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É cedo para saber como a crise afetará os bônus dos executivos brasileiros. Afinal, parte das 
empresas pagam o prêmio em fevereiro. Apenas no primeiro bimestre de 2009 será possível 
verificar a ocorrência de oscilações. Por enquanto, os especialistas no assunto preferem não 
opinar de modo categórico sobre o assunto. O fato é que o contínuo crescimento dos bônus 
fenômeno que se repetiu nos três últimos anos - pode ser interrompido este ano.  
 
Para Carlo Hauschild, gerente geral de consultoria da Hewitt no Brasil (a empresa atua em 35 
países na área de recursos humanos), há várias empresas no País que já sofrem perdas por 
causa da crise e que terão resultados anuais piores do que os inicialmente projetados. "Alguns 
segmentos podem decepcionar seus executivos, principalmente aqueles que mais dependem 
de crédito direto, como o setor de automóveis e motocicletas", prevê. Porém, observa 
Hauschild, muitos segmentos não estão sendo abalados pela crise e, portanto, devem manter 
os bônus em bons patamares.  
 
Segundo o consultor, o que mais preocupa as empresas é como ficarão os bônus do próximo 
ano. É que, com a eclosão da crise, muitas companhias estão procurando redefinir suas 
políticas de remuneração variável. Duas linhas de ação estão sendo adotadas: há empresas 
que planejam reduzir o valor dos bônus, prevendo resultados anuais menores em 2009 e há 
empresas revisando para baixo as metas para pagamento de bônus. É que os objetivos 
anteriormente definidos podem se tornar difíceis de ser alcançados e, por isso, desmotivar os 
executivos.  
 
A única certeza nessa discussão é que ninguém sabe o que fazer. "O mercado está confuso. Há 
segmentos que não sentiram impacto algum mas que, como as perspectivas para 2009 são 
nebulosas, estão se questionando sobre sua futura política de bônus. Por outro lado, os setores 
que estão sofrendo com a turbulência financeira estão tomando medidas com rapidez, pois 
precisam reduzir custos imediatamente", observa.  
 
Para Hauschild, a situação nos Estados Unidos é bem mais complexa do que a brasileira. É que 
no epicentro da crise a maioria das empresas é de capital aberto. Por isso, as decisões 
relacionadas à remuneração são tomadas pelos conselhos corporativos. Mas tudo indica que o 
valor dos bônus diminuirá juntamente com a queda de receita das empresas. Porém, os 
veteranos do setor dizem que eliminar a premiação poderia fazer com que os funcionários mais 
competentes busquem abrigo na concorrência.  
 
"Há casos em que os bônus são justificados e merecidos", afirma Dan Lufkin, um dos 
fundadores do Donaldson Lufkin & Jenrette, banco de investimentos adquirido pelo Credit 
Suisse em 2000. "Os seus melhores funcionários são pessoas que você quer segurar. E eles 
terão oportunidades de transferir a sua lealdade para outra empresa mesmo neste ambiente."  
 
As companhias, que separam recursos durante todo o ano para o pagamento de bônus, não 
comentaram seus planos de premiação de fim de ano, que em geral são decididos neste mês 
ou no próximo. Mas o mercado prevê que as empresas financeiras provavelmente reduzirão os 
prêmios dos mais altos executivos em até 70%.  
 
Tradicionalmente, a remuneração em Wall Street está fortemente vinculada ao desempenho 
das instituições. É por isso que os funcionários recebem a maior parte dos prêmios no fim do 
ano, depois de os resultados finais são conhecidos. Dependendo do tempo de casa e do 
desempenho obtido, os bônus dos operadores, banqueiros e executivos podem equivaler a 
várias vezes os seus salários, que variam de cerca de US$ 80 mil a US$ 600 mil por ano.  
 
Mas os contribuintes norte-americanos que se sentem com direito a uma participação em Wall 
Street após terem financiado o socorro de US$ 700 bilhões ao setor, não querem que os bônus 
dos executivos sejam reduzidos. Querem que sejam eliminados.  
 



"Eu posso não saber de muita coisa, mas entendo de bom senso e quando você empresta 
dinheiro para alguém, não quer ver essa pessoa no dia seguinte em uma loja de carros novos", 
diz Ken Karlson, um veterano do Vietnã de 61 anos e comerciante autônomo em Wheaton, no 
Estado norte-americano de Illinois. "O dinheiro do socorro não deveria ter sido dado para eles, 
para começo de conversa."  
 
A remuneração no Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Citigroup Inc. e em seis outros 
bancos que receberam os primeiros US$ 125 bilhões de recursos públicos está sendo 
examinada por congressistas. Entre eles, o deputado democrata Henry Waxman e o 
procurador-geral do Ministério Público do Estado de Nova York, o também democrata Andrew 
Cuomo. O presidente eleito, Barack Obama, disse, em sua primeira coletiva de imprensa, que 
o programa de socorro será revisado, de forma a garantir que não esteja "recompensando 
indevidamente os dirigentes de empresas financeiras que estão recebendo a assistência do 
governo."  
 
Os bancos pressionados por Waxman, que quer informações detalhadas sobre os planos de 
bônus, pediram mais tempo para responder, segundo a porta-voz do deputado, Karen 
Lightfoot. Segundo ela, eles receberam mais duas semanas. O prazo original terminou no dia 
10, segunda-feira passada.  
 
Valores milionáriosO Goldman Sachs, que foi o maior e mais lucrativo banco de investimentos 
do mundo no ano passado, pagou a seu principal executivo, Lloyd Blankfein, o bônus-recorde 
de US$ 67,9 milhões em 2007, além do seu salário anual de US$ 600 mil. Isso se justificava, 
disse ele aos acionistas na reunião anual da empresa, em abril, devido aos resultados 
financeiros superiores do banco.  
 
Segundo Hauschild, da Hewitt, é preciso lembrar que os executivos norte-americanos que 
receberam bônus milionários em 2007 levaram muito dinheiro para seus bancos. "Agora o que 
se espera é que haverá uma redução desses valores, mas não porque eles eram altos, mas 
sim porque estão ligados a um modelos de alavancagem que ruiu", analisa o consultor.  
 
Neste ano, os lucros do Goldman Sachs já caíram 47%. A expectativa de cinco analistas é que 
a instituição informe no quarto trimestre fiscal, que termina no fim de novembro, o seu 
primeiro prejuízo como empresa de capital aberto. O preço das ações caiu 67% neste ano. A 
instituição recebeu US$ 10 bilhões do governo dos Estados Unidos no mês passado, como 
socorro. Michael DuVally, porta-voz do banco em Nova York, não quis comentar os planos de 
bônus da empresa para este ano.  
 
"Os executivos das empresas que recebem dinheiro de socorro deveriam ter seus salários 
básicos reduzidos em 10% em 2009 e deveriam restituir ao governo uma parte substancial dos 
seus bônus de 2007 pela devastação financeira que eles supervisionaram, promoveram e, em 
alguns casos, causaram diretamente", diz S. Woods Bennett, um advogado norte-americano 
de 57 anos. "O senso de merecimento deles é estarrecedor."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. C9. 
 


