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A remuneração dos CEOs das empresas que atuam no Brasil aumentou 9,8% nos primeiros 
meses de 2008, na comparação com o mesmo período de 2007. A revelação é do Top Exec 
2008, estudo realizado pela consultoria Hay Group com 2.514 executivos, de 227 empresas. O 
percentual inclui o salário-base médio (que subiu 4,4%) e os bônus. A evolução salarial para 
os demais executivos foi semelhante: 5,9% de aumento no salário-base e 8,6% no total em 
dinheiro.  
 
Segundo o diretor do Hay Group, Cláudio Costa, a "espetacular" performance da economia 
brasileira em 2007 é o principal motivo para a evolução dos ganhos dos executivos. "O 
aumento do salário-base praticamente empatou com a inflação do ano passado. Porém, os 
bônus cresceram 18%. O mesmo aconteceu de 2006 para 2007", detalha. Segundo ele, o 
cargo que mais se valorizou foi o executivo de logística e suprimentos. O salário-base médio 
do cargo apresentou um crescimento de 12,9% em 2008.  
 
O levantamento também revelou que os incentivos de curto prazo (ICP) aumentaram, em 
média, 17,5% em relação ao período anterior. O benefício é oferecido por todas as empresas 
consultadas, mas de formas distintas: 89% delas têm programa de participação nos lucros, 
71% adotam o sistema de bônus, 60% fazem composição dos dois modelos e 7% recorrem a 
outras formas de incentivo.  
 
Os incentivos de longo prazo (ILP) têm menor difusão que os ICP. Mas sua adoção está 
ganhando espaço. Entre as empresas ouvidas, 33,5% mantêm planos de ILP, um aumento de 
23% em relação ao período anterior. A prática ainda é maior em empresas de capital 
estrangeiro (66,7% das que oferecem ILP). Do total da amostra, 34% dos executivos se 
enquadram no perfil exigido para o pagamento destes bônus, mas os critérios variam de 
acordo com as empresas.  
 
Segundo Costa, a tendência de crescimento da oferta de ILP ocorre em função do número de 
companhias que abriram capital nos últimos anos ou estão estudando esta possibilidade. 
Outros fatores importantes para a mudança são a abertura do mercado nacional, o 
crescimento da economia e o conseqüente fortalecimento das empresas nacionais. "A 
estabilização econômica possibilita o planejamento de longo prazo. A combinação desses 
fatores permite a adoção do ILP", analisa.  
 
A atual disputa pelos melhores gestores é outro fator que tem provocado a maior adoção 
desse tipo de incentivo. "Há carência de executivos preparados para comandar as companhias 
na atual expansão econômica", justifica. "A utilização de ferramentas de remuneração de longo 
prazo se mostra um caminho natural, como forma de garantir o alinhamento e a permanência 
desses profissionais no médio e longo prazo", salienta.  
 
Dentre as empresas que oferecem ILP, 66% adotam um único programa. As demais (34%) 
utilizam até três diferentes modelos para composição do incentivo. A opção de compra de 
ações é o sistema mais utilizado, adotado por 58% das empresas.  
 
Segundo o levantamento, nas companhias nacionais, as políticas de ILP para CEOs e 
presidentes remuneram, em média, 10% a menos do que nas empresas multinacionais. Nos 
níveis de vice-presidência e diretoria, o índice se equipara. Além disso, as companhias de 
capital aberto superam em 5% a 10% a quantidade de empresas de capital fechado com ILP.  
 
Entre as empresas pesquisadas, 92% utilizam tabela salarial única para os níveis executivos, 
com abrangência nacional. O mesmo não acontece no nível operacional, no qual predomina o 
uso da tabela regional. Isso evidencia que, entre os executivos, a competitividade é 
estabelecida em bases nacionais, de acordo com a lei da oferta e da procura. Esse análise é 
reforçada com outro dado do estudo: 95% das organizações utilizam o desempenho individual 
como principal critério para os aumentos salariais.  
 



O levantamento traz ainda dados relevantes sobre as políticas e práticas de gestão. Todas as 
companhias participantes mantêm uma estrutura salarial formal para os níveis executivos. Em 
apenas em 5% delas, o principal executivo não é incluído na mesma política de remuneração 
que os demais. A grande parte delas (90%) faz uma revisão anual dessa estrutura. Quase 
metade das empresas (44%) informam aos executivos o ponto mínimo e máximo de sua faixa 
salarial, bem como sua posição dentro desses limites.  
 
As práticas de governança corporativa também foram investigadas. O estudo identificou que 
41% das empresas dispõem de conselho de administração, 23% mantêm conselho fiscal, 12% 
têm comitê de recursos humanos ou remuneração e 11% contam com comitê de auditoria. O 
crescimento médio da remuneração dos conselheiros de administração foi de 4,1%. Apenas 
3% das empresas oferecem ILP para os conselheiros.  
 
Diversos estudos têm apontado o aumento dos salários nos principais postos empresariais. Um 
levantamento realizado recentemente pela consultoria Michel Page detectou que os executivos 
das área de finanças tiveram uma grande valorização salarial nos últimos dois anos. Entre 
eles, os diretores financeiros foram os profissionais mais valorizados. Para estes, o aumento 
chegou a 40% só na remuneração fixa, no período entre os dois ou três últimos anos. Já o 
levantamento "Remunerando no Brasil 2007/2008", também do Hay Group, apontou que os 
principais mandatários das empresas brasileiras, hoje, ganham mais do que seus pares em 
multinacionais com sede no País.  
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