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O ganho mensal de um gerente no Brasil equivale a 7,3 vezes o salário de um auxiliar 
administrativo. A conclusão é do relatório Pay Gaps, produzido pelo Hay Group em 61 países. 
O estudo, que analisou a variação média da remuneração em centenas de empresas, reúne 
informações coletadas junto a mais de 12 milhões de profissionais de todos os continentes.  
 
Puxado pela China, o ranking apresenta nas primeiras posições os países com maior 
disparidade entre os salários dos cargos de gerentes e auxiliares administrativos. No 
levantamento, dez dos 12 países latino-americanos pesquisados apareceram entre os 30 com 
maiores diferenças salariais entre as duas categorias.  
 
Conforme a pesquisa, a diferença entre o salário de gerentes e auxiliares administrativos 
aumentou 4,2% entre os anos de 2006 e 2007 no Brasil. O País aparece em 17º lugar na 
classificação geral dos países com maior disparidade. Já na Guatemala, sexta colocada no 
ranking (com uma proporção de 9,4), a diferença de remuneração entre gerentes e auxiliares 
cresceu 21,4% no biênio 2006/2007.  
 
Entre as nações latino-americanas pesquisadas, a Argentina é a melhor colocada, na 28ª 
posição, com uma proporção de 5,6 na comparação entre os ganhos de gerentes e auxiliares. 
No período pesquisado, o país registrou uma queda de 0,5% na diferença salarial entre as 
duas categorias.  
 
Segundo o consultor sênior do Hay Group na Argentina, Francisco Peró, a redução na 
disparidade entre os segmentos gerenciais e administrativos no país deve-se ao movimento de 
recuperação da economia argentina, registrado nos últimos anos. "Se o cenário continuar 
positivo, essa diferença tende a diminuir mais ainda", antecipa Peró.  
 
No que se refere ao Brasil, explica o consultor, o aumento na remuneração dos gerentes se 
deve aos excelentes resultados da economia, que estão propiciando às companhias a 
possibilidade de investir mais na retenção de seus talentos. "Quando o mercado se torna mais 
estável, é possível notar o desenvolvimento dos talentos locais, o que facilita esse aumento no 
gap entre salários."  
 
Conforme o levantamento, a diferença salarial entre gerentes e auxiliares administrativos pode 
ser percebida com mais facilidade em países emergentes, como os chamados BRIC (Brasil 
Rússia, Índia e China) - além da China, que aparece no topo da lista, e do Brasil, em 17º, a 
Rússia é a 10ª colocada no ranking, enquanto a Índia surge no 14º lugar. Conforme Peró, a 
explicação para esse fenômeno é a grande demanda por talentos registrada nestes países, que 
estaria inflacionando o salário sênior em comparação com cargos mais baixos.  
 
Na opinião de Peró, o aumento nos ganhos dos gerentes registrado na maior parte dos países 
reflete o crescimento do mercado global de talentos seniores. Diante da escassez de 
profissionais, para conseguir atrair os gerentes top as empresas - de todos os níveis (das 
locais às multinacionais) - passaram a oferecer salários de nível internacional aos seus 
executivos. "Os auxiliares administrativos, no entanto, não precisam ser remunerados de 
acordo com patamares globais e tendem a receber salários mais na linha dos custos de vida", 
conclui.  
 
Retrato brasileiro  
 
Conforme outra pesquisa, realizada em âmbito nacional, pelo Grupo Catho, os gerentes 
recebiam em fevereiro de 2007 o equivalente a 10,33 salários médios dos auxiliares 
administrativos de suas respectivas áreas. Na época, enquanto os gestores tinham um salário 
médio de R$ 7.752,08, os auxiliares ganhavam R$ 750,10.  
 



Já em fevereiro de 2008, o salário médio dos gerentes foi de R$ 7.889,35, enquanto os 
auxiliares recebiam R$ 843,57. Assim, a relação entre os salários das duas categorias passou 
em 2008 para 9,35 (redução de 9,5% na diferença em relação a 2007).  
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