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A crise econômica não teve grande impacto nas remunerações de executivos e de 
profissionais. É isso que mostra a 7ª edição da Pesquisa de Remuneração Total (Strategic 
Compensation Survey) realizada pela Watson Wyatt, empresa global líder em consultoria. O 
levantamento mostra que, nos últimos 12 meses, os aumentos salariais foram superiores à 
inflação do período em aproximadamente 1% e os bônus pagos ficaram próximos à meta. “O 
resultado foi uma surpresa relativa. Embora a mídia tenha publicado dados alarmantes, os 
comentários que se ouviam das empresas e das consultorias eram distintos, ora mais 
otimistas, ora menos”, afirma Christian Mattos, diretor da prática e serviços de informações da 
Watson Wyatt.  

Esse impacto reduzido se deve, em parte, à postura adotada pelas empresas para a 
readequação à nova realidade. Muitas demitiram, mas preservaram os ganhos dos funcionários 
que permaneceram em seus quadros. “Foi muito comum encontrar empresas que usaram a 
crise como ‘desculpa’ para eliminar gorduras, já que suas estruturas estavam muito inchadas 
por conta da efervescência econômica dos últimos anos”, afirma o diretor.  

O estudo envolveu 234 empresas, abrangendo cerca de 300 mil profissionais, distribuídos em 
500 posições, do CEO ao menor cargo administrativo. O trabalho trouxe informações de 
companhias brasileiras e estrangeiras, de diferentes segmentos. Juntas, elas empregam 700 
mil funcionários e possuem um faturamento total superior a US$ 330 bilhões.  

Quase metade das empresas pesquisadas (46,6%) exclui os executivos (gerentes, diretores, 
presidentes) do reajuste salarial por conta de acordo coletivo. Para este grupo, observa-se que 
36% dos executivos, o que corresponde a 16,7% do total da pesquisa, não receberam nenhum 
tipo de reajuste salarial, evidenciando os efeitos da crise na remuneração executiva.  

Para as demais empresas (53,4%), a aplicação do acordo coletivo inclui os níveis gerenciais e 
de diretoria. Para esta parcela, o aumento salarial no último ano alcançou 10,67%.  

Ao todo, 57,6% dos executivos receberam aumentos por mérito, concedidos individualmente 
com base no desempenho, enquanto os demais receberam apenas o reajuste por acordo 
coletivo. Considerando tanto o porcentual concedido por acordo coletivo, quanto o referente ao 
mérito, os reajustes salariais foram de aproximadamente 13%. Destaca-se, nesse universo 
dos que foram beneficiados por mérito, uma parcela de 14% de executivos que foi promovida 
para posições superiores e que, em média, recebeu aumento de quase 22%. “Esses dados 
mostram que cada empresa, de distintos segmentos, reagiram de maneira diferente frente à 
crise”, explica Mattos.  

Em relação à remuneração variável, apenas uma em cada 26 empresas não fizeram 
pagamento de bônus. As demais mantiveram suas políticas. Nesse segmento, Mattos destaca 
as baixas bonificações concedidas pelas montadoras. “Embora tenham passado sem grandes 
problemas pela crise aqui no Brasil, as empresas da indústria automotivas no mundo todo 
sofreram com o cenário econômico. Assim, as unidades brasileiras tiveram que seguir as 
normas das matrizes, que pressupunham bônus mais modestos”, diz.  

 

 

 

 



Resultados gerais  

No geral, em comparação a 2008, há poucas novidades. O salário base manteve-se e o 
reajuste salarial das empresas por conta de acordos coletivos continuou um pouco acima da 
inflação, em torno de 1,5% a 2%. Quanto à perspectiva para a próxima negociação, apenas 
8% dos entrevistados acreditam que haverá reposição parcial da inflação, os demais acreditam 
num reajuste pleno ou acima da inflação — entre 1,1% e 2%, para a maioria.  

Nos últimos 12 meses, nenhuma empresa cancelou benefícios importantes. Em pouquíssimos 
casos, houve redução do padrão em caráter temporário. No que se refere à concessão de 
automóvel, prática adotada por 86% das entrevistadas, os valores permaneceram 
praticamente inalterados, mesmo com a redução do preço dos veículos por conta da 
diminuição do IPI. 
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