
PAGAR DEPOIS,
para reter por mais tempo
Para manter seus melhores profissionais, empresas adotam os programas
de incentivo de longo prazo como stock options e restricted stocks

Não basta remunerar, tem de
reter. Cada vez mais, as em-

presas estão buscando soluções para
um grave problema: a perda de seus
melhores profissionais. Ver um talen-
to que gera resultados partir para ou-
tros endereços pode se transformar em
perda de qualidade e conhecimento,
além de outros prejuízos - sobretudo
se for para os concorrentes. De olho
na permanência desses executivos e
na própria sobrevivência no futuro,
muitas organizações estão olhando
com mais atenção para a remunera-
ção. Mais precisamente, para os pro-
gramas de incentivo de longo prazo
(ILP). A idéia é simples: atrelar parte
da remuneração variável à permanên-
cia desses profissionais.

De acordo com pesquisa da Wat-
son Wyatt junto a um universo de 134
empresas brasileiras e estrangeiras,
que somam 80 mil funcionários, os
programas de ILP, ainda restritos aos
níveis hierárquicos mais elevados,
estão presentes em 31% das compa-
nhias. Em geral, estão atrelados às
ações da organização (veja boxe) ou
referem-se a alguns tipos de bónus.
O levantamento revela um aumento
no número de empresas que adotam
o restricted stock, mas a escolha dos
stock options ainda é predominante,
principalmente se for levado em con-
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ta que muitas delas possuem os dois
tipos de incentivos. Já o bónus diferi-
do é utilizado em apenas 5% das em-
presas. Em múltiplos de salário, um
presidente recebe anualmente, em
média, o equivalente a 7,7 salários
mensais de ILP e, um diretor, 4,5.

A mesma tendência em implan-
tar programas de restricted stocks
foi verificada num estudo da Hewitt
Associates. Após ouvir mais de 250
empresas, a consultoria percebeu
uma redução na oferta de stock
optíons: "A migração desse recurso
para o restricted stocks praticamente
dobrou em relação a 2005", diz
Thiago Zanon, consultor da Hewitt.

Mas, como está a remuneração no
Brasil? Será que o que é pago, atual-

mente, não garante a retenção desses
profissionais? Os dados apurados pe-
las duas pesquisas demonstram que
as empresas têm praticado aumentos
coletivos, em todos os níveis, acima
da inflação, e seguem nessa linha
como tendência para prática em 2007.
Nos últimos 12 meses, segundo o le-
vantamento da Watson, os reajustes
salariais coletivos apontaram para um
ganho real de aproximadamente
1,5%. Apesar de não terem seus sa-
lários reajustados pelos índices ge-
rais de correção definidos em acor-
dos coletivos, os executivos perce-
beram um aumento maior: enquan-
to os presidentes e diretores tiveram
um reajuste médio de 7%, os não-
executivos receberam 5,5%. Para o
próximo ano, as empresas estimam
um crescimento de cerca de 6% nas
suas folhas de pagamento.

A remuneração variável tam-
bém tem presença garantida
para boa parte do universo
pesquisado - confirmando-
se como ferramenta es-
tratégica de recompensa
para os profissionais que
cumprem suas metas - e
aponta um leve acrésci-
mo em relação a 2005.

A escolha do grupo de elei-
tos, no entanto, está mais seletiva.



"As empresas estão cada vez mais
exigentes no estabelecimento e no
cumprimento dessas metas. No ano
passado, cerca de 15% concederam
aumento de mérito; este ano, essa for-
ma de remuneração está sendo desti-
nada a aproximadamente 10% dos co-
laboradores", destaca Zanon. Entre os
desenhos escolhidos para esse fim, o
programa de Participação nos Lucros
e/ou Resultados (PLR) vem conquis-
tando espaço na maioria das organi-
zações; "contemplando todos os ní-
veis, inclusive os executivos. A le-
gislação vigente no país, que prevê
vantagens fiscais para as empresas
nesse tipo de pagamento, é fator
determinante nessa escolha.

Além disso, a PLR traz outros be-
nefícios, como acrescenta Elizabeth
Krauter, professora da Fia-USP e dou-
toranda em administração da FEA-
USP com uma linha de pesquisa so-
bre remuneração variável e seu im-
pacto nas empresas. Num estudo que
ela fez junto a 89 companhias que
adotaram a PLR, Elizabeth percebeu
um aumento da produtividade, uma
melhoria da qualidade e uma maior
satisfação do cliente. "Trata-se de um
programa que é bom para a organiza-
ção e para o funcionário", diz.

Apesar desses aspectos, como ga-
nhos reais acima da inflação, manter
um profissional na empresa exige
uma remuneração mais estratégica.

Daí, segundo Christian Mattos, con-
sultor da Watson Wyatt, o interesse
maior pelos ILP, que, em sua maio-
ria, estão atrelados às ações das em-
presas. "No caso das empresas mul-
tinacionais, isso já é definido pela ma-
triz, uma vez que elas já têm ações
em bolsa. Entre as brasileiras, vemos
um número crescente de quem está
implantando esses programas", con-
firma. Nada mais natural: somente
este ano, um pouco mais de 30 em-
presas abriram seu capital, conforme
dados da Bovespa. E esse é um dos
primeiros passos para a adoção de
stock options ou restricted stocks.

A catarinense Datasul, por exem-
plo, entrou nesse mercado no início



de junho e já pensa nos ILP. Até o
ano passado, a empresa possuía um
sistema único de remuneração variá-
vel para todos os seus colaborado-
res: a participação nos resultados
(PPR), a partir de metas anuais.
"Esse 'bolo' era distribuído com peso
ligado ao salário, em dinheiro, não
havia nada de longo prazo", conta
Jorge Steffens, presidente da Datasul.

Com a abertura de capital, as coi-
sas mudaram. Uma delas foi o pró-
prio estabelecimento de metas. Ago-
ra, todos os resultados a serem al-
cançados são relativos, ou melhor,
estão atrelados a algumas variáveis.
Por exemplo, se o volume de ven-

das crescer 30% no ano, mas ficar
abaixo do crescimento verificado
pela concorrência, o valor a ser pago
aos colaboradores diminui. Outros
exemplos de aspectos levados em
conta são os dados do ano anterior
da própria Datasul e o comportamen-
to do mercado. "Se o ano está bom,
se todos estão comprando, pode ser
que a área comercial não tenha ne-
nhum esforço para vender. Isso pode
diminuir o valor da remuneração."
Outra mudança foi a inclusão de pro-
gramas de incentivo de longo prazo.

Para um determinado grupo de
executivos, uma parte da remunera-
ção variável passa a ser paga em di-

nheiro e o restante em
ações. Mas, aqui, há
uma diferença. Por
exemplo: se o valor
do bónus é 100 mil
reais, a empresa de-
sembolsa 75 mil em
dinheiro e oferece os
25 mil reais em res-
tricted stocks, estipu-
lando um período de
vesting de três anos.
Como é possível qual-
quer ser humano sen-
tir-se insatisfeito por
receber um valor me-
nor em relação ao to-
tal de direito, e ainda
ficar na espera de
mais alguns anos para
ver a cor desse di-
nheiro, a Datasul ofe-
rece algo a mais: um

Westin, da Bristol: o
funcionário tem foco
na valorização do
património
da empresa
com as ações

valor próximo ao de restricted, mas
no formato de stock options.

Em todo o processo de abertura
de capital, a Dàtasul elaborou uma
série de ações de comunicação para
explicar aos funcionários como fun-
ciona o mercado de ações, como se-
riam as novas metas relativas, o que
eram stock options e restricted stocks
e, sobretudo, o que esperava dali por
diante de cada um deles. "Deixamos
claro que, se ficassem na empresa,
poderiam chegar a uma remuneração
maior, dependendo de quando a or-
ganização crescesse", conta Steffens.

Sabendo que esse sucesso depen-
de de cada um, os colaboradores pas-
saram a acompanhar mais de perto o
valor das ações, como destaca Gio-
vanni Coradin, gerente de gestão de
capital humano da Datasul. "Na
mesma medida desse processo, elas
passam a demonstrar um interesse
maior em saber exatamente o seu
papel para aumentar o valor da em-
presa. Começam a discutir e a co-
brar as atitudes que fazem com que
a organização atinja os resultados.
É uma grande integração com a es-
tratégia", diz Coradin.

Esse comprometimento gerado
pelos ILP também é verificado no
banco Itaú. Fernando Tadeu Perez,
diretor de RH da organização, con-
ta que esses programas, de fato, aju-
dam a reter, motivam e geram um
maior comprometimento dos profis-
sionais com os objetivos da empre-
sa. Trata-se, segundo ele, de um mo-
delo inteligente que, com o tempo,
deve ser aplicado em outros níveis
hierárquicos das empresas.

Um dos programas adotados no
banco são as stock options, voltadas
para os diretores. "O executivo pode
exercer metade das opções de ações
depois de três anos e o restante dois



anos depois da primeira. Isso dá um
intervalo de 5 a 7 anos", diz Perez.

Além disso, ele conta, cada um
dos diretores passa por uma avalia-
ção 360°. "Dentro do nosso projeto
de cultura de performance a ordem
é 'e' e não 'ou'. Ou seja, temos o
foco nos resultados e, também,
nos preocupamos em como eles
são obtidos", diz. Isso se traduz
em conceitos como ética, transpa-
rência, respeito e integridade. "É
uma questão de sustentabilidade a
que todas as empresas deveriam
estar atentas", ressalta. Não por
acaso, o Itaú integra a carteira do
índice de Sustentabilidade Empre-
sarial (ISE), da Bovespa, da qual
fazem parte empresas reconheci-
damente de destaque no que se
refere à governança corporativa.

Zanon, da Hewitt: migração
para restricted stocks praticamente

dobrou em relação a 2005

Quem também destaca essas
vantagens dos ILP é Felipe Wes-
tin, diretor de RH da Bristol-
Myers Squibb. Ele acredita que
esses programas, aliados aos de
curto prazo, como os bónus por
resultados anuais e prémios even-
tuais, conseguem direcionar os
objetivos dos empregados. "O
funcionário tem foco na sua ati-
vidade diária, pensando no salá-
rio-base; no resultado de um ano,
pensando no bônus; e na valori-
zação do património da empre-
sa, com as ações", explica. E me-
lhorar o valor da empresa, segun-
do Westin, também pressupõe o
caminho da sustentabilidade. "As
organizações estão criando uma
fórmula de remuneração que
amarra esses três aspectos."

Text Box
ANÚNCIO



Steffens, da Datasul:
"Como trabalhamos com

conhecimento, reter esses
profissionais é fundamental"

As stock options são oferecidas, na
Bristol, para os cargos de nível ge-
rencial para cima. Os executivos re-
cebem um número de ações que pode
variar de 500 até 5 mil por ano. Cada
profissional pode exercer essas op-
ções em até três anos, sendo um terço
a cada ano. Já as restricted stocks são
voltadas para, os executivos sêniores
(diretoria para cima) e o período para
exercê-las é o mesmo. "As empresas
estão passando a substituir uma parte
das stock options para restricted
stocks. Hoje, combinamos as duas e
pode ser que, no futuro, esta segunda
modalidade prove ser mais efetiva",
acrescenta Westin.

Caso um executivo seja atraído por
outra empresa e peça demissão da

Bristol, mas ainda não esteja no pe-
ríodo de exercer suas ações, ele per-
de esse direito. Afinal de contas, reter
é o objetivo do programa. Se estiver
no período de vested, ele pode exercê-
las, sem problemas. Se a demissão for
uma decisão da empresa, por conta
de uma reestruturação, por exemplo,
e ele ainda não puder exercer suas op-
ções, a Bristol acelera o processo de
vesting para que ele possa fazer isso.
"É uma forma de demissão respon-
sável", complementa Westin.

A adoção de programas de ILP vai
depender, na opinião de Steffens, da
Datasul, do tipo de organização e do
nível hierárquico que ela pretende
atingir. "Em nosso caso, por envol-
ver conhecimento, é interessante re-
ter esses profissionais ao longo do
tempo. Obviamente que temos metas
de curto prazo também", pontua. Se-
gundo ele, setores em que os resulta-



dos são, em sua maioria, de curto pra-
zo talvez tenham de trabalhar com
metas mais agressivas e em dinheiro.
"Isso é mais funcional", arremata.

Em geral, esses programas estão
mais atrelados aos níveis mais altos
das empresas, segundo Westin, por
uma razão simples: visão de futuro.
"Estrategicamente, os principais exe-
cutivos é que têm visão de mercado e
de longo prazo, e não apenas de curto
prazo. Eles têm uma grande influên-
cia nos rumos da organização. Por
isso, sua remuneração está mais atre-
lada aos incentivos dessa natureza",
detalha. Já os níveis mais baixos na
hierarquia possuem uma atuação

maior no curto prazo. Daí serem mais
comuns os bônus, por exemplo.

Para quem desejar implantar al-
gum programa de longo prazo, al-
guns cuidados são necessários.
Mattos, da Watson, explica que,
num programa de ações, o grande
conselho refere-se a quanto a em-
presa quer disponibilizar de capital.
É importante criar regras para que
isso seja bem controlado. "Outro
ponto é ter sempre em mente a ne-
cessidade de transformar o progra-
ma em algo que alinhe a remunera-
ção à estratégia da empresa", diz.

Além disso, é preciso saber que
vivemos num país em que existem

restrições para as empresas que dese-
jam comercializar diretamente suas
ações. Além disso, nosso mercado
acionário ainda é incipiente e passí-
vel de outros problemas, como lem-
bra Elizabeth, da Fia-USP. Trata-se de
aspectos externos ao desempenho dos
executivos e que podem ter um im-
pacto sobre o valor das ações. Extre-
mado otimismo (ou pessimismo) por
parte do mercado ou ondas de boatos
sobre a empresa podem ser a mãozi-
nha que faltava para fazer com que o
valor das ações dispare ou despenque.

Na Datasul, existe uma preocupa-
ção em como lidar com esses fatores,
conforme explica Coradin. Isso por-
que, segundo ele, metade da remune-
ração variável dos profissionais da
empresa está atrelada à performance
da organização no mercado. O restan-
te está dividido em metas departamen-
tais e individuais, ambas alinhadas às
diretrizes estratégicas da Datasul.

Bônus, PLR, stock options, res-
tricted stocks... seja qual for a ma-
neira de como reconhecer financei-
ramente o desempenho do colabo-
rador, uma coisa é certa: cada vez
mais as organizações querem que
ele realmente vista a camisa, como
se fosse o dono. "Algumas empre-
sas nacionais que não têm ações em
bolsa podem fazer o phantom
stocks", conta Westin. "Um aspec-
to interessante da remuneração é
que ela acompanha as formas como
as companhias lidam com a estra-
tégia. E o bom gestor é aquele que
desenvolve programas alinhados a
isso. O céu é o limite para criar, bas-
ta estar atento", finaliza.

Perez, do Itaú: um modelo
inteligente que, com o tempo, deve
ser aplicado em outros níveis
hierárquicos das empresas



Paga-se bem, mas...
Pesquisas mostram que executivos brasileiros são os mais bem
pagos na América Latina, porém cresce a insatisfação com os salários

instituto de pesquisa de mercado e
opinião pública, o descontentamento
dos brasileiros no ambiente de traba-
lho tem aumentado de forma signifi-
cativa e o maior vilão continua sendo
o salário. Realizada com 800 profis-
sionais de vários níveis hierárquicos,
em cinco das principais capitais do
país, a pesquisa detectou que 67%
mostraram-se descontentes com a re-
muneração atual - um aumento de
16% se comparado ao último levan-
tamento realizado há três anos. Entre
as que ocupam cargos de chefia, 59%
reclamam do salário que recebem.

Em 2003, outro estudo do institu-
to, com o mesmo perfil de público e
metodologia, indicou uma satisfação
geral bem maior. "Para dar uma ideia,
há três anos, a questão do salário di-
vidia os trabalhadores: 51% declara-
vam-se insatisfeitos. O crescimento
no número de insatisfeitos é assusta-
dor", destaca Paloma Zimmer, ana-
lista de projetos da Market Analysis.
A insatisfação gerada pela falta de re-
conhecimento do desempenho do
empregado foi o fator que mais evo-
luiu: praticamente dobrou entre 2003
e 2006, passando de 18% para 42%.

Ela conta que é possível concluir,
com base nesses dados, que as prá-
ticas motivacionais no ambiente de
trabalho não devem ser as mesmas,
pois os trabalhadores possuem de-
sejos e necessidades diferentes uns
dos outros. "Ilude-se quem pensa
que a satisfação do colaborador de-

pende integralmente do salário re-
cebido pelas atividades desempe-
nhadas pela pessoa", acrescenta.

Mas por que tanta insatisfação se
pesquisas mostram que, de forma
geral, as empresas estão pagando
acima da inflação? Talvez por uma
razão básica, segundo Paloma: "Se
eu recebo 30% de aumento, dentro
de alguns meses esse valor já estará
incorporado à minha renda e aos
meus custos. Ou seja, nesse tempo o
salário já deixa de ser motivador."

Pagar o dobro
Para ela, a remuneração variá-

vel talvez seja uma das alternati-
vas para evitar esse sentimento: o
funcionário vai sempre tentar se
superar. "Ela também funciona
como uma forma de reconhecimen-
to do trabalho feito", diz Paloma.

E não apenas os aumentos foram

Paloma, da Market Analysis:
aumento incorporado pelos gastos

maiores do que a inflação, os salários
dos executivos brasileiros são maio-
res do que os de seus colegas latino-
americanos, conforme mostra outra
pesquisa da Watson, envolvendo 600
empresas de 18 países da região.

Apesar de 50% das companhias
já terem centralizado suas políticas
de remuneração e benefícios, a dis-
paridade salarial ainda é predomi-
nante no continente. Somando-se o
salário fixo, a parte variável e be-
nefícios, o Brasil chega a pagar o
dobro para seus executivos em re-
lação à Argentina, 64% a mais que
a Venezuela e 24% acima do Méxi-
co - que, até o ano passado, era tido
como o melhor pagador da Améri-
ca Latina. Isso não significa, porém,
que esses colaboradores tenham
maior poder de compra, uma vez
que os valores estão atrelados ao
custo de vida local.

Ainda segundo o estudo, quanto
aos reajustes, a previsão é de que
haja, em 2006, um aumento real (em
relação aos indicadores oficiais de in-
flação) nos principais mercados. O
maior índice deverá ocorrer na
Venezuela (4,5%), seguido do Bra-
sil (3,3%), Colômbia (2,5%), Chile
(1,8%), México (1,5%) e Costa Rica
(1,2%). Outro dado coletado foi a re-
muneração variável, adotada pela
grande maioria das empresas. Nesse
contexto, o pagamento por meio de
bônus é mais representativo na Ar-
gentina, chegando a níveis equiva-
lentes a 4,8 salários ao ano. No Bra-
sil, esse número é de 4,2 salários. <~

De acordo com estudo reali-
zado pela Market Analysis,




