
Consultores de salários e conflitos de interesse: dois pontos de vista diferentes  

Empresas que recorrem ao trabalho de consultoria de especialistas em salários acabam 
pagando mais a seus CEOs, porém um novo estudo da Wharton mostra que os conflitos de 
interesse entre consultores e empresas não devem ser culpados por isso. 

Os críticos dizem que os consultores de salários têm interesses financeiros por trás da pressão 
que fazem para que os salários pagos aos CEOs atinjam valores excessivamente elevados, já 
que   muitos deles se beneficiam de outros trabalhos feitos para a empresa. Um relatório 
recente do Congresso reforça a idéia de que conflitos dessa natureza empurram para cima o 
valor dos salários pagos a esses executivos. “Existe uma percepção de que os executivos 
recebem salários altos demais, por isso o interesse de que a questão seja examinada a fundo”, 
diz Mary Ellen Carter, professora de contabilidade da Wharton, autora do mais recente estudo 
sobre o assunto em parceria com Brian Cadman, professor visitante na Wharton e professor de 
informação e gestão contábil da Kellog School, da Northwestern University, e Stephen 
Hillegeist, do INSEAD. 

A pesquisa dos autores, abrangendo 880 empresas de grande porte, constatou que embora os 
executivos recebam salários mais elevados sempre que as empresas contratam os serviços de 
consultorias especializadas, ainda assim há um consenso de que os CEOs devam ser 
remunerados de acordo com padrões aceitáveis de desempenho. “Não encontramos indícios 
generalizados de pacotes de salários mais lucrativos pagos aos CEOs, apesar de histórias 
muito comuns em contrário”, concluem os pesquisadores. O estudo é intitulado “Papel dos 
consultores de salários e seu impacto sobre a remuneração dos CEOs” [The Role and Effect of 
Compensation Consultants on CEO Pay]. 

De acordo com Cadman, é compreensível, sobretudo na fase atual de baixa do mercado, que 
acionistas e consumidores olhem com suspeita CEOs com salários altos demais. A crise das 
hipotecas de subprime atraiu uma atenção ainda maior para os negócios lucrativos com 
participação de executivos. “As pessoas notam que os CEOs continuam a receber salários 
altíssimos, mas não conseguem ver um bom desempenho em suas carteiras de 
investimentos”, diz Cadman, acrescentando, porém, que sua equipe não “encontrou indícios 
significativos de que os consultores estejam ajudando os executivos a auferir uma riqueza 
maior” das empresas. 

A questão dos salários pagos a executivos e a influência dos consultores de salários foi 
analisada pela Comissão Parlamentar de Supervisão e Reforma do Governo, presidida pelo 
deputado democrata Henry A. Waxman, da Califórnia. A comissão expediu um relatório em 
dezembro de 2007 sobre as empresas que compõem o ranking Fortune 250 e constatou que 
aquelas onde havia maiores conflitos de interesse com consultores (conforme outros trabalhos 
feitos por consultorias para a empresa) tendiam a oferecer pacotes de salários mais elevados 
aos seus executivos. 

“Em muitos casos, os consultores que prestam serviço de assessoria de remuneração de 
executivos recebem, ao mesmo tempo, milhões de dólares dos executivos das empresas cujos 
salários deverão avaliar”, concluiu o relatório. Em alguns casos, os consultores receberam mais 
de 10 milhões de dólares pela execução de outros serviços para a empresa. 

Os salários pagos aos executivos atraíram muita atenção nos últimos meses em meio às 
turbulências observadas no mercado de hipotecas subprime. Numa inquirição realizada em 
março, a comissão presidida por Waxman analisou os pagamentos e as práticas de 
remuneração feitos a executivos de três companhias, Countrywide Financial, Merrill Lynch e 
Citigroup. 



Conselhos passivos 

A utilização de consultores de salários vem crescendo de maneira expressiva. Das 880 
empresas analisadas pelo estudo da Wharton, 86% recorreram aos serviços desse tipo de 
consultor. “Pouco se sabe do papel dos consultores de salários no projeto de esquemas de 
incentivos, ou de que modo influenciam os níveis de pagamentos dos executivos”, observam 
os pesquisadores. “A questão tornou-se sobremodo importante com o rápido aumento do 
número de consultores de salários nos últimos anos. A introdução de regras de governança 
mais severas fez também com que os conselhos dependessem mais da assessoria de 
consultores independentes.” 

Os consultores podem ajudar as empresas de diversas maneiras. Eles podem oferecer 
assessoria especializada em aspectos contábeis e fiscais que entram em jogo no momento de 
estruturar os pacotes de remuneração dos executivos. Podem também ter acesso a 
informações confidenciais sobre práticas salariais na indústria como um todo e na concorrência 
em particular. “De modo geral, graças a seu conhecimento especializado e à técnica 
empregada em seu trabalho, os consultores podem ajudar a empresa a maximizar o valor 
gerado para o acionista por meio de esquemas salariais em sintonia mais próxima com os 
interesses de gerentes e dos próprios acionistas”, observam os pesquisadores. Um pacote 
salarial com um piso de remuneração menor, mais bônus em dinheiro associados a ações da 
empresa em função do seu desempenho, é bom para os acionistas, uma vez que o CEO conta 
com um incentivo financeiro para garantia do bom funcionamento da empresa. 

Contudo, os críticos dos consultores apontam numerosas desvantagens nesse esquema 
alegando, por exemplo, que “os consultores ajudam a maquiar e a justificar os altos salários 
pagos”, observam os autores. Os críticos dizem ainda que os consultores podem recomendar 
“esquemas de salários favoráveis à remuneração elevada sem exigir, em contrapartida, um 
melhor desempenho, e que pacotes de salários desse tipo recompensam os executivos à custa 
dos acionistas, informa o estudo”, conforme aponta o estudo. 

Os consultores podem também ter em mente seus próprios interesses no momento em que 
elaboram esses pacotes, principalmente se tiverem outros interesses comerciais na empresa 
como, por exemplo, assessoria na área atuarial e consultoria de benefícios, dizem os críticos. 
Os consultores “poderão trabalhar sob grande pressão para que recomendem pacotes de 
salários mais elevados, preservando assim outros negócios de consultoria de grande potencial 
lucrativo com a empresa do cliente”, assinalam os pesquisadores. 

Ao mesmo tempo, os conselhos talvez achem interessante recorrer às recomendações dos 
consultores, já que isso lhes dá uma certa justificativa na hora de aprovar os altos salários 
pagos aos executivos, concluem os pesquisadores. A contratação de consultores pode dar “aos 
conselhos cativos a oportunidade de atribuir o esquema de salários à assessoria de 
especialistas e a prática de pagamentos aos procedimentos de empresas semelhantes”. 

Segundo Carter, até recentemente havia pouca informação pública disponível sobre o trabalho 
de consultores salariais. A SEC (Comissão de Valores Mobiliários e de Câmbio) exige agora que 
as empresas incluam uma seção de “Divulgação e Análise de Salários” em sua declaração 
anual para procuração em que deverá constar também se a empresa utilizou o serviço de 
consultores para o cálculo dos salários dos seus executivos. 

Para realizar a pesquisa, a equipe da Wharton analisou 1500 empresas do índice S&P com base 
no banco de dados da ExecuComp para o ano fiscal de 2006. Valendo-se das informações 
divulgadas pelas empresas, os autores puderam determinar quais e que tipos de empresas 
utilizaram o serviço de consultoria salarial. De modo geral, as empresas que recorreram à 
consultoria eram de grande porte e tinham maior número de segmentos de negócios do que 



aquelas que não o utilizaram. Os CEOs dessas companhias tinham mandatos mais curtos e um 
menor volume de ações da empresa. Além disso, as empresas que utilizaram consultores 
contavam com um número maior de comissões salariais que se reuniam com mais freqüência 
do que nas empresas que não recorriam aos serviços de consultoria. 

Os pesquisadores constataram que 70% das empresas que usaram o serviço de consultores 
recorreram a cinco grandes firmas do setor: Towers Perrin, Mercer Human Resources 
Consulting, Hewitt Associates, Frederic W. Cook e Watson Wyatt. Com relação às demais 
consultorias, a Pearl Meyer & Partners foi utilizada com mais freqüência. 

“Constatamos que os clientes dos consultores pagam salários mais elevados a seus CEOs, bem 
como dão a eles maior número de bônus e opções de ações (com base em valores reais)”, 
além de uma remuneração total maior, concluem os especialistas. O pagamento por meio de 
ações (garantias de opções de ações) contabilizou um total de 40% no caso dos CEOs de 
empresas que recorreram ao serviço de consultores, ante 26% das empresas que não o 
fizeram. 

Sem indícios convincentes 

Para saber se os conflitos de interesses envolvendo os consultores tiveram alguma influência 
sobre a remuneração dos CEOs, os pesquisadores dividiram as empresas de consultoria em 
dois grandes grupos. Os que não forneciam outros serviços além de consultoria salarial foram 
classificados como isentos de conflitos de interesse. As consultorias que forneciam outros tipos 
de serviços foram classificadas como prováveis agentes responsáveis por conflitos de 
interesses. Os autores utilizaram três expedientes diferentes para dividir as empresas nessas 
duas categorias: a estratégia de mercado do consultor contratado não previa o fornecimento 
de outros serviços; divulgação pela empresa do fornecimento de outros serviços de 
consultoria; o auditor da empresa realiza trabalhos que não estão relacionados com auditoria.  

“Não encontramos indício algum de expropriação de rendimentos — [isto é, concessão de 
pagamento injustificada ou sem garantias ao CEO] — em que a sensibilidade dos clientes dos 
consultores seria menor em relação ao binômio salário/desempenho”, observam os 
pesquisadores. “De modo geral, não encontramos indícios convincentes de que a controvérsia 
e as acusações relativas à utilização dos serviços de consultores com possíveis conflitos de 
interesses sejam reais.” 

As conclusões a que os autores chegaram diferem das conclusões da comissão Waxman, que 
baseia suas descobertas não só em informações divulgadas em declarações de procuração do 
ranking de empresas da Fortune 250, mas também em informações especificamente 
solicitadas a seis consultorias de primeira linha. Foi pedido às consultorias que fornecessem 
informações sobre outros serviços porventura prestados a empresas com as quais 
trabalharam. 

“Em 2006, o salário médio de um CEO de empresa da Fortune 250 que contratava os serviços 
de consultoria com maiores conflitos de interesse era 67% mais elevado do que a média 
salarial de CEOs de empresas que não recorriam a esse expediente”, concluiu o relatório 
Waxman. “No período entre 2002 e 2006, as empresas listadas na Fortune 250 que 
contrataram consultores com maiores conflitos de interesses elevaram os salários dos CEOs 
duas vezes mais depressa do que as empresas que não recorreram a eles.” 

Carter propõe duas explicações para as diferenças entre os dois estudos. Ela diz que a 
comissão do Congresso não levou em conta diversas variáveis computadas por seu estudo. “O 
estudo da comissão não considerou as determinantes econômicas de pagamento e, portanto, 
suas conclusões devem ser interpretadas com cautela”, observam os autores. Empresas, por 



exemplo, de maior porte e de desempenho melhor tendem a pagar salários mais elevados aos 
CEOs. Se essas empresas forem também do tipo que contratam consultores para o 
fornecimento de outros serviços, a comissão pode ter sido levada à conclusão que chegou não 
porque os conflitos tenham culminado com salários mais altos, e sim porque as características 
dessas empresas garantiam salários maiores a seus profissionais, diz Carter. 

Contudo, a pesquisadora reconhece que é possível que a comissão do Congresso esteja certa e 
sua equipe, errada. A Comissão do Congresso teve o benefício do poder de intimação, diz 
Carter, portanto tinha à sua disposição uma medida clara dos conflitos de interesses, já que as 
empresas de consultoria forneceram informações confidenciais sobre receitas oriundas do 
serviços de consultoria salarial e outros. 

Embora Carter tenha dito que requereu, sem sucesso, os dados usados pela comissão, ela e os 
demais autores admitem que as medidas imprecisas que utilizaram podem ter levado à 
conclusão a que chegaram. De acordo com Cadman, “sem os dados da comissão, não temos 
como saber a causa verdadeira da diferença observada nas conclusões”. 

Os autores acrescentam, porém, que “apesar de submeter nossas análises a uma bateria de 
testes distintos, não pudemos gerar indícios consistentes de expropriação de rendimento no 
caso dos consultores com conflitos de interesses. De modo geral, e contrariamente ao que 
dizem relatórios recentes, nossas análise mostra que entre as empresas que contratam 
consultores não parece haver evidências generalizadas de manipulação salarial dos CEOs em 
situações em que os consultores têm a possibilidade de gerar conflitos maiores de interesses”. 

Sem dúvida é preciso que haja mais pesquisas que busquem solucionar a controvérsia sobre o 
pagamento dos CEOs, diz Carter, acrescentando que o debate ocorre em um fórum muito 
amplo, de modo que teremos ainda mais luz sobre o sistema de remuneração de executivos. 
“Algumas pessoas dizem que vivemos em um mercado livre e os salários são negociados. Por 
outro lado, outros crêem que o processo esteja corrompido.” Evidências encontradas em nosso 
estudo, diz Carter, respaldam o primeiro ponto de vista. 
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