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Nem a crise conseguiu tirar os bônus dos executivos brasileiros este ano. Eles ficaram um 
pouco menos polpudos do que os pagos em 2008, um ano excepcional para a economia do 
país, mas mesmo assim as companhias premiaram de forma generosa seus comandantes no 
país. Um CEO de empresa nacional recebeu, em media, 10,6 salários a mais este ano, o que 
corresponde a mais de R$ 1 milhão, referente aos resultados obtidos em 2008. Muitos 
conseguiram, inclusive, superar a meta prevista e ganharam mais do que esperavam. 
 
Pesquisa realizada pela consultoria Watson Wyatt com 234 empresas instaladas no país, que 
empregam 700 mil empregados e cujo faturamento total é superior a US$ 330 bilhões, mostra 
que o retrocesso em termos de premiações este ano não foi tão grande quanto se previa. "Em 
relação a 2008, quando um CEO recebeu 20 salários a mais de bônus, houve uma diminuição. 
Mas para um ano de crise financeira, o resultado foi muito bom", diz Christian Mattos, diretor 
da prática de informação de mercado da consultoria. Segundo o estudo, 42% dos executivos 
conseguiram receber prêmios acima do "target" estipulado pela companhia. 
 
Pela amostra, que contabilizou as premiações pagas este ano, das 234 empresas apenas 9 não 
pagaram bônus aos seus executivos. "Quem não pagou foi por conta de uma performance ruim 
ou em razão de uma determinação global", explica Mattos. No levantamento, 70% das 
empresas são nacionais controladas ou subsidiárias de conglomerados estrangeiros. No total, o 
grupo pesquisado pagou este ano (referente ao resultado de 2008) cerca de R$ 950 milhões 
na forma de prêmios por performance. "No ano passado, tivemos no país três trimestres muito 
bons e um podre. Alguns setores já estavam bem posicionados e tinham batido suas metas 
logo nos primeiros nove meses", afirma. 
 
Nas empresas nacionais os CEOs tiveram bônus menores este ano. Elas pagaram pelo 
cumprimento de 88,3% das metas estabelecidas, enquanto as estrangeiras por 99,7%. "As 
companhias brasileiras têm programas de remuneração variável mais agressivos, então a 
diferença entre o céu e o inferno para elas é menor", diz Mattos. Em outros cargos, como os 
de vice-presidente, presidente de subsidiárias, diretor e gerente sênior, a diferença entre o que 
eles receberam e as metas previstas não foi tão grande. "O CEO sempre tem metas bem 
maiores e o que ele ganha é bastante alavancado pelos resultados. Em anos bons, sua 
remuneração se distancia muito da recebida pelos outros executivos", explica.  
 
Entre os setores que pagaram bônus superiores às metas estabelecidas este ano estão o de 
agronegócios (136%), bens de consumo (125%), petróleo (123%) e farmacêutico (103%). Na 
área agrícola, segundo o consultor, os "targets" já haviam sido atingidos antes do auge da 
crise em setembro passado, o que justifica o bom desempenho das companhias. Já as 
descobertas do pré-sal garantiram o aquecimento na área petrolífera. Na indústria 
farmacêutica, o resultado positivo pode ser atribuído à pouca influência da crise no consumo 
de medicamentos pela população, segundo Mattos.  
 
Os segmentos que pagaram percentuais menores das bonificações previstas foram: 
eletroeletrônico (61%), automotivo (73%), químico (81%) e de energia elétrica (84%). "O 
consumidor costuma prorrogar a compra de eletrodomésticos em períodos de instabilidade 
econômica", diz Mattos. Já na indústria automobilística, o resultado positivo das companhias 
estrangeiras no país, que se beneficiaram com a redução do IPI pelo governo, foi ofuscado 
pelo desempenho ruim em outros países. "Os executivos dessa área acabaram recebendo 
menos por conta disso", afirma o consultor. 
 
Em relação aos aumentos salariais reais praticados este ano, a pesquisa mostra que apenas os 
executivos promovidos passaram a receber 20% a mais no holerite. Para alguns executivos, 
que não foram incluídos nos acordos coletivos e contaram apenas com os acréscimos por 
mérito e não conseguiram bater suas metas, o resultado do ano não foi tão bom. "Eles não 
conseguiram repor a inflação e o custo de vida. Para eles houve uma perda de poder 
aquisitivo", ressalta Mattos. Na pesquisa, 46,6% dos executivos ficaram fora dos acordos 
coletivos. E destes, 36% não receberam nada por mérito. "Este foi um efeito da crise, porque 



em anos normais quem fica sem reajuste é uma minoria com baixíssima performance", diz o 
consultor.  
 
Embora tenham mantido as premiações de curto prazo este ano para a maior parte dos 
executivos mesmo diante da crise financeira, as companhias ficaram mais reticentes nos 
incentivos de longo prazo. Apenas 35% das pesquisadas preveem premiações, que serão 
recebidas nos próximos três anos. É o caso das "stock option" (opção onde o executivo tem o 
direito de comprar no futuro um lote de ações com o preço presente para depois vender no 
mercado), das "restricted stock" (quando o profissional ganha o valor total da ação e não 
apenas a valorização na hora de vender) e do bônus diferido (premiação equivalente aos 
bônus de curto prazo mas que só será recebida no futuro). "Muitas companhias diminuíram o 
número de ações concedidas este ano", diz Mattos. Entre as estrangeiras, aumentou o número 
de companhias que ofereceram "restricted option".  
 
Agora, com a retomada da economia, o consultor acredita que a disputa por talentos deve 
voltar a se acirrar no país. Com isso, as empresas deverão se preocupar mais com a criação de 
planos de retenção pensando em ações de longo prazo. 
 
Em relação aos benefícios praticados este ano como assistência médica, automóvel, check-up 
e previdência privada não houve grandes alterações, segundo a pesquisa. "O percentual de 
concessão ficou o mesmo em comparação ao ano passado. Ninguém cortou nada, só em 
raríssimos casos houve uma redução do padrão, mas em caráter temporário", diz Mattos. 
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