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Aos 23 anos, o paulista Carlos Alberto Ferreira desenhou um
plano de carreira na contracapa do livro autobiográfico de Lee
lacocca. Inspirado pela trajetória do executivo que salvou a
Chrysler na década de 80, Ferreira estabeleceu como meta ser
presidente de uma empresa de tecnologia aos 45 anos. Carte-
siano como bom engenheiro, ele elencou as experiências que
precisaria ter nos mais de 20 anos que o separavam de seu
objetivo. Vivência internacional, passagem por empresas de
diferentes setores, implantação de planos de negócios e geren-
ciamento de processos de transformação. Em agosto do ano
passado, depois de atravessar cada uma dessas experiências
corporativas, Ferreira tornou-se presidente da SAP no Bra-
sil. Mas o que ele não imaginava, quando traçou seu plano de
carreira, é como seria seu salário em 2008. Há 21 anos, era
inimaginável que um presidente tivesse 50% de sua remu-
neração anual condicionada a metas de desempenho da em-
presa. Mas foi exatamente essa a condição que Ferreira acei-
tou quando assumiu o comando da SAP, empresa de origem
alemã líder no mercado de software de gestão empresarial.
Se, ao final do primeiro ano, ele conseguir atingir 100% dos
resultados estabelecidos pela empresa, receberá um bônus
no mesmo valor de seu salário fixo anual. Se os resultados ul-
trapassarem a meta, seus ganhos podem quase quadruplicar.
Além disso, Ferreira está no plano de opção de ações, que lhe
confere o direito de comprar com desconto, assim que comple-
tar dois anos de casa, papéis da empresa negociados em bolsa.

. O caso de Carlos Alberto Ferreira ilustra com preci-
são uma mudança em curso no desenho dos salários dos altos
executivos no país. "A remuneração aumentou de forma bru-
tal nos últimos três anos, com destaque para os componen-
tes variáveis, como bônus e planos de opções", afirma Sérgio
Averbach, presidente da Korn/Ferry International, que pres-
ta serviços de recrutamento de altos executivos para grandes
companhias. Um recente estudo conduzido pela consultoria
de gestão Hay Group aponta que, com a desvalorização do
dólar frente ao real, o salário base de um executivo brasileiro
já é 21% superior ao de seus colegas americanos e eqüivale à
remuneração de um alemão. Em 2007, um CEO nos Estados
Unidos teve remuneração anual média de US$ 2,93 milhões.

Diretores das subsidiárias de multinacionais ins-
taladas no país já ganham cerca de 30% mais que seus pa-
res na matriz. Nos grandes bancos de investimento, essa
diferença pode chegar a 35%. De 2005 até agora, segundo
levantamento realizado pela Mercer, consultoria de recur-
sos humanos, o número de executivos brasileiros que ga-
nhou bônus acima de R$ l milhão cresceu 54%. Foram 28
em 2005; 37 em 2006; e 43 em 2007, o que corresponde a

2% da base de cargos pesquisados pela consultoria. Nos
bancos, onde os bônus podem variar de US$ 5 milhões a
US$ 10 milhões, esse crescimento atingiu 88%. Em 2007,
de acordo com a Mercer, 210 executivos que trabalham em
instituições financeiras embolsaram bônus milionários.

Incorporada por um número de empresas cada
vez maior, a cultura da meritocracia, que premia aqueles
que obtêm resultados acima da média, faz crescer o peso
da remuneração variável que, em alguns casos, já corres-
ponde a mais da metade da remuneração total dos execu-
tivos brasileiros. Nada disso fazia parte do cenário traça-
do pelo jovem Carlos Alberto Ferreira antes de assumir a
presidência da SAP, e depois de ter trabalhado nos Esta-
dos Unidos, na Johnson & Johnson, e em empresas como
Digitei, Diveo, Intelig, Vivo e Carson Wagonlit Travei.

Mas o que explica essa onda de supersalários? Por
que a remuneração variável ganhou um peso tão signifi-
cativo na composição dos ganhos dos executivos no país?
Existem várias razões para essa guinada, a começar pelo
amadurecimento da economia brasileira, pela maior capa-
cidade de atrair investimentos, representada pela obtenção
recente do grau de investimento, e a conseqüente consolida-
ção do mercado de capitais. Desde 2004, quando se iniciou
o atual ciclo de ascensão da bolsa de valores, 111 empresas
fizeram IPO (Initial Public Offering) e arrecadaram cer-
ca de R$ 82 bilhões. Em 2007, o valor captado na bolsa foi
20% superior aos empréstimos concedidos pelo BNDES
(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial), um tradicional financiador das empresas nacionais.

Apesar da esperada redução no número de IPOs em
2008, em conseqüência da crise americana, existem ainda
muitas empresas se preparando para trilhar esse caminho
nos próximos anos, o que torna as companhias nacionais
tão atraentes quanto as múltis na preferência dos executi-
vos. Como a estréia em bolsa requer uma preparação pré-
via de, em média, 18 meses, quem pretende abrir o capital
lá na frente precisa se estruturar e contratar agora mesmo
os profissionais que auxiliarão a conduzir o processo. Esse
movimento torna a guerra por talentos mais intensa. De um
lado, empresas que estão na fila para o IPO oferecem pacotes
tentadores, com planos de opções de ações e taxa de partici-
pação no sucesso da oferta, além de um atraente desafio pro-
fissional. De outro, se as empresas alvejadas não quiserem
perder gente talentosa, precisam fazer uma contra-oferta à
altura. Esse cenário beneficia especialmente os profissionais
da área financeira, fundamentais para que qualquer com-
panhia seja bem-sucedida em processos de expansão num



mercado competitivo e aquecido. "O cargo da década é o de
diretor-financeiro", afirma Paulo Pontes, diretor-executivo
da Michael Page, empresa especializada na seleção de execu-
tivos de média e alta gerências. "Muitas empresas em busca
de presidente solicitam para o cargo ex-diretores financeiros."

A ascensão salarial do CFO (Chief Financial Officer)
promove um efeito cascata em todos os cargos do departa-
mento. "Um analista financeiro ganha hoje o que um gerente
médio recebia há cinco anos", diz Pontes. O salário anual de
um controller assistente numa empresa com faturamento
acima de R$ SOO milhões pode chegar a R$ 170 mil ao ano.
A remuneração de um gerente situa-se na faixa entre R$ 195
mil e R$ 260 mil, e um diretor-financeiro pode receber de
R$ 364 mil a R$ 468 mil, não incluídos aí os componentes va-
riáveis que, em muitos casos, dobram e até triplicam o valor
do salário base anual. Os números são de um estudo reali-
zado pela Michael Page tendo como base aproximadamente
400 profissionais nas áreas financeira, fiscal e tributária.

PARA A FRENTE E PARA O ALTO
A habilidade de potencializar os resultados da em-

presa e extrair desempenhos excepcionais é uma das carac-
terísticas que os empregadores mais valorizam ao desenhar
a moderna política salarial. "Cresce, entre os empresários, a
visão de que é preciso premiar de maneira diferenciada um
desempenho bom de um extraordinário", afirma Marcelo
Ferrari, diretor de novos negócios da Mercer. Um reflexo cla-
ro dessa tendência é o aumento da concessão de incentivos
de longo prazo, como as opções de ações, que são pagos além
dos bônus anuais e que têm a dupla função de estimular a
permanência do executivo na empresa e garantir que não se
concentre apenas em resultados de curto prazo. Em 2006,
30% dos presidentes recebiam esse tipo de remuneração va-
riável. Em 2007, esse percentual subiu para 36%, puxado
pelas empresas que estrearam na bolsa e adotaram planos
de opções de ações. Os valores dessa modalidade de incenti-

vo deram um salto. Em 2006, segundo dados da Mercer, os
presidentes de empresa ganharam, em média, o equivalente
a cinco salários em incentivos de longo prazo. Foram oito, no
ano passado. A prática é mais comum nas multinacionais:
40% dos CEOs recebem incentivos de longo prazo, enquanto,
nas brasileiras, esse percentual está em 22%. Mas as compa-
nhias nacionais pagam mais. Seus presidentes receberam,
em média, nove salários como bonificação. Nas múltis, esse
valor ficou em 7,8. Para gerentes sêniores e diretores, o peso
dos incentivos de longo prazo se manteve estável. Eles recebe-
ram, em 2007, três e quatro salários e meio, respectivamente.

Apesar da ênfase crescente nos incentivos de longo
prazo, ainda é muito forte a cultura de recompensas de curto
prazo, legado não somente do histórico de décadas de inflação
elevada mas também das políticas fiscais, que prevêem a isen-
ção de impostos para os programas de participação nos lucros
e resultados anuais. Das empresas avaliadas no estudo da Hay
Group, 99% ofereciam incentivos de curto prazo. Dessas, 87%
têm programa de participação nos lucros, 69% pagam bônus
e, em 56% das empresas estudadas, é oferecida uma combi-
nação dessas duas modalidades. Segundo Cláudio Costa, di-
retor da Hay Group no Brasil que coordenou o levantamento,
esses percentuais são significativamente mais altos do que em
outras economias emergentes e ficam bem próximos do que é
praticado em países desenvolvidos. Para um CEO, os incenti-
vos de curto prazo correspondem, em média, a 66% do salário
base numa empresa nacional, a 48% numa multinacional de
origem americana e a 47% numa européia. Nos casos em que
as políticas são mais agressivas, esse percentual chega a 110%
em empresas nacionais, 86% nas americanas e 97% nas euro-
péias. Os incentivos de longo prazo têm um peso menor. Eles
correspondem, em média, a 41% do salário base numa empre-
sa nacional, a 28% numa americana e a 30% numa européia.

Mas a estabilidade econômica tende a mudar bastante
esse cenário. Nas companhias listadas em bolsa e nas grandes
corporações de capital fechado, a ênfase nos incentivos de lon-



go prazo já se reflete de forma mais forte nos pacotes de remu-
neração. Figuras como planos de opções, bônus de contrata-
ção e cláusulas indenizatórias em caso de rescisão de contrato,
conhecidas como golden parachute, tornaram-se pré-requisitos
para a assinatura de um contrato. Raros há três ou quatro
anos, hoje esses recursos são prática corrente nas grandes
empresas. "Nossos contratos e pacotes de remuneração es-
tão cada vez mais parecidos com os dos americanos", afirma
Darcio Crespi, sócio-diretor da Heidrick & Struggles, consul-
toria especializada no recrutamento de executivos sêniores.

O FATOR GLOBALIZAÇÃO
Outro fator que contribui significativamente para

a transformação das práticas salariais no país é o forte pro-
cesso de internacionalização das companhias nacionais,
movimento vivido por gigantes como a Vale, e por empre-
sas promissoras, como o grupo EBX, de Eike Batista. Seus
planos de globalização requerem a contratação de execu-
tivos com perfil diferenciado, mais dispostos a correr ris-
cos. Para atraí-los, essas companhias tiveram de mexer
em suas estruturas de remuneração, dando mais peso aos
componentes variáveis. As multinacionais seguiram pelo
mesmo caminho, ao perceber que o Brasil se tornou uma
opção rentável e promissora para seus negócios. "Os sa-
lários dos executivos brasileiros têm despertado cobiça e
inveja de seus colegas da matriz", afirma Gerson Correia,
diretor da Talent Solution, consultoria especializada em re-
crutamento e coaching de executivos. "Recebo de dois a três
pedidos por mês de brasileiros que estão fora e querem voltar."

Considere o caso da alemã Nivea, um dos maiores
fabricantes mundiais de cosméticos. No final de 2005, a
companhia elegeu os países do Bric (Brasil, Rússia, índia e
China) como alvo prioritário de sua estratégia de crescimen-
to até 2010. Diferentemente do que ocorre na Europa, onde a
Nivea detém a liderança mas as vendas crescem lentamente,
é nesses mercados emergentes que elas disparam ao ritmo de

dois dígitos anuais. Só no ano passado, o faturamento nesse
grupo de países aumentou 35% em relação a 2006. Com o
lançamento sucessivo de sabonetes e desodorantes mais ba-
ratos, 40% dos consumidores da Nivea no Brasil pertencem
às classes C e D, o que fez as vendas saltarem 22% em 2007,
em relação ao ano anterior. No passado, dificilmente um pre-
sidente de filial no Brasil participava de reuniões estratégicas
na matriz. Isso também mudou. Em espaços cada vez mais
curtos, o alemão expatriado Nicolas Fischer, presidente da
subsidiária brasileira, é convocado por seus pares para pal-
pitar na fase que antecede o lançamento de novos produtos.

Com toda essa valorização dos mercados emergen-
tes, é natural que os principais cargos executivos igualmente
se tornassem cobiçados. "O Brasil é hoje o terceiro merca-
do mundial de cosméticos e tornou-se altamente atrativo",
afirma Fischer, 41 anos. "Os executivos alemães enxergam
hoje o país como oportunidade para acelerar a carreira." Seu
cargo no Brasil eqüivale, na matriz, ao de um vice-presiden-
te corporativo. De acordo com pesquisas a que teve acesso, o
salário de presidente em empresas de cosméticos com fatura-
mento na faixa de R$ 500 milhões oscila entre R$ 600 mil e
R$ 800 mil anuais. Isso sinaliza, segundo Fischer, que atual-
mente não existe diferença significativa entre o valor do pacote
de remuneração de expatriados e os salários dos CEOs locais.

Nesse setor, afirma Fischer, o salário variável já eqüi-
vale à metade da remuneração de um diretor. "Está cada
vez mais difícil contratar executivos sem que a negociação
envolva uma parte variável da remuneração", diz Fischer.
Convencer os chefes alemães da enorme pressão existente
no Brasil por essa modalidade de remuneração tem sido uma
batalha para o presidente da Nivea. "Dependendo do nível do
executivo, há gente que chega a receber até seis salários variá-
veis", diz ele. Neste ano, Fischer resolveu estender uma par-
cela variável para o chão de fábrica, onde trabalham 85 dos
330 funcionários da companhia. "Eles passarão a trabalhar
com metas e poderão receber até dois salários", diz Fischer.



A complexidade de fazer negócios no Brasil faz
com que o país jamais seja o primeiro destino de um CEO
expatriado. Antes de assumir a presidência da Nívea, em
janeiro de 2006, Fischer trabalhou na subsidiária da Co-
lômbia, onde se casou, e foi presidente da Wella no Chile.
Quando a empresa foi comprada pela Procter & Gamble, ele
atuou como diretor de marketing para a América Latina.

As práticas agressivas de remuneração torna-
ram as empresas nacionais cada vez mais cobiçadas.
"Elas são hoje as grandes estrelas do mercado", diz Fer-
rari, da Mercer, para quem as multinacionais estão per-
dendo talentos para as brasileiras mesmo quando não
oferecem altos salários. "Há mais desafios, autonomia e
possibilidade de crescimento. Esses aspectos têm moti-
vado a troca", afirma. Esse movimento, segundo Pontes,
da Michael Page, está mexendo com o desenho da remu-
neração. "Para não perder executivos importantes para a
concorrência, as empresas mexeram em seus pacotes e a tra-
jetória dos salários brasileiros ganhou contornos de espiral."

Na construção civil, por exemplo, um dos setores
mais aquecidos da economia atualmente, um presidente che-
ga a receber por ano R$ l milhão de salário fixo, em média, e
mais R$ 1,5 milhão em bônus. Isso eqüivale aos vencimentos
do CEO da Microsoft nos Estados Unidos, Steven Ballmer,
que, em 2007, ganhou US$ 1,28 milhão (R$ 2,04 milhões).
A escassez de profissionais com experiência no mercado
imobiliário permitiu a um diretor de incorporação, respon-
sável pela condução de novos projetos, quadruplicar sua
remuneração anual ao trocar de empresa. Seu salário fixo
mensal dobrou e está hoje em R$ 40 mil. O bônus saltou de
três para dez salários. A guerra por talentos nesse mercado
reflete-se até nas áreas de suporte das construtoras. Em 2007,
o diretor de recursos humanos de uma das maiores empre-
sas do país nesse segmento recebeu bônus de R$ l milhão.

Com a economia em crescimento, aumentou tam-
bém a demanda por profissionais com experiência na área
comercial. Recentemente, o diretor de vendas de uma em-
presa nacional de software, com sede em Joinville (SC), foi
contratado por uma concorrente multinacional de grande
porte. Sua remuneração anual quase triplicou: passou de R$
400 mil para R$ 1,1 milhão. No mercado financeiro, tradi-
cionalmente detentor de salários portentosos, um analista
de investimentos com cinco anos de carreira recebeu de
uma gestora de fundos R$ 800 mil apenas como bônus de
contratação. Nos bancos comerciais de médio porte, a mé-
dia anual de remuneração de um CEO é de R$ 1,5 milhão de
salário fixo e mais R$ 2,8 milhões em bônus. Nos bancos de



investimento, esses números são bem maiores e precifica-
dos em dólares: o salário fixo fica em torno de US$ 3 milhões
e o bônus pode tranqüilamente chegar a US$ 10 milhões.

ESTRELAS E COMETAS
Outro aspecto relevante por trás da alta dos salários

brasileiros é apontado por Fátima Zorzato, diretora-geral da
Russell Reynolds, consultoria especializada no recrutamento
de altos executivos. Trata-se do grande número de instrumen-
tos para medir resultados. O novo patamar de remuneração é,
portanto, conseqüência direta da mudança
na percepção de valor que /oi introduzida
por essas ferramentas. Se antes o desem-
penho de um CEO era medido pela parti-
cipação de mercado obtida e pela imagem
externa da empresa, agora ele é avaliado
com base em números mais precisos, como
o Ebitda (receita antes de juros, impostos,
depreciação e amortização) e o lucro líqui-
do. Com isso, é natural que a remuneração
ganhe cada vez mais contornos de paga-
mento por entrega. "Antes o presidente de
uma empresa tinha muita projeção exter-
na, o que o tornava comparável a um co-
meta", afirma Fátima. "Hoje eles são mais
parecidos com estrelas: ainda brilham,
mas são mais constantes e low profile."

As novas políticas salariais vincu-
ladas a desempenho, com bônus de curto
prazo e participações acionárias, não se limitam a setores de
capital intensivo e lucros exorbitantes. Até mesmo em seg-
mentos onde as margens são menores e a competição é acir-
rada - o que impede altos índices de crescimento -, a prática
de colocar a "cenoura" à frente de executivos vem ganhando

cada vez mais adeptos. Em maio, o grupo varejista Pão de
Açúcar, de Abílio Diniz, apresentou um novo modelo de re-
muneração totalmente baseado em meritocracia. O objetivo,
segundo Enéas Pestana, vice-presidente administrativo e fi-
nanceiro, é premiar os verdadeiros responsáveis pela geração
de resultado. "É uma remuneração agressiva, que bonifica
de forma expressiva os executivos que mais contribuíram
para a conquista das metas", diz Pestana. E põe agressiva e
expressiva nisso. A base do bônus será o Ebitda, e os candi-
datos a engordar o patrimônio no final do ano terão realmente

de se empenhar para aumentar a margem
de lucro. A empresa só premiará a direto-
ria e a média gerência se o crescimento do
Ebitda for superior a 20%. Abaixo disso,
não haverá bônus. "Preferimos não ter
uma escadinha, uma régua progressiva de
resultados. Miramos em algo maior que, se
atingido, distribuirá riquezas e motivará
muito mais a equipe", diz Pestana. A meta
é extremamente ousada. Vale lembrar que,
no varejo, as margens de lucro são aperta-
das. Pestana não se recorda, em um passa-
do recente, de ver o Pão de Açúcar registrar
evolução tão alta de um ano para outro.
"Mas nossos ativos e nossos indicadores
permitem acreditar num resultado mais
forte em 2008", afirma. "No primeiro tri-
mestre deste ano, o Ebitda cresceu 27,7%
em relação ao mesmo período de 2007." O

número de pessoas que podem se beneficiar da remuneração
variável foi bastante reduzido. Passou de 3,2 mil, no ano pas-
sado, para 870, incluindo alta diretoria e gerentes das lojas e
da sede. "Mas o bolo a ser distribuído não diminuiu. Significa
dizer que um grupo menor ganhará mais, se atingir as metas.



Em compensação, a exigência é maior e existe o risco de che-
gar ao final do ano sem nenhum bônus", afirma Pestana. Os
outros 60 mil funcionários da empresa continuarão sendo
premiados com a política de participação nos lucros e resulta-
dos (PLR), independentemente do "gatilho" de 20% do Ebitda.

Supondo que os 51 diretores e os 819 gerentes de
Abilio consigam realmente turbinar a margem de lucro em
2008, eles receberão 50% dos bônus em dinheiro e a ou-
tra metade em opções de ações. Em outras palavras, têm o
direito de adquirir ações do grupo, mas só podem negociá-
las depois de três anos. "Isso garante o comprometimento
do executivo com o crescimento de médio prazo. Ele sabe
que, se a ação subir, poderá ganhar mais do que o previsto,
mas sabe também que um declínio dos resultados pode-
rá reduzir uma boa parte de seu bônus", diz Pestana. Para
adquirir as ações, os "premiados" terão certas facilidades.
O preço a ser pago por eles será definido com base no valor
médio dos papéis nos últimos 20 pregões. Em cima dessa
quantia incidirá um percentual de deságio, a ser definido
pelo grupo. Pestana não revela o limite dessas bonificações.

O novo modelo, segundo Pestana, é parte da ampla
reestruturação desenhada por Cláudio Galeazzi, o atual pre-
sidente do grupo. "Ele montou um sistema simplificado e
eficiente de gestão e otimizou processos. Todas as mudanças
convergem para o mesmo propósito, a busca incessante por
superação de resultados", diz Pestana. O sistema simplificado
de Galeazzi também cortou metade da diretoria. Dos 100 exe-
cutivos que se sentavam à mesa com Abilio em 2007, restam
51. Galeazzi deu até nome ao seu programa de enxugamento
de pessoas e processos: de volta ao básico. Contratado para
um mandato de dois anos, Galeazzi tem boa parte de seus
ganhos vinculados a desempenho. Isso não significa que seu
salário seja simbólico. Cássio Casseb, o ex-presidente, teria,
segundo estimativas de alguns headhunters, ganhos fixos
de R$ 150 mil mensais. Fora os bônus de final de ano. Se o pa-
râmetro for esse, Galeazzi terá, ao final do biênio, só de salá-
rio, R$ 3,9 milhões. Isso se o Ebitda não crescer mais de 20%.

MERITOCRACIA NA VEIA
Outra maneira de recompensar desempenhos supe-

riores que começa a ser adotada é o pagamento de um bônus
extra, atrelado a uma operação específica. Conhecido como
taxa de sucesso (successfeé), é mais uma evidência da dissemi-
nação do modelo meritocrático e da estrutura de partnership,
implantado no Brasil por Jorge Paulo Lemann em seu extinto
Banco Garantia. Darcio Crespi, da Heidrick & Struggles, diz
que a mudança de patamar nos pacotes de remuneração refle-





te essa nova mentalidade dos empresários e dos investidores.
"Eles agora sabem que suas empresas podem alcançar resul-
tados extraordinários se os executivos receberem os incenti-
vos corretos e ganharem junto", diz Crespi. Um dos mais novos
expoentes da meritocracia é o grupo EBX, de Eike Batista. A
frase "quero fazer você rico e ficar mais rico ainda", atribuída a
Eike, é freqüentemente ouvida nos corredores da companhia.

Eike tem uma maneira muito peculiar de recom-
pensar seus executivos. Seu grande chamariz nem são os
salários, compatíveis com os de mercado. Mas, sim, o pro-
grama de concessão de ações. Os eleitos recebem o direito a
uma parcela dos papéis da Centennial, empresa financeira
que detém as participações de Eike no grupo EBX. As ações
só são efetivamente concedidas aos executivos após cinco
anos. Eles não podem negociá-las por um período de três
anos e meio. Com isso, Eike reforça o conceito de alinhar os
interesses de executivos e acionistas. Não há limite máxi-
mo para o número de ações que os integrantes do primeiro
escalão podem receber. "Eike costuma dizer que entrega o
suficiente para motivar seu time", disse Luiz Rodolfo Lan-
dim, um dos principais executivos do grupo, a Época NEGÓ-
CIOS. Isso vale para todos os níveis da hierarquia executiva,
em valores proporcionais à responsabilidade de cada um.

Landim, engenheiro carioca de 51 anos, é um dos maio-
res exemplos do que essa estrutura de remuneração é capaz de
fazer - tanto para o executivo quanto para a empresa. Ele foi
contratado em meados de 2006, após passar 26 anos na Petro-
bras e de desistir de um acerto que havia feito com Abílio Diniz
para assumir a diretoria executiva do grupo Pão de Açúcar.
Mas o desafio de tirar do papel um ambicioso projeto de mi-
neração, acompanhado de um pacote que previa participação
acionária por meio de um plano de opção de ações, falou mais
alto, e Landim tornou-se diretor de relações com investidores
da MMX, a empresa de mineração de Eike Batista. "Foram
apenas duas reuniões e, na terceira, eu já estava trabalhando
na companhia", afirmou Landim. Em pouco mais de um ano
e meio, a MMX abriu o capital, viu o preço de suas ações qua-
druplicar e teve uma parte de seu capital vendido para a An-
glo American, num negócio que movimentou US$ S bilhões.

Durante o período de preparação para o lançamento
das ações da MMX, Landim reunia-se diariamente com os
executivos dos bancos que iriam fazer a abertura de capital.
Quando não estava com os bancos, prospectava o mercado
atrás de profissionais que se juntassem à equipe. Encontrou
dezenas deles na Vale, fisgados com bons salários e também
com pacotes de participação acionária (na faixa de 5% a 10%),
bônus de curto prazo e possíveis premiações em dinheiro (sue-



cessfee) caso a operação obtivesse o sucesso esperado por Eike.
A empresa captou R$ 1,4 bilhão, o maior volume de um IPO
em 2006. Até que veio a oferta da Anglo. "Havia um poten-
cial produtivo comprovado nas minas da MMX e uma equi-
pe de renome trabalhando na empresa, o que deu segurança
aos investidores", disse Landim. Com a venda dos ativos, 27
executivos embolsaram US$ 440 milhões. Landim estava no
grupo. Por sua contribuição no sucesso dessa história, levou
cerca de 10% do valor, ou US$ 44 milhões. Isso sem contar
as opções de ações. O episódio foi relatado pelo próprio Eike
a Época NEGÓCIOS. "Aqui é meritocracia na veia", disse.

Não demorou muito para que Eike convocasse o ar-
tífice da operação MMX para capitanear outro megaprojeto
financeiro: o IPO da OGX, empresa de petróleo que havia
comprado 21 blocos de exploração nas bacias de Campos e
Santos. Dessa vez, Landim, agora como presidente da OGX,
estava em seu habitat natural, a área de petróleo. Assim como
na MMX, reuniu um time de especialistas, quase todos oriun-
dos da Petrobras, convocou os bancos, provou o potencial do
negócio e foi à bolsa. Novo recorde: R$ 5,8 bilhões, o maior
da história da Bovespa. Ao final do dia, com a alta de 8,3%
das ações, o valor de mercado da OGX já alcançava US$ 23,6
bilhões. Landim ganhou, num período de três anos, mais
do que havia angariado nos 26 anos à frente da Petrobras.

EXEMPLO AMERICANO
A trajetória da remuneração dos executivos brasi-

leiros nos últimos três anos guarda semelhanças com o que
ocorreu nos Estados Unidos. Nos dois casos, o ponto de infle-
xão aconteceu no momento em que a inserção das empresas
no mercado de capitais se acentuava. Os planos de opções de
ações foram adotados como principal instrumento de mo-
tivação e retenção, e seu apelo foi reforçado pela trajetória
de alta nos pregões. Até o início da década de 80, tais planos

i representavam no máximo 50% da remuneração de um
falto executivo americano. O valor médio dos prêmios era

equivalente ao do salário fixo anual e, em muitos casos, fica-
va bem abaixo disso. Os presidentes e principais diretores
eram remunerados como burocratas, tinham estabilidade,
incluíam seus empregados pessoais na folha de pagamento
corporativa e eram premiados por tornar suas empresas cada
vez maiores, independentemente de se mostrarem lucrativas.

No lugar de distribuir riqueza para os acionistas
sob a forma de dividendos, eles empregavam os resultados
de cada ano em projetos de expansão desordenada, opera-
ções obsoletas e benefícios extravagantes para a adminis-
tração. Em vez de brigar por seus direitos como fazem hoje
os ativistas, os acionistas limitavam-se a vender as ações
das empresas com as quais não estavam satisfeitos, dei-
xando os executivos livres para agir como bem quisessem.

A grande virada veio com a onda de aquisições hostis,
lideradas pelos fundos de private equity, que tem na compra
da RJR Nabisco pelo Kohlberg Kravis Roberts (KKR), em
1989, a sua operação mais emblemática. O episódio teve sua
notoriedade multiplicada pelo livro Barbarians at the Gate ("Os
bárbaros no portão", não editado no Brasil), de autoria dos re-
pórteres do Wall Street Journal Bryan Burrough e John Elyar,
que foi, posteriormente, transformado em filme. Antes de
sua tentativa frustrada de comprar as ações em circulação no
mercado para evitar que o KKR assumisse o controle, o CEO
Ross Johnson patrocinava projetos milionários, esdrúxulos
e com pouquíssima chance de sucesso. Foi o caso do cigarro
sem fumaça Premier, que teve custo de desenvolvimento de
mais de US$ l bilhão e não chegou a sobreviver um ano nas
prateleiras. Ele autorizava investimentos em pesquisas sem
objetivo definido e ainda utilizava o jato da companhia para
transportar seu pastor alemão, que figurava na lista de pas-
sageiros disfarçado pelo codinome G. Shepherd (bom pastor).

Mordomias e projetos de investimento mal estrutu-
rados foram os principais alvos dos fundos de private equity,
ao assumir o controle das companhias que arrematavam nas
bolsas. Isso porque as aquisições eram realizadas com recur-



sos emprestados e que seriam pagos com dinheiro gerado
pela operação da empresa adquirida. Como em muitos casos
o nível de endividamento era próximo de 100%, os executivos
precisavam buscar ganhos de eficiência. Era a única maneira
de impedir que a companhia quebrasse e, conseqüentemen-
te, de manter o próprio emprego. Para estimular os executi-
vos a tomar as medidas duras necessárias, os investidores
lhes ofereciam pacotes de remuneração variável agressivos.

O trabalho era monitorado de perto e as opções, que
até então eram utilizadas mais por questões fiscais, se torna-
ram ferramentas para estimular os executivos a pensar como
donos das empresas. Como as opções conferem o direito de
comprar uma ação da empresa a um preço predeterminado,
quanto mais trabalhasse para elevar o preço do papel acima
da fronteira estabelecida pelo plano, mais rico ficaria o exe-
cutivo. Os gestores passaram, então, a ser recompensados
como empreendedores, e isso viria multiplicar muitas vezes
a sua capacidade de ganho. Um levantamento realizado por
Steven Kaplan, professor da Universidade de Chicago, ba-
seado em dados da década de 80, mostra que, enquanto os
gestores tradicionais recebiam US$ 3 para cada US$ l mil
em lucros que geravam, os executivos das empresas adqui-
ridas pelos fundos de private equity ganhavam US$ 64.

Essa diferença era explicada principalmente pe-
los ganhos de eficiência, refletidos pela trajetória de alta
no preço das ações. Foram os preços em bolsa que impul-
sionaram o potencial de ganho dos executivos, fazendo

com que, em 1989, o valor médio das opções concedidas
triplicasse, chegando a 3,5 salários anuais. Na tentativa de
emular os resultados obtidos pelos fundos de private equi-
ty, muitas companhias abertas tradicionais passaram a
adotar planos de opções. A palavra de ordem era alinhar os
interesses de executivos e acionistas, permitindo que com-
partilhassem os resultados obtidos nas bolsas de valores.

Ao longo da década de 90, as opções de ações se con-
solidaram como um dos componentes de maior peso nos pa-
cotes de remuneração de altos executivos, a ponto de serem
consideradas o seu motor de crescimento. O volume de ações
em circulação detido por executivos mais do que duplicou,
entre 1987 e 1998, chegando a 14% do total. Na seqüência, as
start-ups de internet deram um impulso ainda maior, e as
opções de ações registraram recordes que não foram supe-
rados até hoje. Na tentativa de impedir que seus executivos
de alto e médio escalões fossem roubados pelas empresas
da nova economia, as grandes corporações americanas
usaram os planos de opção para multiplicar várias vezes
os salários que pagavam. Em 2000, pouco antes do estouro
da bolha da internet, US$ 119 bilhões foram emitidos sob a
forma de opções de ações. Em 1992, esse montante era de ape-
nas US$ 11 bilhões. O valor médio dos prêmios concedidos
também continuou a crescer, passando de 3,5 salários, em
1989, para nove salários em 2002. Hoje, a média está em 16.

No entanto, o que parecia ser uma solução brilhan-
te acabou por criar uma série de novos problemas, dos quais



o crescimento exponencial na remuneração dos executi-
vos é apenas uma evidência. Outros tiveram efeitos colate-
rais mais sérios, como as maquiagens de balanços que le-
varam à quebra de grandes corporações, como a Enron e a
WorldCom, e que teriam sido motivadas pelo fato de os execu-
tivos terem a maior parte de suas fortunas alocadas em ações.

Na visão dos investidores americanos, os conselhei-
ros, que são muito bem pagos, fazem vistas grossas para os
excessos cometidos em relação aos salários milionários, na
tentativa de evitar maiores confrontos, já que eles são indica-
dos pelos próprios executivos que têm de supervisionar. Esse
é um dos motivos que levaram um dos maiores defensores
da mudança nas práticas de remuneração perpetrada nos
anos 80 a voltar atrás e questionar a efetividade das opções
de ações como ferramenta para promover o alinhamento de
interesses. Ele é Michael Jensen, professor emérito de Har-
vard e autor de dezenas de estudos sobre remuneração, que
reconheceu que o mecanismo pode ser utilizado para pre-
miar atuações medíocres. "Eu nunca mais concederia o pla-
no-padrão de opções de ações", disse Jensen em entrevista

ao jornal The New York Times, em setembro do ano passado. A
afirmação é, na verdade, o reconhecimento de uma falha no
modelo tradicional que Jensen só enxergou recentemente.

A fórmula original não considera o retorno médio que
um investidor obteria se alocasse seus recursos num produto
com o mesmo nível de risco que as ações, denominado custo de
capital. Ao desconsiderar o custo de capital, os planos de opções
premiam os executivos por resultados de mercado, que não têm
relação nenhuma com o desempenho do profissional. Assim,
se o preço da ação subir em conseqüência de uma alta geral no
mercado ou de uma elevação no preço das commodities, por
exemplo, o executivo ganhará ao exercer suas opções mesmo que
o lucro ou a participação de mercado da empresa não tenha au-
mentado. Incluir o custo de capital na equação é uma das inúme-
ras sugestões que o professor Jensen apresenta em seu novo livro
CEO Payand Whatto Do Aboutlt:.Restor Inglntegr Ityto Both Executive
Compensation and Capital Market Relations ("O que fazer a respeito
do salário do CEO: restaurando a integridade tanto da remu-
neração de executivos quanto das relações no mercado de capi-
tais"), que será lançado nos Estados Unidos em agosto de 2009.

•

Opções de ações
Conferem o direito, mas não a obri-
gação, de adquirir uma determinada
quantidade de ações da companhia a
um preço prefixado, obedecendo um
período de carência (que varia entre
um e três anos). A idéia por trás das
opções é alinhar os objetivos de exe-
cu t ivos e ac ion is tas ,confer indo re-
muneração atrelada ao desempenho.

D&O
Sigla utilizada para designar a moda-
lidade de seguro Directors & Officers,
que protege o patrimônio pessoal de
presidentes, diretores e conselheiros
de administ ração em caso de pro-
cessos Indenizatórios movidos con-
tra a empresa. Com ele, o executivo
tem a segurança de que seus bens
es ta rão a sa l vo , caso a empresa
seja condenada numa ação judicial.

Ações fantasmas
Permitem receber remuneração equiva-
lente a um número específico de ações,
dentro de um determinado prazo, O
valor é calculado com base no preço de
mercado do papel na data de vencimen-
to do benefício, mas é pago em dinheiro.
Com isso, evita-se a diluição dos acio-
nistas ao mesmo tempo em que atrela
o bônus do executivo ao valor da ação.

Gardeningleave
Cláusula contratual de não concorrência
que estabelece o pagamento de salários
e bônus equivalente a um período (de
seis meses, em média) durante o qual o
executivo se compromete a não traba-
lhar para uma empresa concorrente. O
termo é uma referência bem-humorada
à aposentadoria, quando muitos pro-
fissionais se dedicam a hobbies como,
por exemplo, a jardinagem(gardening).

Bônus diferido
Urna parcela do bônus de curto pra-
zo pago em dinheiro é ret ida pela
empresa, e seu pagamento é condi-
cionado ao cumprimento de metas
de médio prazo e à permanência do
executivo na empresa, É um impor-
tante inst rumento de re tenção de
talentos que também ajuda a diluir
o foco em metas de cur to prazo.

Golden parachute
O "pára-quedas de ouro" é um pacote
de indenização pago em caso de de-
missão ou de urna eventual aquisição
da empresa por um concorrente. Os
valores são definidos, caso a caso, já
no momento da contratação, e ga-
rantem que o executivo receberá um
número fixo de salários, além de bô-
nus equivalente ao período estabele-
cido em contrato e outros benefícios.



TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA
Diferentemente do que acontece nos Estados Uni-

dos, onde a discussão sobre política salarial é aberta, falar
de salário no Brasil ainda é um tabu. CEOs e executivos
alegam questões de segurança para manter a sete chaves
os valores de seus pacotes de remuneração. A preocupa-
ção faz mesmo sentido em um país com altos índices de
violência, mas o desconforto deixa evidente que há tam-
bém embutida uma questão que precisa ser repensada. A
insuficiência de informações a respeito da remuneração
dos executivos, principalmente nas companhias aber-
tas, pode ter conseqüências danosas para os acionistas e
para o mercado. Foi somente nos anos 90 que o governo
dos Estados Unidos editou as primeiras medidas para
conter a multiplicação dos pacotes milionários - e elas se
mostraram ineficazes. Em 1993, o Congresso america-
no limitou a isenção fiscal que incide sobre o salário fixo
do CEO ao valor máximo de US$ l milhão. Qualquer pa-
gamento acima desse montante deveria estar atrelado à
performance. No lugar de segurar a alta nos salários, a
medida estimulou uma nova explosão nos componentes
de remuneração variável e ainda ajudou a consolidar o pa-
tamar mínimo do salário base em US$ l milhão por ano.

Lá, a falta de transparência sobre os pacotes concedi-
dos individualmente a cada executivo abriu espaço para prá-
ticas abusivas, especialmente porque o capital das compa-
nhias é composto por um grande número de acionistas com
participações pequenas, de menos de 1%. Por aqui, os investi-
dores contam com um mecanismo de controle adicional, de-
corrente da estrutura de capital das companhias listadas em
bolsa que, em sua grande maioria, ainda tem um acionista
majoritário. Mas isso não elimina o risco de repetir os erros.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autar-
quia que regula e supervisiona a atuação das empresas de
capital aberto, desenha uma proposta de novas normas para
a divulgação das políticas de remuneração e dos valores pa-

gos aos principais executivos e conselheiros de administra-
ção. Elizabeth Machado, superintendente de relações com
empresas da CVM, afirma que a publicação de informações
individualizadas relativas aos salários dos principais execu-
tivos é um dos aspectos estudados pelo projeto de reforma.
"Hoje o disclosure exigido é mínimo", diz Elizabeth. "As prá-
ticas de mercado evoluíram e as novas regras devem repre-
sentar um grande salto de qualidade." Planejada para este
ano, a proposta de mudança ainda não tem prazo específico
para vir a público. Como é de praxe, as sugestões da autar-
quia passarão por um período de audiência pública, durante
o qual qualquer pessoa pode apresentar críticas e sugestões.

Hoje, a lei exige que as companhias abertas apre-
sentem uma sugestão de verba global anual para o pa-
gamento dos principais executivos e dos conselheiros
de administração. Os valores propostos devem ser apro-
vados pelos acionistas na assembléia geral ordinária,
que geralmente ocorre entre os meses de março e abril.

Uma análise dos dados disponíveis nas atas de
assembléias das 99 companhias listadas no Novo Merca-
do e das 30 empresas de maior capitalização da Bovespa,
realizada por Época NEGÓCIOS, permite acompanhar a
trajetória dos valores. De 2007 para 2008, companhias
como B2W e Sadia, por exemplo, dobraram os montantes
aprovados para pagamento de salários da diretoria e dos
conselheiros. Na Gol Linhas Aéreas, o valor triplicou, pas-
sando de R$ 3 milhões, em 2007, para R$ 10,6 milhões em
2008. Bradesco, Embraer, Itaú e Redecard não fizeram
reajustes. Entre as companhias analisadas, a média de ele-
vação das verbas destinadas à remuneração foi de 30%.

Também é possível calcular um indicador bastante
utilizado nos Estados Unidos e na Europa: a parcela do lu-
cro líquido do ano anterior que é destinada ao pagamento
dos altos executivos. Das 30 companhias com maior valor
de mercado da Bovespa, a que apresenta o menor percen-
tual é a Petrobras. O tamanho de seu lucro líquido (R$ 21,5



bilhões em 2007) certamente ajudou a diluir o percentu-
al, que foi de 0,05%, o equivalente a R$ 9,81 milhões. Na
Vale, onde a verba para 2008 é de R$ 97 milhões, a parcela
foi de 0,48%. Na ALL foi encontrado o maior percentu-
al: 11,5% do lucro líquido, o equivalente a R$ 25 milhões.
Uma das utilidades dessa análise é comparar as práticas
de concorrentes. A Sadia, apesar de ter elevado a verba de
R$ 14 milhões para R$ 28 milhões, alocou 4,1% do lu-
cro líquido à remuneração de seus diretores. Na Per-
digão, essa parcela foi um pouco maior, de 5,7%, em-
bora tenha crescido 32% de um ano para o outro.

Para o vice-presidente do conselho de administração
do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC),
João Nogueira Batista, a divulgação da política de remune-
ração seria uma boa forma de incrementar a informação dis-
ponível para o acionista no Brasil, sem comprometer a segu-
rança dos executivos. "Ao ter acesso aos critérios adotados, o
acionista pode avaliar o quanto a política é capaz de promo-
ver o alinhamento de interesses", diz Batista. Se a remunera-
ção dos altos executivos é um instrumento importante para
promover o crescimento de uma companhia, faz sentido que
a política usada para formatá-la seja parte do plano de ne-
gócios - e que os acionistas tenham acesso à lógica adotada,
podendo opinar sobre ela. "As companhias também pode-
riam submeter essas políticas à aprovação, em assembléia."

A forma e o valor da remuneração dos principais
executivos de uma empresa são importantes porque aju-
dam a delinear como o poder de decisão é distribuído entre
investidores e gestores. A lição dos fundos de private equi-
ty na década de 80 continua válida: pacotes fortemente
atrelados à performance ajudam a direcionar o compor-
tamento dos executivos e a concentrar seus esforços na
obtenção de resultados. Mas para que o sistema de meri-
tocracia funcione, é fundamental que haja transparência.

Acionistas e funcionários querem que suas empresas
gerem prosperidade. A remuneração dos altos executivos é,

indiscutivelmente, uma ferramenta importante para estimu-
lar esse processo. Um executivo competente, que gera valor
para o acionista, terá seu salário percebido como justo e me-
recido, mesmo que pareça alto. No entanto, a única maneira
de avaliar se os incentivos geram o resultado esperado é ter
acesso ao's detalhes dos pacotes praticados, para que possam
ser comparados a indicadores de desempenho. O equilíbrio
que se busca é reconhecidamente tênue. A regulamentação e
as exigências de divulgação precisam levar em conta a segu-
rança pessoal dos executivos, mas também a necessidade de
informar os acionistas para que possam, por um lado, coibir
abusos e, por outro, garantir que talentos sejam valorizados.

Investidores podem ser qualquer coisa, menos
irracionais. Até mesmo um dos maiores críticos dos al-
tos salários dá o braço a torcer quando uma remuneração
muito acima da média é merecida. Warren Buffett, que
há mais de 20 anos recebe apenas US$ 100 mil por ano
por seus trabalhos como CEO, diretor de investimentos e
presidente do conselho da Berkshire Hathaway, autorizou
com um sorriso nos lábios o pagamento de US$ 150 mi-
lhões ao CEO da Gillette, James Kilts, quando a empresa
foi vendida para a Procter & Gamble, em 2005. "Logo que
assumiu o cargo, Jim tomou medidas que aumentaram
dramaticamente o valor intrínseco da Gillette", afirmou
Buffett na carta que dirigiu aos acionistas da Berkshire
Hathaway, em março de 2006. O investidor reconhecia
o mérito de Kilts, ressaltando que, como proprietária de
9,7% da Gillette, a Berkshire havia desembolsado recursos
na proporção equivalente para pagar o pacote rescisório
do CEO. "O fato é que é difícil remunerar em excesso um
CEO verdadeiramente extraordinário numa grande em-
presa. Mas essa é uma espécie muito rara", disse Buffett. m

Text Box
Fonte: Época Negócios, a.2, n.17, p. 94-108, jul. 2008.




