goya conseguiu cum-
prir de 90% a 100% dos objetivos estabe-
lecidos pela empresa. Ambos se deram bem.
Líder de mercado, com uma imagem de ne-
gócio inovador, a Natura é hoje uma das es-
trelas das bolsas de valores brasileiras. Des-
de a oferta inicial, M apenas dois anos, as
ações da empresa valorizaram-se 293%.
Com isso, o valor de mercado da compa-
nhia, que era de 3,1 bilhões de reais, pas-
sou para 10,4 bilhões.

A remuneração variável vem dando cer-
to exatamente porque tanto empresas co-
mo funcionários enxergam vantagens nes-
se sistema. Pesquisas de clima interno mos-
tram que a maioria dos executivos brasi-
leiros quer aumentar sua exposição ao ris-
co. No levantamento da Hay. 95% dos en-
trevistados responderam que gostariam de
aumentar o peso do desempenho indivi-
dual no total de sua remuneração. Isso sig-
nifica ficar com os louros quando a apos-

ta dá certo — e ser punido quando dá er-
rado. Capitalismo na veia. Muitos dos pro-
fissionais consultados apontaram a ausên-
cia desse tipo de sistema como um dos
principais motivos que os fariam deixar as
companhias em que atualmente trabalham
(veja reportagem na pág. 34).

Diante disso, algumas empresas vêm re-

finando suas estratégias. "A performance
pessoal é uma das preocupações de nossa
política, e aí contam desde o cumprimento
das metas para cada setor até o grau de sa-
tisfação dos subordinados com o superior",
diz Havia Vigio, diretora do McDonald's
no Brasil. A rede de lanchonetes oferece
ações da McDonald's Corporation, nos Es-



tados Unidos, aos executivos brasileiros que
tenham atingido as metas combinadas. Re-
centemente, a Companhia Vale do Rio Do-
ce também elegeu o desempenho indivi-
dual como centro de seu programa de re-
muneração. Segundo Marcos Dalposo, di-
retor de recursos humanos da empresa, as
metas individuais hoje representam 60%

dos bônus pagos. Os outros 40% são defi-
nidos pelo cumprimento das metas corpo-
rativas. No ano passado, a Vale pagou até
12 salários a mais para seus executivos. A
gaúcha Copesul adota um modelo de in-
centivos que também leva em conta o grau
de desafio a ser enfrentado durante o ano.
Se a empresa for bem num ano de metas

A remuneração
variável da empresa
gaúcha leva em conta
o grau de desafio a ser
enfrentado no ano.
Se a empresa for bem
numa situação adversa,
os bônus aumentam
e os executivos
ganham mais

difíceis, os bônus aumen-
tam e os executivos ga-
nham mais.

Há dois tipos de remu-
neração variável. Uma es-
tá baseada nos incentivos
de curto prazo — conhe-
cidos pela sigla de ICP.
São bônus resultantes do
cumprimento de metas
estabelecidas para o ano
— o pacote preferido das
empresas nacionais (ve-
jo reportagem na pág.
43), Nos níveis mais al-
tos da hierarquia e prin-
cipalmente nas compa-
nhias multinacionais em
atividade no Brasil, são
comuns também os in-

centivos de longo prazo (1LP). São paga-
mentos feitos na forma de opções de com-
pra de ações (stock options). Em geral, o
executivo não pode fazer as retiradas an-
tes de um período estabelecido — em mé-
dia, de três a cinco anos. Os dois modelos
vêm crescendo no país nos últimos anos.
De acordo com a consultoria Hay Group,
os recentes bons resultados das empresas
instaladas no Brasil fazem com que a re-
muneração variável de executivos de pri-
meiro escalão corresponda a cerca de 50%
do pacote anual. A média internacional va-
ria de 25% a 30%. Eis mais um sinal de
que o capitalismo brasileiro entrou numa
nova — e melhor — fase. •

Com reportagem de Suzana Naiditch
e João Paulo Gomes

Text Box
Fonte: Exame, ano 40, n. 10, p. 20-25, 24 maio 2006.




