


CAPA remuneração

OR MUITO TEMPO A CARREIRA DE UM EXECUTIVO

brasileiro bem-sucedido invariavelmente culmina-
va num alto posto de uma grande multinacional.
Ali estavam os benefícios mais generosos, como
carro, clube, escola para as crianças e motorista.
Mas era raro que esses profissionais recebessem
remunerações anuais na casa do milhão em troca

de seu trabalho e dos resultados que traziam para suas compa-
nhias. O que se vê hoje contradiz o passado de maneira radical.
As mordomias caíram em desuso. Por outro lado, os ganhos fi-
nanceiros nunca foram tão altos — e as remunerações milionárias
chegaram também para executivos de empresas consideradas
pouco charmosas até recentemente, como as construtoras e mi-
neradoras. O poder de atração desses setores em rápido cresci-
mento vem chamando a atenção de gente como o carioca Marcus
Daniel Machado, de 40 anos. Engenheiro, ele fez carreira em
subsidiárias de companhias como IBM e Ernst&Young. Há qua-
tro meses, trocou a diretoria de vendas da Nokia no Brasil pela
diretoria de negócios da Tecnisa, construtora paulista com recei-
ta bruta de 352 milhões de reais em 2007 (aumento de 67% em
relação ao ano anterior). "Aqui tenho mais controle sobre as
variáveis que determinarão meu bônus", diz Machado, acostu-
mado a multinacionais em que o percentual variável costuma
estar atrelado também a metas globais. Além dele, outros cinco
profissionais foram contratados pela Tecnisa para postos de co-
mando no último ano. O poder de sedução da construtora au-
mentou, sobretudo, depois de sua abertura de capital, em feve-
reiro de 2007. Hoje, os executivos podem multiplicar por 3 o
próprio ganho anual — considerando os bônus atrelados a resul-
tados e o pacote de opções de ações que poderá ser resgatado a
partir do ano que vem. No caso dos diretores, isso representa um
ganho potencial superior a l milhão de reais.por ano. "A remu-
neração aqui é extremamente agressiva, assim como as metas da
companhia", diz Carlos Alberto Júlio, que substituiu o fundador.
Meyer Nigri, na presidência da Tecnisa em janeiro deste ano.

Histórias como a da Tecnisa se multiplicaram recentemente
no país. Só no agitado setor de construção civil, duas dezenas de
empresas abriram o capital nos últimos anos — e todas elas
disputaram executivos no mercado para alguma posição de lide-
rança. A atual corrida por profissionais é reflexo de uma econo-
mia em crescimento. "Existe um aquecimento sobretudo porque
muitas empresas aceleraram planos de expansão fora do país",
diz Darcio Crespi. sócio da empresa de contratação de altos exe-
cutivos Heidrick & Struggles. É possível ver sinais dessa movi-
mentação mesmo em companhias mais tradicionais. Mais da
metade dos 45 altos executivos do grupo Votorantim, por exem-
plo, tem menos de cinco anos de casa. "Nunca existiu uma es-
tratégia consistente de formação de novos profissionais no Bra-
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sil", diz Betania Tanure, especialista em comportamento organi-
zacional pela Fundação Dom Cabral, de Belo Horizonte. "Com
o aumento da demanda, a briga pelos melhores se tornou inten-
sa." O desequilíbrio entre procura e oferta de profissionais teve
um efeito clássico: um expressivo aumento na remuneração de
executivos. Sua manifestação mais impressionante está retratada
na pesquisa elaborada pela consultoria de remuneração Hay
Group com 227 das 500 maiores empresas do país segundo o
ranking de Melhores e Maiores, de EXAME. O mercado finan-
ceiro, tradicional reduto de profissionais milionários, não faz
parte dessa liga. Ainda assim, o número de executivos com ganho
anual superior a l milhão de reais quase dobrou nos últimos três
anos (veja quadro acima). Eles eram 275 em 2005. Hoje sào 528.
Note bem: são 528 salários milionários num universo de 227
empresas — o que dá uma média de 2,3 por companhia. Com
base nessa amostra, é possível concluir que o número total de
executivos brasileiros milionários é muito maior. São essas pes-
soas que estão ajudando a formar uma nova classe no Brasil. Ern
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2007. segundo um recente estudo publicado pela consultoria
internacional Capgemini e pelo banco de investimento Merrill
Lynch, o país teve o terceiro maior crescimento mundial em
número de pessoas com patrimônio superior a l milhão de dó-
lares, A pesquisa Hay Group/EXAME revela outro dado sobre
o perfil desses profissionais — boa parte desses ganhos está nas
empresas de capital nacional, em que está a maioria (61%) dos
executivos com ganho anual superior a l milhão de reais. "As
empresas brasileiras conseguem se adaptar ao momento mais
facilmente do que as estrangeiras, amarradas a padrões globais",
diz Cláudio Costa, diretor da área de pesquisa da Hay.

Em geral, as companhias instaladas no Brasil mantêm em si-
gilo boa parte das informações referentes à remuneração de seus
executivos. Mas os dados das brasileiras listadas na bolsa de No-
va York (obrigadas pelo órgão regulador americano a divulgar a
remuneração de seus executivos) dão uma boa idéia do cenário
atual. Em 2007. a Vale distribuiu 24 milhões de dólares (ou algo
como 38 milhões de reais, em valores atualizados) entre remune-

ração fixa e variável a seus oito principais
executivos — um time encabeçado pelo pau-
lista Roger Agnelli. No ano anterior, a bolada
havia sido quase 40% menor. Outra empresa
que registrou aumento na remuneração de seu
pessoal foi a Perdigão, comandada por Nil-
demar Secches. Em 2007. a companhia pa-
gou cerca de 15 milhões de reais a seus 11

principais executivos, ante 13 milhões de reais em 2006.
Para entender a ascensão de novos milionários nas empresas

brasileiras, é preciso olhar para os dois componentes da remu-
neração. O primeiro é o salário fixo, que se valorizou conside-
ravelmente nos últimos anos. Em 2005. segundo o universo
pesquisado pela Hay. havia 50 executivos com salário-base su-
perior a l miihão de reais no país. Hoje são 76. Ao longo dos
últimos 12 meses, o salário-base de presidentes teve aumento
de 7.7% (veja quadro na pág. 26). No caso dos diretores, o
aumento foi de 8.8%. É na remuneração variáveL porém, que
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se observa o maior avanço. A competitividade aqui se tomou
tão grande que o bônus de curto prazo brasileiro já é o maior
pago no mundo (em múltiplos do salário-base) — numa com-
paração cora 60 países (veja quadro na pág. 28). É claro que.
em números absolutos, os valores ainda não se comparam ao
que acontece em mercados como o americano. Lá, em 2007, os
presidentes das empresas que integram o índice Standard &
Poor's 500 receberam em média 4000 dólares — por hora tra-
balhada. O executivo mais bem pago. William C. Weldon. da
Johnson & Johnson, recebeu a remuneração total de 31.9 mi-
lhões de dólares. Mas, enquanto a crise americana coloca um
freio de mão no aumento das remunerações, no Brasil a econo-
mia aquecida as empurra para o alto. Nos Estados Unidos, se-
tores como telecomunicações, tecnologia da informação e in-
dústria reduziram em até 22% o pagamento de seus principais
executivos. No Brasil, feitas as contas, de maio de 2007 a junho
deste ano a remuneração total dos presidentes brasileiros au-
mentou 18.4%. Para os diretores, o aumento foi de 16,9%.

Na construtora paulista WTorre. essa curva ascendente foi
ainda mais acentuada. Em 2007, a empresa aumentou a parcela
de remuneração variável de seus 19 diretores em 174%. No
caso dos 83 gerentes, esse percentual variou ainda mais — e
chegou a 319%. "Passamos a acompanhar pesquisas de remu-
neração do mercado de seis em seis meses, e não mais uma vê?,
por ano", diz Silene Brito, gerente de recursos humanos da
WTorre. A empresa contratou 89 executivos entre diretores e
gerentes nos últimos dois anos. Um dos recém-chegados é Mar-
co Antônio Bologna, que assumiu o comando da companhia em

ESPECIALISTAS QUESTIONAM
SE O MERCADO NÃO VÍVE HOJE
UMA EXUBERÂNCIA IRRACIONAL
EM TERMOS DE REMUNERAÇÃO

fevereiro de 2008. Bologna havia deixado a presidência da com-
panhia aérea TAM havia alguns meses e negociava outras opor-
tunidades quando recebeu uma ligação diretamente de Walter
Torre, fundador da empresa. Conforme contou a amigos, ele
recebeu o convite num sábado e aceitou no dia seguinte porque
se tratava de "uma proposta irrecusável". (Procurado por EXAME,
Bologna preferiu não dar entrevista.)

Essa tendência esta invadindo até mesmo setores tradicio-
nalmente menos agressivos em sua política de remuneração,
como o varejo. Em maio, o Pão de Açúcar, segundo maior
grupo varejista do Brasil, tornou-se um exemplo eloqüente des-
sa mudança. A rede colocou em vigor um novo sistema de re-
muneração, em que os executivos podem ganhar até 55 salários
por ano — um terço dos quais se refere a bônus e outro a opções
de compra de ações (contratos que garantem o direito de com-
pra ou venda de uma ação a um valor prefixado). Até então, o
potencial máximo de ganho total era de 30 salários. Segundo
Enéas Pestana, vice-presidente administrativo-financeiro do
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Pestana, diretor
financeiro do
Peto de Açúcar: os
ganhos dos
executivos agora
podem chegar a
55 salários por ano

Pão de Açúcar, a mudança veio "dar al-
ma" às recentes mudanças feitas pelo
presidente Cláudio Galeazzi, que assu-
miu o cargo em novembro do ano passa-
do com o objetivo de promover uma vi-
rada nos resultados. Desde então, mais
de 30 diretores foram demitidos. Para os
51 que ficaram, o peso das decisões au-
mentou muito. Por isso, cresceu também a necessidade de amar-
rar o bolso de cada um deles ao desempenho da companhia.
"Ternos 50 leões para segurar. É preciso premiar agressivamen-
te quem faz a diferença", diz Pestana. "Não mexemos no salá-
rio fixo, mas o potencial de bônus multiplicou."

Há um senão na nova regra de remuneração do Pão de Açúcar
— se o Ebitda, o principal indicador para medir a eficiência
operacional de uma companhia, crescer menos de 20%. não ha-
verá bônus. Segundo Pestana, até agora as metas estão sendo
cumpridas. O Ebitda aumentou 30% no primeiro semestre deste
ano comparado ao mesmo período do ano passado. "Agora po-
demos pescar em qualquer lago"', diz Galeazzi. Um dos execu-
tivos recentemente fisgados pelo Pão de Açúcar é a nova direto-
ra de recursos humanos, a carioca Cláudia Elisa, contratada no
dia 5 de agosto. Cláudia trabalhou por 17 anos na AmBev. Seu
último cargo foi de diretora de gente e gestão. Antes de assumir
sua atual posição na rede varejista, ela esteve por três meses na
Leitbom. uma das maiores empresas de laticínios do país, adqui-
rida pela GP Investimentos no início de abril, como diretora de
finanças- tecnologia e recursos humanos. "Vim pelo desafio, mas
é claro que o dinheiro tem de ser compatível", diz Cláudia.

OS CASOS DE GANHOS MAIS EXTRAVAGANTES, porém, estão
em companhias prestes a abrir o capital (algo que. por ora, perdeu
pane do apelo com a queda na bolsa) ou que serão preparadas
para ser vendidas num futuro próximo. "A medida que casos
desse tipo começaram a se repetir, passei a encontrar mais difi-
culdade de levar altos executivos para certos postos. Muitos estão
esperando a chance de dar uma grande tacada", diz Crespi. da
Heidrick & Struggles. Muitas "grandes tacadas" estão em setores
como agronegócio e mineração. Segundo o levantamento da Hay,
60% dos cerca de 100 novos milionários que ingressaram na
lista no último ano vieram desses dois setores. O caso mais fã-

«

moso é o do carioca Luiz Rodolfo Landim no grupo EBX. do
empresário Eike Batista. Após quase três décadas de carreira na
Petrobras, Landim ingressou no grupo em meados de 2006 como
diretor de relações com investidores da MMX, a empresa de
mineração de Eike. Com a abeitura de capital, um ano e meio
mais tarde, o preço de suas ações quadruplicou. Poucos meses
depois do ÍPO. a mineradora inglesa Anglo American comprou
paite da MMX. num negócio que movimentou 5 bilhões de dó-
lares. Junto com Landim, outros 26 executivos embolsaram 440
milhões de dólares no início de 2008. A Landim coube o mon-
tante de cerca de 40 milhões de dólares. "Foi um episódio sim-
bólico", diz Paulo Gouvêa. diretor de finanças do grupo EBX.



"Depois dele não perdemos um funcionário sequer, mesmo com
um assédio feroz por parte da concorrência."

Trata-se de uma situação nova para executivos e também
para quem está do outro lado da negociação — no caso de boa
parte das empresas brasileiras, os próprios donos. "Levei quase
seis meses para negociar com os controladores da empresa quan-
to eu receberia com o IPO\ diz um executivo que assumiu há
cerca de dois anos a presidência de uma companhia com vendas
anuais superiores a l bilhão de reais. Ao final do impasse, ele
acertou uma remuneração que lhe garantiu mais de IO milhões
de reais somando bônus e opções de ações — uma bolada que
o executivo embolsou em 2007. No calor da disputa por um

profissional, um dos deslizes mais comuns é inflar sua remune-
ração a ponto de criar uma desproporção entre seus pares. Foi
o que aconteceu com o americano Richard Lark. ex-diretor fi-
nanceiro da companhia aérea Gol. Em 2003, ele deixou a dire-
toria financeira da Americanas.com para aceitar o cargo da
então recém-formada empresa aérea por um salário abaixo do
mercado. Em contrapartida, negociou um dos maiores pacotes
de opções de que se tem notícia no país. Na época, a Gol era
avaliada em apenas 200 milhões de dólares. A empresa distribuiu
aos executivos 937000 opções a um preço de exercício de 3
reais. No dia da abertura de capital, em 2004. a Gol já valia 35
reais por ação. Lark levou sozinho algo estimado em 20 milhões
de reais. (Há cerca de dois meses, aos 42 anos. Lark deixou o
cargo para montar um fundo de investimento e se transferiu
para o conselho de administração da empresa.) "O desconforto
entre os demais diretores foi inevitável", diz um executivo pró-
ximo à empresa. Esse desconforto teria ainda sido um dos fato-
res que fizeram com que David Barioni aceitasse prontamente
a oferta feita pela concorrente TAM para que ele se tornasse o
novo presidente da companhia. (Procurada por EXAME, a Gol
não se manifestou sobre o assunto.)

Casos como os de Lark e Landim já se tornaram quase fol-
clóricos no mercado e criaram uma expectativa tão alta em
relação às opções de ações que forçaram algumas empresas de
capital fechado a criar algo que pudesse reproduzir seu efeito.
A mineira Alesat. quinta maior distribuidora de combustíveis
do país. ofereceu simbolicamente uma parcela de suas ações a
um grupo de 15 de seus principais executivos, no final de 2006.
O valor correspondente dessas ações só será resgatável no final
de 2009. A companhia planeja abrir o capital assim que o mer-
cado der sinais de melhora. Mas, se isso não acontecer até o
final do próximo ano. o preço das ações será calculado com
base na evolução do desempenho operacional da empresa. Na
hipótese de tudo dar certo, o valor a ser distribuído a esse time
de principais executivos pode chegar a 35 milhões de reais —
média de mais de 2 milhões de reais para cada um deles. "A
medida é importante não apenas para manter esse grupo como
também para atrair novos profissionais"', diz Jucelino Sousa,
vice-presidente da Alesat.

A pergunta de l milhão de reais para as empresas é até que
ponto o mercado não estaria vivendo uma espécie de exuberân-
cia irracional em termos de remuneração. Recentemente, algu-
mas construtoras decidiram se reunir para discutir padrões para
o setor a fim de evitar que se chegue a níveis acima do razoável,
sobretudo no que se refere ao salário-base. "É melhor compar-
tilhar do que esconder algumas informações que antes mantí-
nhamos a sete chaves", diz Silene, gerente de recursos humanos
da WTorre. A euforia na remuneração pode vir a ser contida não
apenas por ações corno as das construtoras mas também por
efeitos macroeconômicos. "Se a economia estagnar, o número
de milionários deve regredir drasticamente", diz Costa, da con-
sultoria Hay. De alguma forma, a abertura de capital que intro-
duziu o país em um novo nível de capitalismo mudou também
a lógica da remuneração dos executivos. Nessa nova ordem, o
risco é de todos — e o lucro, também. •

Com reportagem de Ana Luiza Herzog
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ESDE QUE ENTROU NA NESTLÉ, EM 1994, °
cutivo Johnny Wei parecia destinado a um futuro
brilhante na companhia. Ao longo de 13 anos, ele
foi técnico de fábrica em São Paulo, gerente de
produtividade nas unidades do México e dos Es-
tados Unidos, diretor da unidade Norte e Nordes-
te e, mais recentemente, ocupava o posto de dire-

tor para produtos destinados às classes C e D, setor estratégico
para a operação brasileira da Nestlé. Homem de confiança de
Ivan Zurita, presidente da subsidiária no Brasil, Wei, de 35 anos,
era o típico executivo de multinacional que, supunha-se, faria
uma longa e duradoura trajetória dentro da empresarNo dia 21
de novembro de 2007, para surpresa da cúpula da Nestlé, Wei
decidiu dar outro rumo à sua carreira. Depois de mais de uma
década na companhia suíça, ele aceitou o convite para dirigir a
área de planejamento estratégico do grupo Schincariol, um dos
maiores fabricantes de bebidas do país. A troca de uma multina-
cional de reputação sólida no mercado por uma empresa que
recentemente esteve envolvida em apuros judiciais teve um pré-
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ço. Estima-se que Wei tenha recebido um aumento de 30% em
sua remuneração anual, "Wei avaliou bem suas chances de con-
tinuar crescendo na Nestlé", afirma um executivo que participou
das negociações. "Mas a Schincariol ofereceu-lhe um pacote de
remuneração bastante agressivo."

Longe de se tratar de um caso isolado, a saída de Johnny Wei
da Nestlé após mais de uma década na empresa ilustra com
precisão uma situação cada vez mais freqüente: a infidelidade
de um executivo — e não há aqui nenhum sentido pejorativo
na expressão — faz bem ao próprio salário. Um recente levan-
tamento do Hay Group com 227 empresas no país mostra que
o salário dos executivos com até um ano de casa é, em média,
13% superior ao dos profissionais de mesmo nível com mais
de dez anos de casa (veja quadro). Em outras palavras, os re-
cém-chegados a uma companhia, muitas vezes, recebem remu-
neração superior à dos colegas que já trabalham na empresa.
Pode ser dolorido — e até injusto — para os que apostam numa
carreira estável, mas a explicação para essa aparente distorção
encontra-se numa conta matemática simples. Hoje, a mudança
de emprego na carreira executiva é acompanhada por um au-
mento médio de 30% na remuneração. Nas promoções internas,
o aumento raramente ultrapassa 20%. "Essa dinâmica tem fei-
to com que executivos, especialmente os mais jovens, fiquem
cada vez rnenos tempo numa mesma empresa. Eles demons-
tram muita pressa em crescer", diz o consultor Adilson Santos,
coordenador do estudo do Hay Group.

Durante muito tempo, passar mais de dez anos na mesma or-
ganização, galgando cada um dos degraus hierárquicos até atingir
os postos mais altos, foi encarado pelo mercado como sinal de
status e sucesso profissional. Quanto mais fiel o executivo, mais
ele era valorizado dentro da própria empresa. Nos últimos anos,
graças à internacionalização da economia e ao aumento da com-
petitividade, essa percepção começou a mudar. Para sobreviver à
nova dinâmica global de negócios, a experiência em diversos ti-
pos de mercado e ambientes tornou-se um ativo valioso — e cada
vez mais desejado pelas grandes companhias. O crescimento eco-
nômico dos últimos anos, o aumento da demanda por profissio-
nais qualificados e a oferta insuficiente de bons executivos tam-
bém têm estimulado a infidelidade profissional. Sem contar com
profissionais preparados para assumir postos de comando aqui e
no exterior, muitas companhias passaram a recrutar seus execu-
tivos no mercado. As promoções internas poderiam ser encaradas
como o caminho ideal para sustentar o crescimento. Mas nem
sempre os executivos com perfil para encarar uma nova situação
competitiva estão dentro de casa. A Natura, maior empresa bra-
sileira de cosméticos, é um exemplo desse novo cenário. Na últi-
ma década, a empresa cresceu, em média, 20% ao ano. Para sus-
tentar e estimular a arrancada, a Natura promoveu vários de seus
executivos durante esse período — o que incluiu seu atual presi-
dente, Alessandro Carlucci, com longa carreira na companhia.
Mas a demanda por executivos foi maior do que o número de
profissionais que a Natura conseguiu formar. "Tivemos de recor-
rer ao mercado várias vezes como forma de reforçar nosso time",
afirma Carlucci. Na incursão mais recente, no início deste ano, a
empresa trouxe dois executivos para compor seu alto escalão:
José Vicente Marino, então presidente da Johnson & Johnson, e
Marcelo Cardoso, sócio da DBM, tradicional consultoria de re-
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cursos humanos. Para preencher esses
cargos, a Natura ofereceu salários até 8%
acima da média do mercado. "Não havia
ninguém na empresa preparado para as-
sumir tais postos", diz Carlucci.

A busca por profissionais considera-
dos talentosos no mercado é um proces-
so natural — e obrigatório — em qual-
quer negócio. Evidentemente, não há
garantia de sucesso total quando se trata
de gente. Mas, em boa parte dos casos, o
preço pago para trazer um executivo de
outra organização é compensado pelos
benefícios que uma cabeça nova pode
oferecer, algo fundamental num ambien-
te de negócios cada vez mais sedento por
inovação. E, num mercado de trabalho
ideal, a oferta e a demanda de trabalho
estarão próximas de um equilíbrio. Não
é o que ocorre hoje no Brasil. O cresci-
mento dos negócios tem sido muito mais
veloz que a capacidade do mercado de
gerar profissionais aptos. É nesse mo-
mento que se inicia a verdadeira guerra
de talentos — situação em que uma em-
presa necessariamente perde enquanto
outra ganha. Com o aporte de dinheiro
vindo da abertura de capital, setores co-
mo o sucroalcooleiro, o de frigoríficos e o de construção civil
chegaram a oferecer pacotes de remuneração até 50% acima da
média geral, provocando migração em massa de executivos.
Num ambiente assim, mesmo as maiore* corporações sofrem.
Nos últimos anos, a MMX. empresa de mineração de Eike Ba-
tista, levou três diretores da cúpula da Vale. Além do assédio da
MMX, outros profissionais do alto escalão deixaram a minera-

Canteiro de
obras na marginal
Pinheiros, em São
Paulo: no setor de
construção civil,
os salários ficaram
até 50% acima da
média do mercado

dora m mo a companhias de outros setores,
como o de aviação civil. "A questão envol-
vendo a saída de talentos na Vale é motivo
de preocupação no mercado", diz o ana-
lista de um grande banco de investimento.
"Sem contar com profissionais experien-
tes, a companhia pode ter seu crescimento
desacelerado nos próximos anos."

O frenesi em torno da migração de
executivos chama a atenção para uma das maiores fragilidades
entre as empresas brasileiras: a formação de sucessores. Mesmo
após quase uma década de economia madura, ainda são raros os
casos como o da AmBev, que conta com três candidatos para
cada posto de comando no mundo. Recente estudo da consulto-
ria Lens & Minarelli em parceria com a Fundação Dom Cabral
mostra que, das 500 maiores empresas do Brasil, apenas 20%
contam com algum tipo de plano de sucessão, seja para presi-
dente, vice-presidente ou diretor da companhia. "Pensar em
sucessão não é uma questão filosófica", afirma Maria Giuliese,
da Lens & Minarelli. "Contratar um profissional de fora da or-
ganização é cerca de 15% mais caro que urna promoção inter-
na." O fato é que as empresas ainda não encaram essa questão
como um problema. Outro estudo, realizado pela consultoria
Watson Wyatt com 207 empresas brasileiras, mostra que apenas
20% dos executivos receberam no ano passado algum tipo de
promoção — índice ínfimo quando comparado às companhias
americanas, que premiaram 55% de seus profissionais. Para o
executivo brasileiro que deseja uni aumento, trocar de emprego
pode ser, por enquanto, a solução.
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José Filippo, vice-presidente de finanças da companhia de ener-
gia CPFL, que, há quatro anos, participa de todos os movimen-
tos decisivos da companhia. Recentemente, foi convidado por
Wilson Ferreira Jr, presidente da CPFL, para uma viagem a
Nova York, onde seria finalizada a compra da subsidiária bra-
sileira da empresa CMS Energy, um negócio de 211 milhões de
dólares. A presença de Filippo não era apenas o reconhecimen-
to de seu trabalho na operação, que exigiu dois meses de dedi-
cação. Sua presença ali era uma espécie de seguro contra pro-
blemas de última hora. "Hoje, dedico mais da metade do meu
tempo a projetos que façam a empresa crescer", diz Filippo.

Como conseqüência desse perfil mais completo, em que
tornar projetos possíveis é mais importante do que apenas dizer
não. Filippo — e profissionais com o mesmo cargo — está
ganhando cada vez mais. De acordo com a pesquisa Hay Group/
EXAME, a remuneração total do CFO entre os anos de 2006
e 2008 cresceu 65% — a maior alta entre os quatro principais
cargos pesquisados, incluído aí o de presidente (veja quadro).
Atualmente, os executivos-chefes de finanças de grandes em-
presas instaladas no Brasil ganham em média 1,2 milhão de
reais por ano, cerca de 50% mais que alguns de seus pares no
alto escalão da companhia. Evidentemente, o aumento de ren-
dimentos vem exigindo uma contrapartida desses profissionais.
Além de possuir um conhecimento profundo em finanças e
contabilidade, o CFO de hoje tem de monitorar as relações com
os investidores, demonstrar conhecimento sobre a operação e,
entre outras coisas, aconselhar o presidente, ou CEO (chief
executive officer), em suas decisões. "O gestor financeiro é
considerado, hoje, um diamante. Para reter um profissional de
primeiro time, a remuneração deve ser bastante atrativa", diz
Olavo Fagundes, presidente do comitê de finanças da Câmara
Americana de Comércio (Amcham).

A mudança de patamar do CFO no Brasil é influenciada
também pelo bom momento econômico do país. Com a econo-
mia em expansão, as empresas aumentaram investimentos, pas-
saram a fazer aquisições e a abrir o capital. Em todas essas
atividades, o CFO tem um papel crucial. "Hoje somos cobrados
pela boa gestão de nossa área e também pelo desempenho de
toda a empresa", diz Carlos Fadigas, vice-presidente financeiro
da petroquímica Braskem. O trabalho de Fadigas aumentou —
mas a remuneração também. Nos últimos três anos, seus ven-
cimentos cresceram cerca de 60%. Além disso, há uma influen-
cia do que vem acontecendo com essa posição nos Estados
Unidos. Por lá, a Lei Sarbanes-Oxley, conhecida pelo apelido
de "Sox", deu um síatus diferente a essa função. Essa lei, apro-
vada em 2002, obriga as empresas com capital aberto nas bolsas
americanas e suas filiais espalhadas pelo mundo a seguir regras
rígidas em relação aos controles internos e aumentar a transpa-
rência na governança corporativa. Criada a rebo^tie de uma
sucessão de escândalos corporativos, como o da Enron (do se-
tor de energia) e o da WorldCom (de tele-
comunicações), a Sox pretende garantir a
veracidade das informações financeiras,
prevendo a responsabilidade civil dos prin-
cipais dirigentes da companhia, especial-
mente o CFO. Com isso, o executivo que
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ocupa essa posição passou a ter uma visão mais completa da
empresa, pela necessidade de explicar às autoridades os passos
da companhia, e a ganhar mais por isso.

As novas atribuições não tiveram impacto apenas no paco-
te de remuneração de CFOs mas também no plano de carreira
desses profissionais. Com uma visão mais abrangente da em-
presa aliada ao conhecimento das finanças corporativas, o CFO
passou também a ser o candidato natural a ocupar o posto de
presidente. Um estudo recente realizado pela associação ame-
ricana CFO Executiva Board revela que 12% dos executivos-
chefes de finanças das 126 maiores empresas do mundo em
valor de mercado foram promovidos a presidentes. Outro le-
vantamento, produzido pela revista especializada CFO, mostra
que um em cada cinco presidentes das empresas do continen-
te americano havia ocupado o posto de CFO em 2005, ante
apenas um em cada dez, uma década atrás. Na rede de lancho-
netes americana Burger King, por exemplo, essa prática vem
se tornando comum: dois de seus presidentes foram CFOs. O
primeiro foi John Dasburg, que assumiu o posto em 2001.
Durante sua gestão, a empresa melhorou o relacionamento com
os franqueados, relançou a marca com produtos novos, rede-
finiu a prioridade dos investimentos e elevou dramaticamente
os índices de satisfação do consumidor. O atual presidente,
John Chidsey, que está no cargo desde
2004, também passou pelo posto e sua
estratégia à frente da empresa tem sido
atrair os consumidores do principal con-
corrente, o McDonakTs, com uma agres-
siva e arrojada estratégia de marketing.

Nesse caminho rumo ao posto de prin-
cipal executivo, os CFOs, em geral, le-
vam vantagem justamente nas empresas*
em maior dificuldade financeira. Companhias muito endivida-
das e com cultura de desperdício têm recorrido, várias vezes
com sucesso, a esse tipo de profissional — padrão registrado
tanto no exterior quanto no Brasil. O executivo Francisco Valim,
que assumiu no início do ano a presidência da Serasa, acumu-
la vasta experiência nessa área. Valim foi CFO da Oi em 2002,
período em que a empresa ainda era Telemar e passava por um
gigantesco processo de reestruturação. Ele participava ativa-
mente de todas as decisões estratégicas da companhia e, além
do departamento de finanças, era o responsável pelas áreas de
compras e suprimentos e de interconexão telefônica. Sua atu-
ação na operadora de telefonia o credenciou à presidência da
empresa de TV por assinatura Net, em 2003. Valim foi o prin-
cipal responsável pela reestruturação da companhia, com a
renegociação de uma dívida estimada em 1,4 bilhão de reais.
"Minha experiência no cargo de diretor financeiro foi funda-
mental para que eu alcançasse o posto de presidente, mas difi-
cilmente eu teria chegado a essa posição se não possuísse uma
visão operacional das empresas", diz Valim.

Elogiados pela capacidade nos momentos de ajuste financeiro,
os CFOs nem sempre gozam de tanto prestígio quando as empre-
sas precisam de crescimento acelerado ou quando elas estão sob
a ameaça de uma crise de imagem. Em 1999, a Coca-Cola Com-
pany decidiu promover o principal executivo financeiro da em-
presa, Douglas Ivester, à presidência mundial em virtude de seu

Valim, presidente
da Serasa: a
experiência com
reestruturações
no período em
que atuava como
CFO foi decisiva

bom desempenho no cargo. No posto de presidente, Ivester en-
frentou uma série de reveses e deu sucessivas demonstrações de
falta de sensibilidade para o comando. A pior delas foi a tíbieza
com que reagiu a uma crise provocada pela contaminação do
refrigerante ocorrida em uma fábrica da empresa na Bélgica — o
que devastou a imagem da Coca-Cola na Europa. Resultado: Ives-
ter foi defenestrado do cargo no ano seguinte. "Antes de ser pro-
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movido a CEO, o gestor financeiro deve se dedicar a desenvolver
ainda mais seu conjunto de habilidades, como escutar os colegas,
ser capaz de fazer projetos estratégicos e, principalmente, ser
mais ágil nas decisões finais", diz Deb Nunes, vice-presidente
do Hay Group em Boston, nos Estados Unidos. "Se reunir tais
características, certamente conseguirá valorizar ainda mais seu
salário e estará apto para subir na companhia."

A valorização de uma categoria de profis-
sionais obedece a ciclos que variam confor-
me as circunstâncias — entre elas, condições
macroeconômicas ou mudança drástica no
ambiente de negócios. A própria carreira de
CFO foi altamente valorizada nos Estados
Unidos e no Brasil na segunda metade da
década de 80 e durante os primeiros anos da
década de 90 — e por motivos diferentes. No caso dos america-
nos, que viviam um intenso movimento de fusões e aquisições,
acreditava-se que aqueles que tivessem o conhecimento contábil
e a disciplina de Wall Street teriam a experiência necessária para
comandar as novas companhias que se formavam das operações
que eles próprios estruturavam. No Brasil, cuja economia era
corroída por uma inflação galopante, os gestores financeiros aca-
baram se destacando porque dependia principalmente deles a
capacidade da empresa de fechar o balanço com lucro ou pre-
juízo. Com a abertura das importações e a estabilidade da econo-
mia nos anos 90, os CFOs brasileiros foram perdendo espaço nas
corporações para os profissionais de marketing, uma vez que o
produto passou a ser o maior diferencial no negócio, e não mais
as aplicações financeiras. Agora, como num ciclo, o CFO voltou
a ficar em evidência. "Sem dúvida, estamos na era do gestor fi-
nanceiro", diz Patrícia Molino, especialista em recursos humanos
da KPMG. Os números confirmam essa tendência. •
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A REAÇÃO DAS
MULTINACIONAIS
Acuadas pela agressividade
das grandes empresas
brasileiras, as filiais das
companhias estrangeiras
começam a rever suas políticas
de bônus por desempenho
para manter seus executivos

DENISE CARVALHO

EXPANSÃO DA ECONOMIA BRASILEIRA NOS ÚLT1-

mos quatro anos criou uma curiosa inversão de
papéis entre as empresas brasileiras e as multina-
cionais instaladas no país. As companhias nacio-
nais, capitalizadas pela onda de IPOs, pelo cres-
cimento das exportações e pela expansão do
consumo interno, transformaram-se em um po-

tente ímã de talentos. As multinacionais européias e americanas
continuam pagando bons salários, mas passaram a sofrer uma
agressiva concorrência das empresas brasileiras nas políticas de
remuneração por desempenho — uma prática muito valorizada
pelos executivos. Depois da surpresa inicial, as estrangeiras co-
meçaram a reagir. Em 2007, segundo a pesquisa Hay Group/
EXAME, as multinacionais aumentaram em 21 % o bônus médio
pago aos diretores, índice superior ao aumento registrado entre
as empresas nacionais — que ficou em torno de 15%. Apesar do
avanço, o bônus médio de um diretor de uma companhia estran-
geira está em tomo de 190000 reais. Nas companhias brasileiras,
um executivo de mesmo cargo e nas mesmas condições ganha
319000 reais de bônus. "Nos últimos anos, o Brasil passou ater
empresas nacionais muito fortes, com pacotes agressivos de re-
muneração. As estrangeiras ainda estão tentando reverter esse
atraso", diz Cláudio Costa, diretor de serviços de informações do
Hay Group no Brasil e coordenador da pesquisa.

A disputa entre as companhias verde-amarelas e as multinacio-
nais instaladas aqui proporcionou ao mercado brasileiro uma con-
dição singular. Hoje, o Brasil é um dos países que mais privile-
giam a renda variável na remuneração dos executivos. Segundo o
estudo do Hay Group, 42% dos vencimentos anuais em cargos de
diretoria no Brasil são pagos com bônus. Nos Estados Unidos,
esse percentual é 30%, na Alemanha, 29%, e na França, 21%.
Com isso, a remuneração média de um diretor industrial no Brasil
é 390000 dólares, quase 50000 dólares a mais do que a de um
executivo no mesmo cargo que trabalhe nos Estados Unidos. Evi-
dentemente, a alta do real ante o dólar teve papel decisivo nesse
processo. Mas não foi o único fator. Como o país vem de uma
seqüência de bons anos na economia, o que as subsidiárias têm
feito é usar as taxas de crescimento dos negócios no Brasil como
forma de pressionar suas sedes. "O crescimento econômico aca-
bou se tornando um trunfo para as filiais", diz Patrícia Molino,
sócia responsável pela área de assessoria de gestão da KPMG.

Preservar os melhores profissionais é uma tarefa obrigatória
para qualquer empresa que queira sobreviver e prosperar. Quando
se trata do alto escalão, a questão é ainda mais complexa. Perder
um executivo preparado, daqueles que não apenas traçam estra-
tégias mas sabem executá-las, é um revés e tanto para qualquer
negócio. Por essa razão, a batalha por talentos está cada vez mais
acirrada no mundo — e pacotes de remuneração mais vitamina-
dos continuam sendo uma das formas mais eficazes de participar
dessa disputa. Desde 2005, a subsidiária brasileira da Microsoft
reajustou quatro vezes os bônus de seus executivos. Mesmo as-
sim, a competição segue agressiva. Cláudia Ferris, diretora da
divisão de negócios e parceiros da empresa, recebeu duas propos-
tas somente neste ano. E ela é só um exemplo. Cláudia optou por
permanecer na Microsoft porque, além dos bônus, a empresa tem
um plano de carreira bem estruturado. "Mas, sem o bônus, talvez
ela fosse embora, porque essa é uma das melhores manei rãs de se
reconhecer o talento", diz Cláudio Garcia, presidente da DBM,
tradicional consultoria de recursos humanos.

Entre as 129 empresas estrangeiras avaliadas pelo Hay Group,
as ligadas ao agronegócio apresentaram o maior aumento na remu-
neração variável de executivos entre 2006 e 2007. Nesse setor, que
envolve companhias agropecuárias, de açúcar e álcool, de defensi-
vos agrícolas e de adubos e sementes, os bônus médios anuais pas-
saram de 147 500 reais pagos em 2007 para 269000 reais em 2008
—- aumento de 82,4%. Quando se levam em conta os bônus pagos
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em 2006, o aumento é ainda mais significativo, alcançando 124%.
Tamanha bonança está escorada no fato de o agronegócio ser um
dos setores que mais crescem no país. Em 2007, cresceu 8%, ante
5,4% da economia brasileira. Também é uma atividade cujas empre-
sas nacionais têm passado por um alucinante processo de consoli-
dação e profissionalização, além de receberem contínuos aportes de
investidores dispostos a aproveitar o bom momento do etanol e das
commodities agrícolas. Era previsível, portanto, que as estrangeiras,
como a francesa Louis Dreyfus e as americanas Cargill e ADM,
investissem tantos recursos para atrair os melhores profissionais.

Se existe um segmento em que as multinacionais estrangeiras
têm vivido de forma extremamente aguda o desafio de pagar me-
lhor — e conseguir manter —- seus executivos, esse segmento é a
indústria automobilística. O setor sempre foi conhecido pelas po-
líticas esquálidas, quando não inexistentes, de remuneração por
desempenho. Mas a excelente performance do ano passado obri-
gou as montadoras e suas fornecedoras a rever essa postura. Em

2007, foram vendidos no Brasil cerca de 2,5 milhões de veículos,
quase 30% mais que no ano anterior. O crescimento das vendas no
país pôs fim a quase uma década de prejuízos nas montadoras. O
resultado foi alentador para os executivos dessas empresas, que
receberam aumento médio de 82% nos bônus pagos em 2008.
Neste ano, as empresas esperam atingir a marca de 3 milhões de
carros vendidos. Os especialistas em remuneração, no entanto,
consideram pouco provável que a compensação no ano que vem
chegue aos mesmos níveis de 2008. Pelo menos duas grandes
montadoras, Ford e GM, contabilizaram prejuízos colossais em
suas matrizes no segundo trimestre — e, em multinacionais, o re-
sultado global ainda tem peso significativo na remuneração. "Na
cabeça do acionista, não existe nada que justifique pagar bem lo-
calmente se os negócios no principal mercado vão mal", diz Ale-
xandre Fialho, diretor da Fundação Dom Cabral, de Belo Horizon-
te. Para o executivo de uma multinacional instalada no país, um
ótimo desempenho, às vezes, não é suficiente. •
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