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Especialista afirma que o País é um dos que melhor paga os presidentes de empresas.  
 
O Brasil está entre os países que melhor remunera os presidentes de empresa no mundo. É o 
que afirmou, em entrevista exclusiva para este jornal, Richard Bednarek, diretor mundial da 
prática de remuneração executiva do Hay Group, consultoria multinacional especializada em 
gestão de Recursos Humanos. De acordo com ele, os Estados Unidos são o país que oferece 
salários maiores, indiscutivelmente. "Mas pensando em uma remuneração alta no curto prazo 
(salário + bônus), o Brasil, junto com a Itália, Espanha, Grécia e Alemanha está entre os que 
melhor pagam seus presidentes", afirma Bednarek.  
 
Já a Noruega aparece entre os países que melhor remuneram os gerentes. "Isso porque lá 
impera uma cultura dentro da qual não se tolera diferenças muito grandes de salários entre os 
diversos níveis hierárquicos", comenta Bednarek. "A ponto de, em algumas ocasiões, não ser 
interessante aceitar uma promoção porque a relação entre o aumento de salário e de 
atribuições não é vantajosa", complementa.  
 
De modo geral, no entanto, ele indica que as empresas têm investido em altas remunerações 
para seus executivos, até pela necessidade de se reter talentos. Para isso, o principal foco 
continua sendo os incentivos de longo prazo, prática já instituída pelo mercado desde a década 
de 1970 nos Estados Unidos. O que vem mudando, no entanto é a maneira como essa 
remuneração é oferecida. "Antes da Sarbanes Oxley, o pagamento com ações da empresa não 
precisava ser contabilizado como custo, por isso era uma forma de remuneração interessante, 
tanto para a organização como para o profissional", explica Bednarek.  
 
A alternativa encontrada tem sido a redução do número de ações oferecidas e a seleção mais 
criteriosa dos profissionais beneficiados com esse tipo de pagamento. "Uma outra prática já 
disseminada é o pagamento de ações a partir do cumprimento de um programa de 
desempenho (chamado de performance shares)", diz. A partir dele, o profissional obtém 
apenas o rendimento da ação, caso a companhia atinja as metas de negócio estabelecidas. 
Além disso, o profissional só pode retirar o dinheiro dentro de um período que varia entre três 
e cinco anos. Se sair da empresa antes disso, perde o direito.  
 
Ao avaliar a prática de remuneração no Brasil - considerando todos os níveis hierárquicos - em 
pesquisa realizada no ano passado, o Hay Group constatou que as companhias praticam 
aumentos acima da inflação, poucas possuem programas diferenciados de remuneração 
vinculada à estratégia de negócio e têm pouca mobilidade para alterar o valor do salário e do 
pagamento total por conta da legislação trabalhista.  
 
"As companhias vêm aumentando seus gastos com massa salarial sem obter um aumento 
equivalente de seu faturamento, que, em parte, tem sido limitado pelo próprio crescimento da 
economia", afirma Claudio Costa, consultor responsável pela área de informações do Hay 
Group no Brasil. O levantamento, feito com 110 empresas, com faturamento de 
aproximadamente US$ 500 milhões, a maioria 45% de capital nacional, indicou que em 63% 
das empresas, a massa salarial cresceu 1,5%, em média, acima da inflação.  
 
Segundo Costa, a média brasileira de crescimento acima da inflação é semelhante à praticada 
nos países de economia mais madura (que varia entre 0,5% e 1%). "Isso ocorre porque o País 
não tem crescido a taxas tão altas quanto os demais países considerados emergentes, que 
chegam a praticar aumentos até 9% acima da inflação", comenta. "Nesses lugares a relação 
entre oferta e procura é mais intensa, o eleva os salários." Vale lembrar, no entanto, que em 
alguns setores, como no de agronegócios, essa regra não se aplica, pois há atualmente uma 
grande demanda por profissionais.  
 
No nível de supervisão e operacional, o número de empresas que adotou essa política foi maior 
– 49% concederam aumentos acima da inflação para supervisores e 55% para profissionais do 



nível operacional. A revisão salarial individual para níveis gerenciais ocorre em período 
diferente da data-base dos demais níveis hierárquicos em 73% das companhias.  
 
A maioria aumentou o nível de competitividade da estratégia de remuneração, apenas 23% 
indicou ter feito mudanças nesse sentido. "Isso denota que a sinalização do departamento de 
Recursos Humanos de que uma de suas prioridades é a atração, retenção e engajamento de 
talentos, não tem passado pela adoção de uma política diferenciada de pagamento", afirma 
Costa.  
 
As companhias que aumentaram a competitividade da estratégia de pagamento o fizeram em 
todos os níveis - 93% indicou ter melhorado as condições de pagamento de seus diretores e 
gerentes, 92% de seus supervisores e 88% de seus profissionais de nível operacional.  
 
A política de remuneração não sofrerá muitas alterações em 2007. A verba salarial destinada a 
movimentações individuais em 2007 será a mesma em 81% das empresas. Em relação à 
introdução de um novo programa de remuneração, os números também são baixos. Apenas 
7% pretendem inserir incentivos de longo prazo, 5%, incentivos de vendas, 4% programas de 
retenção e 1% remuneração diferida (remuneração variável de longo prazo, paga em 
dinheiro).  
 
Em relação aos benefícios, também não há muita alteração. A maioria concede automóvel, 
plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e fundo de pensão e manteve a concessão. 
A blindagem e os benefícios flexíveis são concedidos por 41% e 12%, respectivamente e 
também foram mantidos inalterados.  
 
kicker: Para nível gerencial, pagamento em ações continua sendo prática corrente, mas a 
tendência é que seja mais criterioso  
 

 
 



 
 

 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 mar. 2007. Vida Executiva, p. C9. 
 
 


