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Pesquisa mostra como as empresas estão revendo as estratégias de remuneração dos 
executivos. 
 
Mesmo tendo passado pela crise internacional sem maiores traumas, com exceção de alguns 
setores como o de commodities, as empresas no Brasil têm acompanhando a tendência global 
de rever suas estratégias de remuneração. Com a necessidade de atrair e reter talentos, 
manter a equipe engajada, mas sem deixar de lado o rígido controle dos custos que passou a 
ser exigido na recessão, as companhias estão focando cada vez mais em recompensas 
intangíveis. Entram em cena planos de desenvolvimento de carreira, trabalhos desafiadores e 
uma comunicação mais eficiente. 
 
Ainda assim, 2010 não deverá repetir o primeiro semestre do ano passado, quando as 
turbulências na economia fizeram com que os acordos coletivos ficassem colados aos índices 
de inflação e a maior preocupação dos colaboradores fosse apenas manter o emprego. A 
previsão agora é que haja no Brasil uma movimentação salarial na ordem de 5,5%, o que 
considera acordos coletivos e aumentos reais. Além disso, as empresas instaladas no país 
deverão aumentar a remuneração variável em 8%. 
 
Essa é a conclusão de um estudo realizado pelo Hay Group com especialistas em recursos 
humanos de mais de 230 empresas em 29 países, e também de uma pesquisa da consultoria 
com 96 companhias de grande porte, de diversos setores no Brasil - metade com controle de 
capital nacional, e metade estrangeiro. 
 
"Existe atualmente, na questão da remuneração, um movimento de regulação tanto no lado 
governamental quanto no dos conselhos de administração. Há um maior interesse do mercado 
e das próprias organizações em criar mais regras e analisar melhor os riscos dos modelos 
implementados", explica Carlos Siqueira, diretor da prática de remuneração do Hay Group para 
América do Sul. 
 
Prova disso, segundo ele, é a divulgação recente que as companhias abertas fizeram sobre a 
remuneração de seus executivos - tema amplamente discutido, mas que só agora está 
entrando em prática - e a intenção do Banco Central de adotar uma nova legislação para a 
remuneração dos executivos do setor financeiro. "O grande desafio das companhias será impor 
limites sem perder a estratégia, o foco na inovação, a competitividade e o engajamento", 
afirma Siqueira. 
 
O Brasil é o país que mais paga incentivos de curto prazo para seus executivos, seguido da 
Alemanha e da China. Já para os níveis gerenciais e profissionais, a Índia é a líder na 
concessão desse tipo de benefício. O estudo revelou também que mais da metade das 
empresas brasileiras mudarão seus desenhos de incentivos de curto prazo em 2010, sendo que 
a maioria destas irão alterar as metas. "No Brasil, a remuneração variável é predominante e 
muitas organizações estão planejando colocar uma proporção ainda maior dos salários 'em 
risco'.", ressalta o consultor. A intenção, de acordo com Siqueira, é alinhar o desempenho do 
negócio com o pagamento de bônus, melhorando o equilíbrio entre o curto e o longo prazo. 
 
Com as lições deixadas pela crise e o novo cenário na economia, uma das maiores 
preocupações do CEOs é a efetividade da remuneração. Cada vez mais líderes estão se 
perguntando se têm o retorno apropriado em relação aos investimentos feitos na equipe. "O 
atual lema das empresas no mundo todo é fazer mais com menos. Desenvolver e implementar 
ferramentas adequadas para medir o desempenho organizacional se tornou essencial. Assim, 
torna-se possível vincular a remuneração a essas métricas com mais segurança." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 maio. 2010, Eu & Investimentos, p. D12. 


