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A crise financeira internacional afetou não só as companhias brasileiras, como também o bolso 
dos seus principais executivos e colaboradores. Segundo levantamento realizado pela Alpen 
Executive Search, unidade independente da Allis, a remuneração variável dos executivos 
sofreu uma retração de 38% em 2008. De acordo com a análise feita junto a 30 empresas, os 
programas de remuneração atrelados ao desempenho das ações das companhias listadas na 
Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) são dos principais motivos dessa contração salarial. 
 
"A remuneração variável aos executivos era praticamente exclusiva de empresas do setor 
financeiro, e, com a evolução do mercado, hoje já possível ver companhias de diversos setores 
da economia com essa prática que é muito saudável para ambas as partes. Qualquer 
funcionário gostaria de ter sua remuneração atrelada ao desempenho da empresa", afirma o 
diretor geral da Alpen, André Bocater. 
 
Em 2008, a Bovespa interrompeu o ciclo de altas consecutivas observado desde 2003. Depois 
de 12 meses de volatilidade, e de seis acionamentos do mecanismo de circuit breaker entre 
setembro e outubro, o Ibovespa, principal indicador da Bolsa paulista, terminou o último 
pregão do ano passado a 37.550 pontos, com uma queda acumulada de 41,22% desde 
janeiro. A perda anual é a maior desde a retração de 44,42% registrada em 1972 e a segunda 
maior da história do indicador, criado em 1968. A terceira maior queda foi verificada em 1998, 
de 33,46%. 
 
André Bocater acredita que este descolamento do mercado financeiro do mercado real puniu as 
empresas que buscavam ganhos de performance de seus profissionais com incentivos 
atrelados ao desempenho. "Este modelo de remuneração ajuda as companhias a reter, motivar 
e gerar um comprometimento muito maior dos profissionais com as estratégias traçadas pelas 
empresas", comenta. 
 
Outro motivo identificado pelo levantamento foi a própria queda de desempenho de alguns 
setores, com destaque para a construção civil e para o setor bancário. "A escassez de crédito 
nos últimos meses do ano afetou a meta de muitos executivos destes dois segmentos. Como 
resultado, ao invés de um ano extraordinário, muitos profissionais viram, repentinamente, a 
previsão de bônus encolher", completa.  
 
Para o momento atual, o consultor aconselha que as empresas fiquem atentas para que o grau 
de comprometimento dos profissionais não seja impactado pelo cenário econômico. "É certo 
que 2009 será um ano difícil. Principalmente com as estimativas pessimistas para as principais 
economias do mundo, as previsões de produção e vendas seguem trajetória negativa. Assim, a 
tendência é a continuidade da retração da remuneração variável. Percebemos esta queda em 
novas oportunidades de trabalho, criadas neste ano, e a tendência deve continuar", 
acrescenta. 
 
Mesmo com toda a incerteza do mercado acionário para o restante do ano ou para o 
encerramento do primeiro semestre, Bocater se mostra otimista com a recuperação e 
consequentemente com a volta do aumento da remuneração e uma elevação das contratações. 
"Acredito em uma melhora já no próximo trimestre, que seria o término do primeiro semestre 
do ano. Tivemos empresas com excelentes resultados financeiros, o que pode animar o 
mercado. Acho também que o aquecimento das contratações deve voltar em breve", explica. 
 
As empresas adotaram esta prática porque é a melhor forma de estimular seus colaboradores, 
acredita Bocater. "Isso é sensacional, é uma grande forma de incentivar seus funcionários a 
darem mais valor à empresa. Mas isso depende também de uma comunicação muito boa e de 
qualidade entre o departamento de recursos humanos da companhia e os seus colaboradores", 
conclui o diretor-geral. 
 



 
 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 4 mar. 2009, Finanças & Mercados, p. B2. 
 
 


