
iego e Paulo são funcionários da
mesma empresa. Ambos traba-

lham duro e contribuem, cada um em sua
função, para o crescimento da companhia.
Diego é um jovem engenheiro, cuja remu-
neração mensal média passou de R$ 5,5
mil para R$ 6 mil ao longo dos últimos três
anos - um aumento de 9%. Paulo é o pre-
sidente. No mesmo período, sua remune-
ração subiu de R$ 95,7 mil para R$ 129 mil
por rnês - um acréscimo, portanto, de
34,8%. Os números levam em conta, nos
dois casos, tudo o que foi recebido ao lon-
go do ano - salários, 13", férias, bônus,
participação nos resultados etc.

Embora os personagens citados sejam
fictícios, os números são para lá de reais:
eles reproduzem a proporção exata do
que foi apurado na mais recente versão
da pesquisa anual de remuneração feita
pela PricewaterhouseCoopers (PwC)
com 92 companhias das regiões Sudeste
e Sul, a maior parte delas com fatu-
ramento anuaí acima de USS 300 milhões.
A distância entre as remunerações de
Diego e de Paulo reflete a média encon-
trada nessas empresas - ha muitos ca-
sos, portanto, em que essa diferença é
muito maior.

Representante da categoria ciassifí-
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cada pela consultoria como "staff" - aque-
les profissionais de nível superior sem
cargo de chefia -, Diego precisava traba-
lhar, em 2005, um ano e cinco meses para
receber o equivalente ao salário mensal
do "chefão" Em 2007, precisou trabalhar
quatro meses a mais para chegar lá. Tal
dado reflete a dupla vantagem que os
membros do primeiro escalão estão le-
vando nessa corrida: além de ter salários
muito maiores em termos absolutos, eles
vêm recebendo percentuais de aumento
bem superiores aos obtidos pelos subor-
dinados - 15,4%, em média, no ano pas-
sado, ante apenas 4,2% de acréscimo re-
cebido pelos profissionais do "staff"

O resultado disso é que a remunera-
ção no topo da pirâmide corporativa está
se distanciando da base em proporção
geométrica, acentuando ainda mais o já
conhecido fenômeno da "desigualdade"
dentro das empresas brasileiras. "É algo

que causa um desconforto semelhante
àquele observado no conjunto da socie-
dade, em que poucas pessoas ganham
muito mais dinheiro do que a maioria.
Nas empresas, o ideal também seria re-
duzir um pouco a distância entre o topo
e a base, mas, se o mercado caminha na
direção oposta, não há muito que fazer.
As empresas pagam o que acham que
seus presidentes merecem em função dos
resultados que produzem" analisa Beatriz
Lacombe, professora de Gestão de Pes-
soas da Fundação Getúlio Vargas (FGV)
de São Paulo.

Um dos responsáveis pela pesquisa
da Price, o gerente de consultoria em ca-
pital humano Eduardo Faro enxerga nos
resultados um reflexo da evolução da
economia brasileira. "É natural que os
salários dos primeiros executivos das

empresas cresçam, pois eles dividem com
os acionistas grande parte dos riscos as-
sociados ao negócio" considera. Na avalia-
ção de Faro, uma das razões para o au-
mento da distância entre a remuneração
do presidente e dos demais níveis ó justa-
mente a dificuldade histórica para esten-
der essa "cultura do risco" a todos os ní-
veis hierárquicos. "Os sindicatos são con-
servadores e resistem à idéia de progra-
mas mais agressivos de remuneração va-
riável. O que existe no Brasil, efetivamen-
te, não é o compartilhamento do risco, e
sim a promessa de uma premiaçào extra
pelo alcance de determinadas metas" des-
creve o consultor. Assim, enquanto pre-
sidentes e diretores chegam a ter metade
da remuneração atrelada aos resultados
da companhia, os demais funcionários
recebem, mesmo em períodos de desem-
penho excepcionai, não mais que dois
salários adicionais por ano como partici-
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pação nos lucros - teto de grande parte
dos programas do gênero.

Na atual fase de aquecimento da eco-
nomia brasileira, outro elemento decisi-
vo para a supervalorização dos presiden-
tes é a velha lei da oferta e da procura.
Como não há profissionais de primeira
linha à disposição no mercado, é preciso
acenar com um substancioso ganho fi-
nanceiro para convencê-los a trocar de
emprego. Enquanto 20% a mais no salá-
rio costuma ser um excelente negócio em
qualquer outro nível hierárquico, a ofer-
ta para 'roubar' o presidente da empresa
concorrente precisa ser bem maior. "É
uma mudança que envolve alto risco para
o profissional e será relevante tanto para
a empresa que o perde quanto para a

empresa que o contrata. No caso de gran -
dês corporações, essa conversa não co-
meça com uma oferta inferior a 50% de
acréscimo na remuneração, c freqüen-
temente termina com mais de 100%" diz
o headhunter Francisco Ramirez, diretor
da ARC Executive Talent Recruiting,
consultoria de recrutamento de executi-
vos sediada em São Paulo.

É claro que há setores muito mais
aquecidos que outros. Em indústrias tra-
dicionais e consolidadas, a explosão dos
salários dos presidentes não se verifica
na mesma proporção registrada em seg-
mentos como o financeiro, de energia e
de telecomunicações, nos quais há uma
disputa agressiva por executivos de pon-
ta. Empresas de setores já consolidados,

que navegam em águas tranqüilas, ten-
dem a fazer seu presidente ern casa - re-
produzindo o velho modelo do profissio-
nal que começa por baixo e galga posi-
ções até chegar ao topo da hierarquia. Já
aquelas áreas mais efervescentes não têm
tempo para esperar: precisam de presi-
dentes prontos, que dêem conta de mis-
sões urgentes como entrar em um novo
segmento de negócios, liderar a interna-
cionalização da empresa ou conduzir um
processo de fusão.

Pesquisas semelhantes mostram que
a diferença entre a remuneração do pre-
sidente e dos demais escalões das empre-
sas não é tão grande nos outros três paí-
ses que formam o "BRíC" o quarteto das
principais economias emergentes - Bra-
sil, Rússia, índia e China. Os especialistas
ouvidos por AMANHÃ são unânimes
em afirmar que isso não demonstra, por
si só, que há algo de errado no mercado
brasileiro. "Esses países não têm ainda a
trajetória do Brasil como economia de
mercado e suas empresas preservam
muitos resquícios das estatais' destaca
Ramirez, que também é professor do
Ibmec São Paulo. Para ele, a melhor com-
paração seria com o México, cujas em-
presas sentiram a necessidade de ser co-
mandadas por executivos de primeira li-
nha e tiveram de pagar caro para repa-
triar profissionais que haviam se transfe-
rido para os Estados Unidos.

Os Estados Unidos são, a propósito,
o melhor exemplo de até onde pode che-
gar a valorização dos presidentes - ou
CEOs, abreviação de Chief Executive
Officer, nomenclatura que também tem
sido adotada no Brasil, muitas vezes por
puro modismo. Por aqui, as especulações
do mercado dão conta de que a remune-
ração do principal executivo só chega a
US$ 10 milhões por ano em casos excep-
cionais. Esse valor eqüivale à média paga
aos CEOs das 500 maiores empresas nor-
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te-amcricanas listadas pela revista Fortune.
Os 20 executivos mais bem pagos dos Es-
tados Unidos receberam, no ano passado,
US$ 38 milhões cada um, em média.

Recente estudo feito por duas ONGs,
o Institute for Policy Studies e o United
for a Fair Economy, revelou que é comum
encontrar nos Estados Unidos empresas
em que o presidente ganha em apenas
um dia mais do que muitos de seus su-
bordinados recebem ao longo de todo o
ano, O mesmo estudo concluiu que, en-
quanto a remuneração mínima por hora
aumentou 7% ao longo dos últimos dez
anos, os ganhos dos CEOs cresceram em
média 45% no mesmo período.

A diretora executiva do Instituto Bra-
sileiro de Governança Corporativa
(IBGC), Heloisa Bedicks, lembra que uma
grande empresa precisa considerar dois
aspectos na hora de definir quanto pagar
ao presidente. 'A remuneração deve re-
fletir o equilíbrio entre a satisfação dos
acionistas com os resultados obtidos e a
satisfação do próprio presidente com seu
salário, a ponto de considerá-lo suficien-
te para continuar na empresa com o mes-
mo nível de motivação" diz. Com base
nas chamadas "boas práticas" de gover-
nança corporativa, Heloisa recomenda
que a remuneração do primeiro escalão
seja definida por um Conselho de Admi-
nistração formado, em sua maioria, por
membros independentes, que não perten-
çam aos quadros da empresa. "Um con-
selho desse tipo está mais apto a encon-

trar o ponto de equilíbrio com imparcia-
lidade" afirma Heloísa.

Mesmo quem considera a remune-
ração dos presidentes alta demais há de
concordar, no entanto, que eles trabalham
sempre sob pressão e no fio da navalha.
Diante de maus resultados, a demissão
pode vir da noite para o dia - e nesse
caso as conquistas do passado são subita-
mente desprezadas. "O mercado é cruel.
Se julgarem necessário, os acionistas de
uma empresa não hesitam em trocar o
presidente, que pode ter sua reputação
seriamente abalada por uma demissão"

afirma Beatriz Lacombc. "Boa parte do
que os presidentes recebem ê para com-
pensar toda essa pressão - além dos inú-
meros compromissos oficiais, as viagens
constantes e a distância da família" acres-
centa a professora da FGV.

Ninguém sabe ao certo quanto ga-
nham os presidentes das empresas brasi-
leiras. Ao contrário do que ocorre nos
Estados Unidos, onde essa informação
tem de ser divulgada pelas companhias
de capital aberto, por aqui o tema sem-
pre foi bastante nebuloso. Há apenas re-
ferências genéricas de mercado, especu-
lações e informações que circulam entre
headhunters e consultorias de gestão. De
acordo com essas informações que cir-
culam no meio, o Brasil tem vários presi-
dentes de empresas com remuneração
anual de sete dígitos (acima de R$ l mi-
lhão) e alguns poucos com remuneração
de oito dígitos (acima de R$ 10 milhões}.

Todo esse segredo está sendo amea-
çado por uma proposta da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), o órgão re-
gulador do mercado de capitais brasilei-
ro. Em nome de uma maior transparên-
cia do sistema, a CVM quer obrigar as
empresas com ações negociadas na Bol-
sa a divulgar os salários pagos aos seus
principais executivos - o que apenas co-
locaria o Brasil em sintonia com os pa-
drões internacionais. ''É uma iniciativa al-
tamente recomendável para uma empre-
sa que queira, de fato, ser considerada
transparente" reforça Heloisa, do IBGC

Por enquanto, contudo, nenhuma
empresa de grande porte no Brasil pu-
blicou esse dado espontaneamente. Al-
gumas divulgam apenas o total destina-
do ao conjunto da diretoria e conselhei-
ros, sem especificar a quantia exata paga
a cada executivo, como é norma nos Es-
tados Unidos e em boa parte dos países
europeus. O IBGC pesquisou as infor-
mações divulgadas por 360 empresas
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brasileiras e constatou que apenas seis -
ou 1,5% delas - deram um passo adiante,
especificando o total pago à diretoria e
o montante pago ao conselho de admi-
nistração. As demais nem isso fazem.

Uma das razões alegadas contra a
proposta da CVM é o medo da violên-
cia urbana - a divulgação desses valores
seria um prato cheio para seqüestrado-
res, dizem os críticos da idéia. Com toda
a resistência que certamente enfrentará,
a proposta será ainda objeto de muito de-
bate antes de ser aprovada. O mais pro-
vável é que, no final das contas, qualquer
iniciativa do gênero seja colocada em prá-
tica gradualmente - o primeiro passo
pode ser justamente obrigar todas as
empresas de capital aberto a fazer como
aquelas seis que já diferenciam a remu-
neração do conselho c da diretoria. "É
preciso ter muita cautela nesse proces-
so, já que falar abertamente sobre salá-

rios não faz parte da nossa cultura. O
brasileiro não gosta que o colega do lado,
o vizinho ou até mesmo os parentes sai-
bam o quanto ele está ganhando" diz a
professora Beatriz, da FGV.

Pode estar justamente nesse ponto
o verdadeiro motivo da resistência á
proposta da CVM entre os escalões
mais altos das companhias. Divulgar a
remuneração do presidente revelaria o
tamanho exato do fosso entre ele e os
demais empregados, Ou seja, a distân-
cia que até então apenas se supunha ou
se imaginava, passaria a ser mensurada
com exatidão. E isso poderia gerar cer-
to desconforto ou até revolta, como é
natural ocorrer em casos de desigual-
dade extrema, com reflexos na moti-
vação da equipe e nos resultados da em-
presa. Como se comportaria o jovem
engenheiro Diego ao comprovar que, a
cada ano, o salário do presidente au-

menta muito mais do que o dele? Será
que Diego manteria o mesmo ritmo de
dedicação ao descobrir que, em termos
de remuneração, seu suado expedien-
te diário de 12 horas de trabalho eqüi-
vale a apenas 34 minutos do tempo de-
dicado por Paulo?
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