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CEBDS elege princípios da vida sustentável
O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável
(CEBDS) vai lançar, no próximo dia 7, em São Paulo, o “Vision 2050”.
O relatório é resultado de um debate com executivos de mais de 200
empresas e parceiros em cerca de 20 países. Eles elegeram o que deve
ser feito para garantir que, quando a população mundial chegar a nove
bilhões de pessoas, em 40 anos, elas ainda tenham saúde, alimentação,
abrigo, energia, educação e outros princípios básicos de bem-estar.

Antonio Milena

Levantamento mostra
desaceleração do reajuste
salarial para altos cargos

A média de crescimento do salá-
rio de diretores esteve em 9,6%
no quadriênio 2004/2008. No ano
passado, porém, esse número não
passou de 3%, de acordo com le-
vantamento da Hay Group, con-
sultoria mundial de gestão de ne-
gócios. Pelos dados, a renda fixa
na verdade teve até queda, que foi
compensada pelos benefícios,
como seguro de vida, automóvel e
até mesmo seguro jurídico, que
fazem parte dos itens recebidos
por aqueles que ocupam altos
cargos. “Os benefícios extras para
os cargos de diretores continuam
estáveis e percebemos ainda al-
gum incremento como automó-
veis blindados”, afirma Carlos Si-
queira, diretor da Hay Group.

O risco para o profissional que
assina em nome da empresa está
proporcionalmente ligado aos be-
nefícios e gratificações que recebe
pelo cargo. “Apesar de quase
sempre o conselho administrativo
saber e participar das decisões,
são os diretores os responsabiliza-
dos pelo prejuízo, caso uma ope-
ração não dê certo”, diz Marcelo
De Luca, diretor da Michael Page
Executive Search.

Desta forma, as empresas no
Brasil continuam a investir na
alta bonificação de seus profis-
sionais. “O seguro de responsa-
bilidade civil para administra-
dores (D&O, na sigla em inglês)
é um dos benefícios mais recen-
tes que vêm sendo negociados
entre diretores e empresas”,
afirma De Luca. Ele explica que
o D&O cobre custos de defesa e
indenizações provenientes de
processos judiciais ou adminis-

trativos contra executivos por
decisões ou ações que tenham
tomado no execício do cargo,
protegendo seu patrimônio pes-
soal. “O seguro garante até mes-
mo pagamento de advogados em
caso de ação judicial ou caso seja
necessário indenizar o prejuízo
do executivo em imóveis, por
exemplo”, diz De Luca.

Em se tratando de bônus a ex-
pectativa é que, em 2010, eles não
sejam tão altos devido às dificul-
dades causadas pela crise econô-
mica mundial ano passado.
“Imaginamos que seja um ano de
bônus mais enxuto, mas com o
movimento do mercado não des-
cartamos que novas contratações
aconteçam com salários mais al-
tos”, diz Siqueira. ■ M.C.

REMUNERAÇÃO

Contradições na folha de pagamentos
Em quase todas as empresas e
grupos brasileiros a remuneração
foi revista. “Para conter parte dos
riscos com estratégias de
curtíssimo prazo por parte de seus
diretores, as companhias passaram
a oferecer bônus de médio e
longo prazo”, diz Marcelo De Luca,
diretor da Michael Page Executive
Search. “O objetivo é que eles
(os diretores) tomem decisões
mais responsáveis e sustentáveis
pela empresa”, completa.
Mas com o objetivo de manter
seus talentos com altos salários
diante da busca constante de

profissionais qualificados e da
boa recuperação da economia
no Brasil, as empresas de capital
aberto e bancos de investimentos,
principalmente, têm ido na
contramão do mercado e focado
em remunerações imediatas.
“Para evitar perdas, as companhias
tentam aumentar o salário fixo,
mas isso é ruim. O custo fixo não
tem a mesma gestão do variável,
que permite mais controle dos
gastos e dos ganhos da empresa.
Porém, muitas vezes, a empresa
prefere assumir o risco”, diz Carlos
Siqueira, diretor da Hay Group. M.C.

Clemir Miki, presidente da Linde Gases para a
América Latina, diz que a crise teve reflexos

mais amenos devido ao fortalecimento da cultura

“Apesar de quase
sempre o conselho
administrativo
ter conhecimento
das decisões,
são os diretores os
responsabilizados
pelo prejuízo,
caso uma operação
não dê certo

Marcelo De Luca,
diretor da Michael Page

Executive Search

Evandro Monteiro

Benefícios e
salários limitados
para executivos
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 37.
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