
A RECOMPENSA
VEM DEPOIS
Os bônus continuam
a ser uma parcela
importante da
remuneração dos
executivos — mas,
agora, ganha mais
quem prova que
pode dar resultados
no longo prazo

MELINA COSTA

ma vez ao ano, em geral no pri-
meiro trimestre, um clima de
felicidade invade os escritórios
brasileiros. Parece que todo o

esforço, as noites maldormidas, o estres-
se do dia a dia e a pressão (que às vezes
beira o insuportável) para cumprir metas
encontram finalmente um significado
concreto. Nesse período, os milhares de
executivos brasileiros com direito a re-
muneração variável veem cair na conta
corrente, de uma só vez, o bônus dos
últimos 12 meses de trabalho. Tradicio-
nalmente, a remuneração variável no
Brasil é sinônimo de bônus anuais. Cer-
ca de 85% das grandes empresas adotam
esse modelo. Pouco a pouco, porém,
uma nova tendência vem ganhando for-
ça. Em vez de entregar todo o dinheiro
imediatamente, uma parcela cada vez
maior das companhias tem condiciona-
do parte da recompensa à fidelidade e à
constância de resultados de seus funcio-
nários. Nesse modelo, o executivo não
leva todo o prêmio de uma vez. Em boa
parte dos casos, é preciso permanecer
pelo menos três anos na mesma empre-
sa para receber a bolada. Um levanta-
mento da consultoria Hay Group, pro-
duzido com exclusividade para EXAME,
quantificou essa transformação. Atual-
mente, cerca de 12% da remuneração
total dos presidentes das maiores em-
presas presentes no Brasil já é de longo
prazo — quase o dobro do que era há
cinco anos. E essa política, antes bissex-
ta, já é empregada por quase metade das

empresas brasileiras (há cinco anos,
eram apenas 30%). "Os bônus ainda são
a maior parte da remuneração variável,
mas o incentivo de longo prazo é o mo-
delo que mais cresce", diz Leonardo
Salgado, consultor do Hay Group e res-
ponsável pela pesquisa. "É bom os exe-
cutivos se acostumarem a olhar para
além do final do ano."

Por trás dessa mudança na remune-
ração das empresas paira uma questão
estratégica: atrair e, principalmente,
manter os principais talentos na com-
panhia. Nos últimos anos, com o cres-
cimento da economia e a necessidade
de gente para tocar os projetos de ex-
pansão das empresas, a oferta de em-
prego aos altos executivos aumentou
exponencialmente — assim como a dis-
puta por esse tipo de profissional. Só
nos últimos três anos, o saldo de cargos
vagos nos níveis de presidência, direto-
ria e gerência cresceu 80% entre as
grandes companhias instaladas no país.
Corn isso, iniciou-se um intenso pro-
cesso de migração de executivos. Se-
gundo uma pesquisa da consultoria de
gestão Sextante Brasil, divulgada com
exclusividade para EXAME, o número
de demissões voluntárias nesses níveis
cresceu 121 % entre 2004 e o ano pas-
sado. Sem tantas amarras na compa-
nhia, os executivos trocavam de empre-
go para aumentar sua remuneração to-
tal. Mudar essa lógica tornou-se uma
necessidade. "A política de longo prazo
coloca uma cenoura na frente do exe-



cutivo e aumenta a chance de ele per-
manecer na companhia", diz João Ri-
cardo Cavalcanti, diretor de RH da fa-
bricante de cimento Lafarge, que, há
dois anos. aumentou o peso dos incen-
tivos de longo prazo na remuneração
dos executivos da empresa.

Nenhuma companhia ilustra tão bem
essa situação como a mineradora Vale.
Nos últimos cinco anos, a empresa es-
teve no epicentro da disputa global por
talentos — acentuada, no caso da em-
presa, por um dos períodos mais eufó-
ricos já vividos pelo setor de mineração.
Seus executivos eram assediados em
duas frentes. No Brasil, o empresário
Eike Batista passou a oferecer pacotes
agressivos de remuneração àqueles dis-
postos a fazer o projeto de sua minera-
dora, a MMX, decolar. Diante desse
assédio, oito executivos de alto escalão
deixaram a empresa. Ao mesmo tempo,
a companhia passou a enfrentar a sanha
das mineradoras estrangeiras. Com a
aquisição da canadense Inco, em 2006,
seus executivos tornaram-se alvos co-
biçados por gigantes do mundo todo.
Como reação aos ataques e também
como forma de se preparar para o cres-
cimento esperado, a Vale aperfeiçoou
seu modelo de remuneração de longo
prazo e introduziu uma nova política,
chamada matching. Por meio desse mo-
delo, os executivos que investissem
parte de seus bônus em ações da própria
companhia — e mantivessem essas
ações por três anos ganhariam ainda
mais bonificações, em uma espécie de
contrapartida. Ao final de 2007, quase
900 funcionários da Vale haviam deci-
dido participar do programa.

O SALTO DOS INCENTIVOS de longo
prazo nos cinco últimos anos foi viabi-
lizado, em larga medida, pela onda de
aberturas de capital. Ao todo, foram
107 IPOs de 2004 até hoje. Com pre-
sença na bolsa, as empresas passaram a
usar suas ações no pacote de remunera-
ção do alto escalão, exigindo dos exe-
cutivos prazos mais elásticos para a
compensação do prêmio. De acordo
com o estudo do Hay Group, as empre-
sas abertas são a maioria no grupo das
que oferecem esse tipo de pacote, com

quase 85% da amostra. Além da manu-
tenção de executivos, há outro motivo
especialmente forte para que as compa-
nhias listadas estabeleçam planos de
remuneração de longo prazo. Essa é
também uma forma de fazer com que
os executivos pensem como acionistas.
"Quando o ganho do executivo depende
do desempenho futuro da empresa, ele
passa a ter um incentivo extra para en-
tregar resultados mais consistentes", diz
Marcelo Ferrari, diretor da consultoria
de RH Mercer. No final de junho, apro-
cessadora de cartões Visanet abriu o

capital em grande estilo. Com captação
superior a 8 bilhões de reais, o IPO da
empresa foi o maior do mundo no pri-
meiro semestre do ano (é verdade que a
concorrência não foi tão grande assim).
Juntamente com a operação, a empresa
estruturou seu primeiro pacote de longo
prazo. No alto escalão da Visanet, um
terço da remuneração passou a ser con-
cedido na forma de opções de ações.
"Agora que somos uma companhia
aberta, precisamos manter as pessoas
certas para garantir aos investidores que
o nível da gestão será mantido e que os



bons resultados vão se repetir", diz Ro-
berto Dumani, vice-presidente de desen-
volvimento organizacional da Visanet.

Se para as companhias as vantagens
dos planos de longo prazo são óbvias,
para os executivos também pode ser um
bom negócio. Vai depender basicamen-
te da paciência de cada um. A AmBev
é conhecida no mercado pela agressivi-
dade de seus bônus anuais. Mas, mesmo
assim, a maioria dos executivos escolhe
trocar o dinheiro imediato por pacotes
de prazos mais longos. Atualmente, a
AmBev distribui metade da remunera-

O AVANÇO DOS
INCENTIVOS DE
LONGO PRAZO NOS
ÚLTIMOS ANOS FOI
IMPULSIONADO PELA
ONDA DE ABERTURAS
DE CAPITAL DESDE
2004, FORAM 107 IPOs

ção variável de seu alto escalão em di-
nheiro. A outra parte é composta de
ações que só poderão ser exercidas em
um prazo de três anos. Caso o diretor
decida aplicar o próprio bônus em novas
ações da AmbBev, a empresa oferece de
duas a quatro vezes o valor investido em
opções de ações. Diante desse incentivo,
90% dos executivos optam pelo longo
prazo. Essa medida faz com que o pa-
cote de remuneração se mantenha atra-
tivo mesmo em anos de resultados fra-
cos. Neste ano, por exemplo, cerca de
200 executivos da empresa ficaram sem
bônus. Seria lógico imaginar que o epi-
sódio causaria uma debandada de talen-
tos algo que, segundo a empresa, não
está ocorrendo exatamente graças aos
pacotes de longo prazo. "Os executivos
do alto escalão podem não ter recebido
nada neste ano, mas ainda têm as ações
entregues em anos anteriores", diz Ca-
rolina Guerra, gerente de remuneração
e benefícios da AmBev.

No papel, os incentivos de longo pra-
zo parecem a equação perfeita, agradan-
do a empresas e executivos. Mas, para
que eles realmente funcionem, é preciso
que, em algum momento, os profissio-
nais vejam a cor do dinheiro. O valor
dos papéis de 70% das empresas que
abriram o capital desde 2004 está menor
hoje do que no dia da listagem. Isso sig-
nifica que muitos dos executivos que
receberam opções de ações no momen-
to do IPO ainda não ganharam nada com
a operação. É evidente que essas com-
panhias ainda podem valorizar daqui
para a frente (desde o início do ano, o
índice Bovespa subiu 45%), mas o fato
é que a expectativa de muita gente já foi
frustrada. Há, ainda, outro aspecto a ser
considerado. A remuneração em si não
é o principal meio para fomentar a mo-
tivação. Uma pesquisa da Mercer mostra
que o fator crucial para o engajamento
dos brasileiros no trabalho é simples-
mente gostar do que faz. Em seguida,
vem a confiança nos chefes. O pagamen-
to baseado em desempenho aparece ape-
nas em quarto lugar. Ou seja: dinheiro,
seja agora, seja no longo prazo, é funda-
mental. Mas o trunfo para a manutenção
de talentos passa — decididamente —
por outras formas de recompensa.
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