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Riqueza e poder já não são mais itens fundamentais para os executivos. A busca pelo equilíbrio 
entre vida pessoal e profissional, liderança, segurança e desafios são os principais interesses 
de quem ocupa um cargo desse nível. 
 
A conclusão é de pesquisa da consultoria e assessoria de gestão de capital humano Mariaca 
com 250 executivos brasileiros. "Cerca de 45% dos respondentes, independentemente de 
sexo, idade e faixa salarial, elegeram o estilo de vida (equilíbrio entre pessoal e profissional) 
como valor mais importante. O poder ficou em oitavo lugar, com 32%", explica a sócia-
diretora da Mariaca, Lúcia Costa. 
 
De acordo com ela, as empresas hoje possuem uma estrutura menos hierarquizada, o que 
explica o pouco interesse pelo poder, bastante valorizado na década de 90. Da mesma 
maneira, a especialização técnica também não é mais um fator considerado de suma 
importância pelos executivos. 
 
"Ser muito forte em uma habilidade específica como Recursos Humanos, Finanças ou 
Marketing impulsiona o profissional do início até a metade da carreira. Daí até o topo, quando 
ele se torna, um executivo, outras características como estratégia, inteligência na tomada de 
decisões e articulação superam conhecimentos técnicos", diz. 
 
Embora no mundo executivo homens e mulheres demonstraram ter preferências bastante 
parecidas, foi o dinheiro que causou a maior discórdia entre os dois sexos. Enquanto eles 
colocaram a riqueza em terceiro lugar do ranking, elas colocaram em décimo. 
 
"Isso ainda vem de uma questão cultural, de o homem ser visto pela sociedade como o 
provedor da família, e eles sentem mais essa necessidade, essa pressão. As mulheres, por 
outro lado, sentem-se mais livres para buscar outros valores como independência e autonomia 
profissional", ressalta Lúcia. 
 
A qualidade de vida e a liderança foram eleitos como os dois fatores de maior importância 
tanto pelos executivos mais jovens, de 25 a 35 anos, como pelos mais experientes, de 35 a 55 
anos. "A diferença entre eles é que o primeiro grupo escolheu o item segurança logo em 
seguida, enquanto que no outro veio desafio, mesmo porque são mais experientes, se 
conhecem melhor e confiam mais no próprio potencial", diz Lúcia. 
 
Ainda em relação à idade, a pesquisa mostrou que, para 30% dos executivos de 35 a 55 anos, 
relacionamento é um valor considerado importante, ficando na 4a colocação. Para 50% dos 
mais jovens, entretanto, este valor foi classificado na 8â posição. "Os mais experientes 
valorizam o network e o cultivam ao longo da carreira, ao passo que os executivos mais novos, 
que ainda não consolidaram sua rede de relacionamentos, não dão tanta importância a isso." 
 
AMBIÇÃO FINANCEIRA 
 
Lúcia ressalta que a principal ambição dos executivos muda de acordo com a faixa salarial 
mensal. Quem ganha até R$ 15 mil procura balancear vida pessoal e profissional; os que 
faturam de R$ 20 a R$ 30 mil elegeram desafios como fator primordial; e quem faz mais de R$ 
30 mil se preocupa com riqueza. "Os que estão nesta faixa querem saber mesmo é de mais 
dinheiro. A ambição financeira praticamente não tem limite, porém, sacrifica a vida pessoal. 
 
Enfrentar desafios é outro item bem apontado entre entrevistados 
 
Tanto é que esse mesmo grupo colocou o estilo de vida na última posição", diz Lúcia. 
 
SALÁRIOS 
E os executivos estão, de fato, ganhando mais, segundo um estudo da consultoria de gestão 
de negócios Hay Group feito com 2.514 profissionais de alta performance de 227 empresas. O 



salário base dos CEOs, por exemplo, aumentou 4,4% em relação ao ano passado e, somando-
se bônus e benefícios, esse crescimento chega a quase 10%. O mesmo pode ser verificado 
com outros executivos, como diretores e gerentes, que tiveram aumento de cerca de 6% do 
salário-base e 8,6% no total. 
 
"A estratégia de remuneração para esses profissionais é mais agressiva. O tratamento nessa 
área a um determinado grupo deve ser compatível com suas responsabilidades e o impacto de 
seu trabalho", afirma o consultor-sênior da Hay Group Leonardo Salgado. É exatamente por 
esse motivo que os incentivos de curto prazo pagos em 2008 cresceram 17,5% em relação ao 
ano anterior. Das empresas avaliadas, 100% oferecem o benefício aos executivos, 89% na 
forma de participação nos lucros e resultados. 
 
Já os incentivos de longo prazo, antes quase que uma exclusividade das multinacionais, têm 
ganhado força nas empresas brasileiras: 23% a mais delas estão oferecendo o benefício, em 
relação a 2007. "É um caminho natural para garantir a permanência desses executivos na 
empresa. O planejamento dos negócios gira em torno de cinco anos, e o incentivo vai sendo 
pago durante esse ciclo", diz Salgado.  
 

 
 

 
Leia mais: 
 
Vaga em altos cargos subiu 5% no mês de agosto 
 
Não só o salário, mas o número de oportunidades no mercado de trabalho também aumentou 
para os executivos. Um estudo realizado pela Right Management, em agosto, mostrou que a 
quantidade de vagas aumentou 5% em relação ao mesmo mês do ano passado. 
 
"Pode parecer uma porcentagem pequena, mas é bastante expressiva quando se trata de 
contratação", afirma a diretora da área de transação de carreira da Right, Matilde Berna. 
 
Embora o segundo semestre tradicionalmente apresente um aquecimento do mercado, Matilde 
ressalta que durante todo o ano os índices foram positivos, uma vez que as organizações, de 
modo geral, continuam investindo, desenvolvendo projetos e operações, e não só as 
brasileiras. 
 
"Países como China, Angola e Emirados Árabes, por exemplo, têm buscado executivos aqui no 
Brasil. Ou seja, as oportunidades são lançadas internamente, mas a atuação é fora do País", 
explica. 
 
Segundo a pesquisa, o setor industrial lidera a captação de vagas para os cargos mais altos, 
sendo que as áreas comercial e financeira foram destaques no mês de agosto, 
respectivamente com 19,7% e 18,6% das colocações. 
 
OPORTUNIDADES  



 
O gerente-sênior de Desenvolvimento de Negócios André Luiz Pereira estava fora do mercado 
e está aproveitando o momento favorável para conseguir um novo posto. 
 
"Atualmente estou no fim de um processo, na metade de um outro, e acabei de receber uma 
terceira proposta. Espero resolver a situação até o fim do mês", revela. 
 
Na opinião de Pereira, com o currículo atualizado, um networking eficiente e o contato de um 
headhunter, um executivo não passará muito tempo desempregado, a não ser que seja 
inflexível nas suas exigências. 
 
"Um profissional de alta performance obviamente não deverá aceitar qualquer oferta. Se puder 
ter 80% do que gostaria, entretanto, acredito que vale a pena ficar com a vaga e depois 
batalhar pelos 20% que faltaram. É melhor do que ficar parado esperando a oportunidade 
perfeita." 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 21 set. 2008, Empregos, p. Ce2. 


