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REMUNERAÇÃO

LIVROS

Crise reduziu em 4,3%
ganhos de presidentes

Editora Record
dobra capacidade
de produção

Pesquisa mostra que remuneração dos CEOs de empresas caiu após
início da crise, mas que diretores e gerentes tiveram aumento de 2,8%

Empresa anunciou também
a criação de um novo selo

EFEITO CRISE

CARREIRAS

Retração da economia global afetou remuneração de altos
executivos de empresas
EM PORCENTAGEM

VARIAÇÃO DO SALÁRIO BASE

CEOs
Renata Gama

EM 2008

A crise mexeu com as remunerações do mundo corporativo.
Oretratoatualmostraqueaturbulência global teve reflexo diretonosganhosdos altosexecutivos, mas não afetou tanto os
dos cargos de diretoria e gerência. A pesquisa anual Top Executive, do Hay Group, realizada
em junho, apurou que os ganhos dos presidente de empresas (CEOs) caíram 4,3% em
2009, somando salários e bônus.Noanoanterior,haviamsubido 9,8%. Já as remunerações
para diretorias e gerências aumentaram 2,8% no período de
retração econômica, ante alta
de 8,6% no ano anterior.
“Quanto mais alto na organização se está, mais forte o reflexo. Quanto mais longe do topo,
menor o impacto”, diz Leonardo Salgado, gerente da prática
de remuneração executiva do
Hay Group. Entre as razões para isso está o fato de as remunerações de altos executivos serem mais sensíveis àsvariações
econômicas. “Historicamente,
os salários são ajustados de
acordo com a análise de como o
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FONTE: PESQUISA ANUAL TOP EXECUTIVE COMPENSATION, DO HAY GROUP,
COM DADOS DE JUNHO/2009

mercado evolui e o impacto da
evolução da inflação. O ano começou com uma crise. E as empresas,porquestão desegurança, foram bem seletivas na hora
de dar o aumento.”
Mas a queda de salários dos
altos executivos não foi generalizada, já que os setores econômicos não sofreram o baque da
mesma forma. Alguns nem viram a crise, diz Salgado, principalmente aqueles voltados ao
mercado interno. “O consumo
está indo muito bem. E empresas de energia e telecomunicações,quetrabalhamcomprodutos tarifados, indexados em
real, não sofreram.” O solavancofoisentidopelas empresasfocadas no mercado externo, co-
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mo commodities, indústrias de
base, mineração e siderurgia, e
também pelo setor financeiro.
Já o aumentodos ganhos dos
demaisexecutivosseexplicapelo tipo de contrato de trabalho.
“Os gerentes são subordinados
aos ajustes coletivos, que sobem com a inflação. É mais fácil
para as empresas dizerem que
não vão aumentar os salários
dos diretores.”
Fernando Mantovanni, diretor da consultoria Robert Half,
tem outra explicação. “Se olhar
deumamaneirageral,houveaumento de remuneração para
funções que ganharam escopos
mais amplos”, diz. É o chamado
acúmulo de funções. Um diretorcomercial,porexemplo,pas-

O Grupo Editorial Record, o
maior conglomerado do mercado de livros não didáticos do
País, anunciou ontem dois novos investimentos. O primeiro,
industrial, é a aquisição de um
conjunto de máquinas de impressão e acabamento, chamado Sistema Poligráfico Cameron, que possibilitará dobrar o
número de exemplares editados por ano. O segundo, editorial, é o lançamento de um novo
selo, Best Business, focado em
livros de alto padrão nas áreas
de negócios e economia.
“Aempresatemhojeumacapacidade de produção de cinco
milhões exemplares por ano”,
disse Sergio Machado, presidente do grupo. “Com o novo
conjunto de máquinas, o número vai dobrar até 2011, quando
todo o sistema estiver instalado.” O equipamento permite a
produçãode umlivroem menos
de dois minutos sem nenhuma
faseintermediária:agrossomodo, o papel da bobina que entra
por um lado sai transformado
emumexemplardooutro.“Nossos autores ficam emocionados
quando acompanham o processo”, disse o editor, que não revelou o valor do investimento.
O reforço gráfico vai permitir um aumento na quantidade
de títulos publicados, dos
atuais 1,3 mil para 2,5 mil por
ano, entre inéditos e reedições.
Machado garante que o novo
maquinárionão terámuitotem-

po ocioso, o que seria coberto
por serviços de terceiros.
Fundada em 1942, a Record
agrega 11 editoras que, juntas,
detêm 6,5 mil títulos em catálogo e 4,5 mil autores. Por ano,
ocorrem 550 lançamentos. Em
2007, a receita do grupo foi de
R$ 90 milhões. Para Machado,
o livro tradicional não deverá
acabar, apesar do desenvolvimento do livro eletrônico, o
e-book.“Qualquerquesejaanova plataforma, estará sempre
atrelada ao papel.”
Daí sua aposta no novo selo,
Best Business, que chega às livrarias na sexta-feira com quatro títulos: Os 100 Próximos
Anos–UmaPrevisãoparaoSéculo XXI, de George Friedman; O
Naturalista da Economia, de Robert H. Frank; O Iconoclasta, de
Gregory Berns; e O Segundo Quique da Bola, de Ronald Cohen.
“O objetivo do selo é destacar
estudos com visão prospectiva
da economia”, observa Machado, destacando o trabalho em
que Friedman aponta os Estados Unidos como a nação que
vai ditar os caminhos do mundo
no século 21. “Ele ressalta ainda
que a Turquia e o México serão
novas potências e que, em
2080, as matrizes energéticas
estarão baseadas no espaço.” ●

Assista as previsões de George Friedman para o século XXI

www.estadao.com.br/e/b24

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 24 set. 2009, Economia & Negócios, online.

Linguiça Toscana
Aurora a granel kg

PREÇOS AINDA
MAIS BAIXOS PARA VOCÊ
ENCHER O CARRINHO.
NO SONDA, ALÉM DE ECONOMIZAR,
VOCÊ AINDA PODE FAZER O BEM.
MUTIRÃO DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS
EM 3 ANOS FORAM DOADAS MAIS DE 50 TONELADAS.
VAMOS BATER MAIS UM RECORDE!

PROGRAME-SE:

Creme Vegetal
Doriana tradicional
pote 500 g

6,25

4,95

Bisteca Suína congelada
Aurora kg

SUGESTÕES DE DOAÇÃO:
LEITE EM PÓ
• FARINHA LÁCTEA
• ENLATADOS
• LENTILHA
• ÓLEO
• MEL (EMBALAGEM PLÁSTICA)
• FARINHA DE TRIGO/MANDIOCA/MILHO

ESTA AÇÃO NÃO É VÁLIDA PARA AS LOJAS SONDA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E PIEDADE.

Mais informações nos sites:
www.sonda.com.br ou http://blog.bancodealimentos.org.br

ABC: Av. Pereira Barreto, 1.500 – São Bernardo do Campo/SP – 2132-0850.
ÁGUA BRANCA: Av. Francisco Matarazzo, 892 – 2132-0500.
BOAVISTA SHOPPING: R. Borba Gato, 59 – Santo Amaro (Estac. Gratuito) 2132-0600.
CARAPICUIBA: Av. Deputado Emílio Carlos, 525 – Carapicuiba/SP–2104-5350.
CIDADE DUTRA: Av. Sen. Teotônio Vilela, 1.433 – 2166-4600.
EDGAR FACÓ: Av. General Edgar Facó, 361 – Piqueri – 2588-1300.
ITABERABA: Av. Itaberaba, 1.853 – Freguesia do Ó – 2132-0950.
ITAIM PAULISTA: Av. Marechal Tito, 7.579 – 2132-0650.
JAÇANÃ: Av. Benjamim Pereira, 265 – 2132-0550.
PARQUE DA MOOCA: R. Capitão Pacheco Chaves, 500 – 2132-0800.

Cação em postas
congelado kg

Maionese
Primor
tradicional
500 g

2,06

Molho de
tomate
Predilecta
tradicional
sachê 340 g

Achocolatado
em pó Nescau
Actigen-e
ou 2.0 400 g

2,89

0,79

Nuggets de frango Sadia
sabores 300 g

2,65

4,45

Macarrão
com ovos
Renata vários
tipos 500 g
(exceto Ninho
e Aletria)

Arroz
Blue Ville
branco ou
parboilizado
5 kg

7,65

Aparelho
Prestobarba
Ultragrip
Leve 4
Pague 3

Cerveja
Stella Artois
lata 269 ml

3,29

1,25

cada

3,29
Café Iguaçu
tradicional
ou
extra forte
500 g

1,38

Refrigerante
Guaraná
Antarctica
ou Pepsi
trad. pet 3,3 l

2,38

6,95
Requeijão
Nestlé
tradicional
copo 220 g

1,79

Feijão-carioca
Camil 1 kg

•

Ubiratan Brasil

5,99

Detergente
em pó Ace
Erva-doce
sachê 1 kg

2,98

Ovos tipo extra branco
PVC com 20 unids.

2,78

PENHA: R. Dr. João Ribeiro, 304 (Shopping Penha) – 2104-5100.
PIEDADE: R. Dr. Sebastião Pereira, 133 – Centro – (15) 3344-9500.
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: Estrada Velha Rio, 4.496 – (12) 2135-0151.
TATUAPÉ: R. Apucarana, 1.000 – 2132-0900.
TREMEMBÉ: Av. Maria Amália L. de Azevedo, 1.251 – 2132-0700.
VILA BARROS: Av. Otávio Braga de Mesquita, 1.450 – Guarulhos – 2126-0126.
VILA CARRÃO: Av. Conselheiro Carrão, 2.255 – 2588-4350.
VILA RIO: Av. Benjamin Harris Hunnicutt, 3.250 – Guarulhos – 2104-5900.
VILA SÃO JOSÉ: Av. Sen. Teotônio Vilela, 5.800 – 2132-0750.

Ofertas válidas de 24/09 a 27/09/2009 ou enquanto durarem nossos estoques. Ofertas válidas somente para as lojas acima. GARANTIMOS A QUANTIDADE MÍNIMA DE 10 UNIDADES POR LOJA. Para prestarmos melhor atendimento, nos reservamos o direito de
limitar, por cliente, a quantidade dos produtos anunciados. São proibidas a venda e a entrega de bebidas alcoólicas a menores de 18 (dezoito) anos (art. 81, II do Estatuto da Criança e do Adolescente). APRECIE COM MODERAÇÃO. Fica ressalvada eventual
retificação das ofertas veiculadas. Fotos meramente ilustrativas. Aceitamos os seguintes vales-alimentação: SABESP Supermercado - Top Premium - IMPORTANTE: VR Alimentação, Sodexho Pass Alimentação, Ticket Alimentação, Visa Vale Alimentação, Planvale
Alimentação, Verocard, Sorocred e Bônus Alimentação: aceitamos só na modalidade CARTÃO ELETRÔNICO.

Cenoura
kg

0,76

Pera Park
Triunf kg

2,59

APRECIE COM MODERAÇÃO

Anúncio

VARIAÇÃO DA REMUNERAÇÃO TOTAL*

soua assumir tambéma área
de marketing. “Quando veio
a crise, as empresas buscaram formas de reduzir gastos. Mandaram embora um
dos diretores. E o que ficou
ganhou mais uma função.”
Por causa disso, segundo ele,
alguns ganharam aumento,
mas não é regra.
ParaMantovanni,essaestrutura organizacional criada pela crise ainda deve ser
mantida por um tempo.
“Não vai haver uma diluição
de funções no curto prazo.
Quandoomercadocresce,incha a estrutura de gastos da
empresa. Quando vem o momento de vacas magras, se
faz a lição de casa. Mas quando o mercado volta, não é um
retornoautomático.”Segundo ele, vai demorar de seis a
12 meses até que as empresas se sintam seguras para
aumentar novamente seus
quadros de chefia.
NaanálisedeCláudioGarcia, presidente da consultoria DBM, era esperado que a
remuneraçãomédia dos executivos diminuísse muito.
“Mas não foi o que aconteceu. A crise foi menor do que
se esperava.” Segundo ele, o
que o período difícil acelerou
foi a “dança das cadeiras”.
“Mexeu bastante. Mas foi diferentedeoutrascrises. Trocaram-se as pessoas, mas
não houve redução do número de posições e, sim, mudança de perfis.” ●

