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Estudo mostra que, de cada cinco empresas, uma prevê não pagar bônus algum em 2010; 
além disso, a maior parte está revendo benefícios 
 
Este ano, 10% das empresas não pagaram bônus a seus executivos sobre os resultados de 
2008. Para o ano que vem, o cenário é ainda pior: de cada cinco empresas, uma não pagará 
bônus algum. A conclusão é da consultoria Mercer, especializada em remuneração executiva, 
em pesquisa realizada com 171 empresas brasileiras com faturamento médio de US$ 500 
milhões, representando todos os segmentos de mercado (indústria, financeiro e serviços).  
 
"Pelo menos 70% das empresas vão diminuir bônus em 2010", afirmou Marcelo Ferrari, diretor 
de desenvolvimento de negócios da Mercer. "A redução será, em média, de 10% a 20%." 
Segundo ele, a queda será maior em 2010 porque 2008 ainda foi um ano com bons resultados, 
pelo menos até o terceiro trimestre. "Em média, foi muito bom, e por isso a maioria das 
empresas pagou este ano bônus próximos às metas definidas", disse. "Para 2010, o cenário é 
diferente. Além de bônus menores, as exigências para obtê-los serão maiores." 
 
Segundo ele, o resultado ruim das matrizes tem um efeito muito forte sobre as filiais 
brasileiras, mesmo aquelas com bons resultados. "Principalmente por causa do peso moral, 
muitas empresas não pagarão bônus por aqui." 
 
As reduções atingirão também as bonificações de longo prazo, como opções de ações. 
"Verificamos que 40% das empresas vão fazer concessões de ações de 20% a 40% menores 
este ano em comparação com 2008." Devem ocorrer mudanças ainda em benefícios mais 
tradicionais: segundo a pesquisa, aproximadamente uma em cada três empresas fará 
alterações em planos de saúde, disponibilidade de automóvel e aumentará a participação dos 
beneficiados nos custos.  
 
"As oportunidades de aperfeiçoamento também serão reduzidas, pois 60% das empresas vão 
reduzir o orçamento destinado a treinamento de pessoal este ano", diz o diretor. "A queda 
nesse orçamento vai oscilar entre 20% e 50%." 
 
Outra mudança apontada pela pesquisa será a maior participação dos resultados da empresa 
na decisão dos bônus individuais. "Isso era de se esperar", diz Luiz Marcatti, diretor da 
consultoria Mesa, que atua na área de governança corporativa. "Como o cenário até o começo 
de 2008 era muito bom, pessoas com desempenho mediano já ganhavam bônus. Isso não vai 
mais acontecer, e o resultado das empresas será determinante para que não ocorram 
distorções como no caso da AIG." Há duas semanas, a seguradora americana pagou US$ 165 
milhões de bônus a vários de seus executivos, mesmo após pegar US$ 173 bilhões em ajuda 
do Tesouro dos EUA que exigiu a devolução dos bônus. 
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