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Os executivos que trabalham no Brasil ganham mais do que os profissionais que exercem a 
mesma atividade nos Estados Unidos e na Europa. Eles chegam a ganhar 21% a mais, em 
termos de salário em dólares, do que um executivo americano na mesma posição nos EUA. 
 
A conclusão é do estudo "Remunerando no Brasil" da consultoria Hay Group, com 200 
presidentes de empresas no Brasil, que comparou salários do país com os de outros em 2007 e 
2008. O levantamento também relacionou os bônus recebidos por presidentes de empresas 
brasileiras com os incentivos ganhos por presidentes de empresas norte-americanas e 
européias que atuam no Brasil. A conclusão é que as empresas nacionais pagam mais. 
 
Segundo o estudo, os presidentes das empresas nacionais ganham 66% do salário-base anual 
como bônus, enquanto o percentual para presidentes de empresas americanas em território 
nacional é de 48% e o das organizações européias, 47%. 
 
A pesquisa mostra que as empresas brasileiras adotam políticas cada vez mais agressivas para 
manter seus executivos, oferecendo incentivos que obrigam as multinacionais que estão no 
país a reverem sua estratégia de remuneração. 
 
A maioria das empresas prefere benefícios de curto prazo. O estudo aponta que 99% das 
companhias nacionais oferecem tais benefícios. No ano passado, o número de organizações 
que concedem esses incentivos subiu 18% ante 2006. 
 
Entre os benefícios de curto prazo, 87% oferecem participação nos lucros, 69% dão bônus e 
56% concedem uma combinação entre os incentivos. 
 
"Ninguém paga bônus como no Brasil", diz Cláudio Costa, diretor da Hay Group. O especialista 
diz que isso ocorre pois muitos dos que comandam as companhias brasileiras são de uma 
geração habituada à hiperinflação, que prefere incentivos para metas de curto prazo. 
 
Com a estabilidade econômica, a tendência é que as empresas ofereçam mais incentivos 
relacionados a metas de longo prazo. Em relação ao salário-base, a diferença de remuneração 
entre brasileiros e estrangeiros na mesma função fora do país se explica por causa da 
diferença do nível hierárquico. 
 
O executivo de uma companhia nacional se reporta diretamente ao número um da empresa, 
enquanto o profissional de uma multinacional pode estar no terceiro ou quarto nível da 
estrutura global. 
 
"O resultado é que executivos de organizações estrangeiras estão deixando os postos para 
assumirem posições nas de controle nacional." Outra conclusão da pesquisa é que há mais 
disparidade entre salários nas empresas brasileiras do que nas organizações estrangeiras que 
estão no país. 
 
O salário-base do principal executivo de uma empresa pode ser 80 vezes o de um funcionário 
de nível operacional. Nas companhias dos EUA que atuam no Brasil, a diferença é de 42 vezes 
e, nas européias, 22. 
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