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Os esforços para sanar a crise retomaram uma discussão que sempre causou divergências no 
âmbito corporativo: os valores dos rendimentos de executivos que ocupam altos cargos nas 
grandes empresas, incluindo salários e bônus. Após assumir a presidência dos EUA, Barack 
Obama ordenou ao Secretário do Tesouro, Timothy Geithner, que tentasse todas as formas 
legais para impedir o pagamento de US$ 165 milhões em bônus aos executivos da seguradora 
AIG. Antes, Obama já havia limitado em U$$ 500 mil anuais os ganhos de executivos de 
companhias socorridas pelo governo.  
 
A decisão do presidente foi motivada, sobretudo, pela divulgação de que os bônus pagos a 
executivos de Wall Street teriam somado US$ 18,4 bilhões ao longo de 2008, mesmo em meio 
a toda turbulência provocada pela crise e as aplicações feitas por Washington para evitar a 
quebra das companhias. Os "mimos" custeados por essas verbas contribuíram para a adoção 
da medida. Na lista está a compra de um jatinho de US$ 50 milhões e a reforma milionária de 
um escritório.  
 
Por aqui, a discussão sobre a divulgação dos ganhos dos executivos também incomoda. De um 
lado, os acionistas das empresas com capital aberto exigem mais transparência quanto à 
política de remuneração. Do outro, estão os próprios executivos, que temem que essa 
exposição possa deixá-los vulneráveis à falta de segurança pública no país. Fato é que a 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) já elabora medidas para ampliar o acesso a 
informações sobre salários e bônus. Divulgar os ganhos dos três principais executivos; 
detalhar o que provém de remuneração fixa e o que é extra; verificar graus de parentesco 
entre os integrantes da diretoria e se existem processos judiciais contra algum deles estão 
entre as mudanças propostas pela CVM.  
 
Mas ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos, muitos executivos brasileiros têm aceitado 
abrir mão de benefícios para se manterem em seus postos. Na hora de mudar de emprego, 
também já se aceitam ofertas de aumento mais tímidas que as negociadas antes da recessão. 
Polêmicas, receios, propostas e cenário macroeconômico à parte, é preciso entender a 
importância do bônus para o executivo, principalmente no planejamento do futuro, tendo em 
vista o período posterior à vida executiva. Até os 45 anos, as pessoas estão na fase de 
formação de seus patrimônios. Daí para frente começa a fase de amealhar economias. Então a 
pergunta é: para a minha "outra vida", que virá após a vida executiva, o que eu vou ganhar 
nos próximos cinco anos será suficiente? Dentro de mais cinco anos, esse profissional atingirá 
a faixa dos 50, idade "limite" para um diretor, conforme tenho visto a partir das posições que 
faço para as empresas. 
 
A remuneração mensal, ou ao menos a maior parte dela, acaba sendo consumida pelas 
despesas do dia-a-dia. Os benefícios em dinheiro, opções de ações, bônus parcelados e opções 
com exercício bloqueado por determinados anos são as remunerações variáveis e prêmios que 
compõem o "grosso" da fórmula para o cálculo do "custo de oportunidade" do executivo de 
alto escalão. O executivo não pode chegar aos 50 anos sem ter pensado e planejado nada 
disso. O entrave da questão, portanto, não é o bônus, e sim o uso inadequado que muitas 
vezes se faz dele. 
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