
H
á pouco mais de um ano, Gustavo
Bocardo e Netto, de 30 anos, geren-
te da Whirpool Unidade de Eletro-
domésticos, de Rio Claro, em São

Paulo, virou uma exceção. Promovido de su-
pervisor a gerente de vendas para a região Nor-
te e Nordeste, ele teve um aumento de 40%. O
percentual foi uma boa surpresa. "Sei que só
consegui tanto porque meu salário estava mui-
to defasado em relação às responsabilidades
que eu tinha na empresa", diz Gustavo. Ele tem
razão. O índice usado em seu reajuste está to-
talmente fora dos padrões do mercado. A re-
gra tem sido a metade disso. Após consultar
100 gerentes e diretores de 83 companhias do

país, a empresa de pesquisa Quorum Brasil In-
formação e Estratégia descobriu que a maioria
dos profissionais promovidos em 2005 e 2006
teve aumento entre 10% e 20%. Só 16% dos
entrevistados embolsaram mais de 30% de rea-
juste por causa da promoção.

SALÁRIOS BAIXOS
O resultado disso é que 29% dos executivos,
incluindo aqui homens e mulheres, considera-
ram seus salários abaixo da média do merca-
do. "Sempre há uma choradeira em relação aos
aumentos salariais", explica Marcello Alfieri,
consultor da Mercer Consultoria de Recursos
Humanos, de São Paulo. "Mas nenhuma em-
presa concede variações maiores a todos os exe-
cutivos para não criar uma falsa expectativa de
que todo ano será assim." O levantamento da
Quorum, exclusivo da VOCÊ S/A, mostra ain-
da que, nas 83 empresas pesquisadas, 17% dos
entrevistados não chegaram a ter nem 10% de
aumento. "Uma prática comum é aumentar a
remuneração variável dos executivos, sem me-
xer no salário fixo", diz Cláudio Silveira, dire-
tor da Quorum Brasü e coordenador da pes-
quisa. Para quem não tem a parcela fixa reajus-
tada, a promoção leva, principalmente, a uma
melhoria do pacote de benefícios. E aí vale tu-
do. Desde ganhar um plano de saúde mais ba-
cana até receber um celular e, em casos mais
específicos, ser premiado com um carro novo.



E, neste caso, também há um Diferencial: o
carro pode vir com ou sem combustível to-
talmente pago pela empresa.

Outro dado do estudo derruba o mito de que
o MBA pode garantir uma promoção e um au-
mento de salário. Mais da metade dos execu-
tivos consultados ostenta um MBA, mas 60%
deles não tiveram nenhuma elevação na remu-
neração após conseguir essa especialização. Na
pesquisa, dos 39% de gerentes que responde-
ram que cursaram o MBA, 56% não recebe-
ram aumento por causa disso. No topo da pi-
râmide organizacional, a especialização é me-
nos recompensadora: 64% dos diretores e pre-
sidentes entrevistados disseram que o MBA
não ajudou a impulsionar a remuneração.

Nos últimos anos, a insatisfação com o mo-
delo de remuneração cresceu também porque
houve uma redução significativa dos níveis
hierárquicos. Com os avanços tecnológicos,
que permitiram a melhoria dos processos de
produção e a necessidade de cortar custos das
companhias para aumentar os lucros, houve
um grande ajuste nas empresas. As principais
medidas foram demitir pessoas e aumentar a
cobrança por resultados cada vez maiores. Em
outras palavras, os executivos passaram a tra-
balhar mais, com menos gente e pouca ou ne-
nhuma perspectiva de grandes aumentos
salariais. Uma situação que influencia direta-
mente a disposição deles de gastar o dinheiro.

DISPOSIÇÃO PARA GASTAR
Quando perguntados sobre qual o percentual
do orçamento doméstico consideravam acei-
tável para ser comprometido com dívidas,
65% dos gerentes, diretores e presidentes dis-
seram que gostariam de gastar no máximo
30% da sua remuneração. É interessante no-
tar que independentemente do cargo, os exe-
cutivos têm a mesma atitude. As posições mu-
dam no quesito investimento, pois 26% dos
gerentes investem em ações na Bolsa de Va-
lores de São Paulo—e 74% em fundos de in-
vestimento —, enquanto 68% dos diretores
e presidentes aplicam no mercado acionário
— e também na indústria de fundos (77%
afirmaram investir nesta opção).



Ao separarmos o grupo de entrevistados
por sexo, surgem diferenças curiosas entre
os executivos. Quatro em cada dez homens
consultados só aceitam gastar até 20% do sa-
lário com dívida, ante seis em cada dez mu-
lheres. Um quarto delas tem dinheiro apli-
cado em ações. Metade dos homens já inves-
te na bolsa. E ainda: elas continuam sendo as
mais insatisfeitas com o atual modelo de re-
muneração. Com razão. Elas realizam fun-
ções idênticas à de seus colegas ganhando
menos. Outra explicação é que homens e
mulheres têm jeitos muito diferentes na ho-
ra de negociar um aumento de salário. Eles
são mais agressivos na hora de pedir um rea-
juste salarial e elas menos propensas à nego-
ciação. Felizmente, tanto para homens quan-
to para mulheres, há setores na economia que
se mantêm sempre como bons pagadores.
"Companhias que estão em constante evo-
lução tecnológica também pagam bem por-
que querem reter os melhores talentos", ex-
plica Rossane Pereira, vice-presidente do Gru-
pisa, consultoria especializada em pesquisa
salarial. É o caso das empresas de petróleo,
energia elétrica e telecomunicações. Nessas
organizações, salário e benefícios não têm
desapontado muito os executivos. S

Entenda a pesquisa
A Quorum Brasil Informação e Estratégia, de São
Paulo, ouviu 100 executivos nos cargos de geren-
te e diretor-presidente de 83 empresas nacionais
e multinacionais para traçar um perfil de como
eles avaliam a própria remuneração. A pesquisa
foi feita por meio de entrevistas pessoais e tele-
fônicas durante o mês de março. Dos entrevista-
dos, 51 % eram gerentes e 49% ocupavam cargos
de direção e presidência. Do total, 51 % tinham
até dez anos na companhia, e o restante mais de
uma década. As mulheres tiveram uma partici-
pação tímida na avaliação porque só represen-
taram 18% dos entrevistados, um claro sinal da
ausência de liderança feminina nas companhias.
Um terço das empresas pesquisadas tinha entre
500 e 1 000 empregados e o restante mais de
1 000 colaboradores. Mais da metade das empre-
sas consultadas eram multinacionais.

MAIS TRABALHO E NEM
TANTO DINHEIRO NO BOLSO
Confira o percentual de executivos que
cresceram na carreira nos últimos cinco anos
e quanto a última promoção representou
em aumento salarial:
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