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'MA ERA NA CARREIRA
dos executivos parece estar
chegando ao final. Após longo

período de bônus milionários, com lei-
lões por profissionais no mercado fi-
nanceiro e na indústria, a ordem agora
é outra. Com a expectativa de resulta-
dos magros, as ambições salariais nos
altos escalões corporativos serão do-
madas - tanto aqui como lá fora. A re-
muneração variável, seja em stock op-
tions, seja em pagamentos atrelados a
resultados, vai minguar já neste final
de ano no Brasil. As negociações de
luvas, um incentivo para que o execu-
tivo mude de emprego, estão pratica-
mente congeladas, apurou a DINHEI-

RO. Contratações foram engavetadas
temporariamente em duas empresas
de headhunting consultadas. Presi-
dentes e diretores estão ligando para
amigos headhunters em busca de al-
guma orientação sobre esse cenário. O
que eles têm ouvido não é animador: o
mercado de trabalho para executivos
provavelmente não se mostrará tão
aquecido quanto nos anos anteriores.
A atual paralisia não deve se manter,
mas a efervescência provavelmente
não voltará. "Hoje, o executivo tem de
ser o Kaká ou o Pele da sua área, se
quiser receber o mesmo que exigia se-
manas atrás", diz Robert Wong, um
dos headhunters mais influentes do

mundo, segundo seleção da revista
The Economist

Há várias mudanças acontecendo
ao mesmo tempo. Os executivos de-
vem desatrelar parte de seu rendi-
mento das opções de compra de
ações (stock options) em 2009. Isso
mesmo que o mau humor dos merca-
dos se reverta. Cerca de 25% das em-
presas brasileiras usam stock options
como forma de remuneração, e outras
22% preferem bônus, informa pesqui-
sa do Hay Group. Com os papéis de-
sabando nas bolsas de valores, os exe-
cutivos perderam interesse por eles,
mesmo para supostos ganhos de lon-
go prazo. "Isso deixou de ser um bom
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negócio, principalmente para executi-
vos de multinacionais. Tenho recebido
contatos de profissionais que querem
saber sobre alternativas a esse mode-
lo de pagamento", conta Patrícia Mo-
lino, sócia da KPMG no Brasil. Pelas
contas de empresas como Michael
Page e Robert Wong Consultoria
Executiva, a remuneração variável
chega a responder por mais de 70%
do rendimento total anual dos gran-
des executivos. Nos bancos de vare-
jo, enquanto o salário fíxo anual situa-
se entre R$ 1,8 milhão e R$ 2 mi-
lhões, o variável alcança R$ 4 mi-
lhões. Nas empresas não financeiras,
os salários fixos começam em R$ 1,5
milhão, e o variável, em R$ 2 milhões.
Em determinados casos, bônus che-
gam a quintuplicar o salário em car-
teira, revela o Hay Group.

A puxada de freio também fez acor-
dos para contratação de executivos
serem engavetados até segunda or-
dem. "Temos de 1% a 2% de casos
nessa situação, o que dá quatro ou cin-
co empresas", conta Marcelo de Luc-
ca, diretor da Michael Page, especiali-
zada em recrutamento de executivos.
Além disso, as luvas, uma bolada ex-
tra que varia de R$ 300 mil a R$ 400

mil para cargos de diretoria, serão re-
calculadas. "Esse valor será repensa-
do e terá que cair", diz Wong. Uma
solução seria pagá-las em prestações.

O setor financeiro é o primeiro a
sentir as ondas dessas mudanças.
Profissionais do Lehman Brothers,
que quebrou nos EUA, foram bater à
porta de bancos nacionais na caça
por uma vaga. Antes da compra da
empresa pelo BTG, de André Este-
ves, ocorrida nesta semana, "os currí-
culos deles já andavam de mão em
mão", como confidenciou um headhun-
ter. Na semana passada, alguns já te-
riam começado a trabalhar no Itaú,

apurou a DINHEIRO. Outro setor
que exemplifica bem esse momento é
o da construção civil. "Meses atrás,
profissionais de gerência para cima
eram disputados a tapas. Mas a ex-
pectativa de fusões desse segmento e
o ritmo mais fraco de investimentos
podem mudar tudo. Deve sobrar gen-
te no mercado", diz Lucca, da Michael
Page. E o que os executivos devem
fazer diante desse cenário de indefini-
ção? "Não é o momento de reclamar o
seu vintém. Se alguém ainda quer um
cheque gordo no final do ano, não tem
melhor hora do que essa para traba-
lhar feito louco", diz Patrícia.

DINHEIRO/577-22/10/2008 81

Text Box
MATTOS, Adriana. Carreiras O cartão de  visitas da crise. Istoé Dinheiro, São Paulo, p. 80-81, 22 out. 2008.




