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As bonificações distribuídas aos diretores executivos das empresas que fazem parte do índice 
FTSE 350, que reúne as maiores empresas listadas na Bolsa de Londres, estão se mantendo, 
embora mais de 70% deles não deverão receber aumento de salário este ano. A afirmação 
está em um relatório da consultoria Deloitte. No entanto, menos bonificações estão sendo 
pagas em dinheiro e mais companhias começam a adiar uma proporção dos prêmios para 
pagar no futuro ou incluir provisões de restituição no caso de desempenhos fracos. As 
distribuições de bônus nos setores financeiro - onde é grande a controvérsia sobre os 
benefícios concedidos aos banqueiros- e imobiliário são significativamente menores que as de 
outros setores. 
 
De acordo com a Deloitte, as bonificações típicas na maior parte das companhias estão em 
cerca de dois terços da soma potencial e as máximas mostram sinais de queda. Isso pode não 
ser suficiente para diminuir as acusações de que as companhias não estão ajustando as 
recompensas distribuídas aos executivos às dos acionistas. O Financial Reporting Council, que 
supervisiona o código de governança corporativa no Reino Unido, está considerando a possível 
aplicação das propostas de Sir David Walker, sobre meios de atrelar os pagamentos a 
objetivos de prazos mais longos no setor bancário, em todas as companhias de capital aberto. 
Entre as empresas do índice FTSE 100, as bonificações anuais normalmente representam cerca 
de um terço do salário de um executivo do alto escalão, com salários e pensões respondendo 
por cerca de 40% e o resto em planos de incentivos de longo prazo à base de ações.  
 
A pesquisa mostra que as empresas do FTSE 350 concederam aumentos no salário-base este 
ano entre 3% a 4%, em média, em vez dos 6% a 7% registrados nos últimos anos. O 
crescimento médio, incluindo aqueles que não receberam aumento nenhum, foi de 1,5% a 2%. 
Embora isso esteja de acordo com a recompensas salariais para funcionários, as maiores 
bonificações concedidas aos executivos poderão alimentar preocupações com a continuidade 
da disparidade entre os salários do alto escalão e do chão de fábrica. 
 
Carol Arrowsmith, diretora da Deloitte, afirma que os comitês de remuneração e os executivos 
estão respondendo à situação econômica em que eles próprios se encontram, e às pressões 
dos investidores, da imprensa e da população. "A maioria deles já concluiu que aumentar os 
salários dos executivos neste cenário difícil seria inapropriado. Esta é a primeira vez em muitos 
anos que vemos um congelamento desse tipo para os executivos e casos de cortes na 
remuneração." Alguns diretores estão abrindo mão dos bônus e comitês de remuneração vêm 
reduzindo as recompensas geradas por bonificações. "Isso sugere que parte das empresas está 
empenhada em reforçar os laços entre a remuneração e o desempenho", diz Carol. Segundo a 
Deloitte, um quarto das companhias vão mudar as medidas de desempenho em 2010. Mais 
metas estão sendo baseadas no fluxo de caixa, gerenciamento de dívidas, eficiência 
operacional e desenvolvimento de novos negócios. 
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