
Empresas brasileiras com ações negociadas 
na bolsa pagam a seus executivos 
uma remuneração em média 40% maior 
que as de capital fechado.Entenda por quê 
LUCAS AMORIM E CAMILA FONTANA 

ESDE QUE FEZ SUA ESTREIA NA BOVESPA, EM MARÇO DE 2007, A REDE DE FACUL
DADES A N H A N G U E R A VIVE UM PROCESSO de mudanças intensas. Até então, a 
empresa tinha apenas 13 campi, quase todos instalados entre Jundiaí e Pirassu-
nunga, às margens da rodovia que dá nome à empresa e que corta o interior do 
estado de São Paulo. Com a abertura de novas unidades e uma série de 26 aquisi
ções nos últimos três anos, a base de alunos triplicou para 294 000 em todos os 
estados do país. Hoje, a Anhanguera é a maior rede de universidades brasileira, 
com receitas de 900 milhões de reais em 2009. Para apoiar a expansão, a contra¬
tação de novos executivos aconteceu em velocidade igualmente acelerada. Dos 
atuais dez vice-presidentes e diretores, seis chegaram à empresa nos últimos três 
anos. O caso mais recente foi o do diretor financeiro Oseas Candeia dos Santos, 
que deixou o varejista Walmart há apenas um mês. "Montamos uma política de 
remuneração variável do zero para atrair novos profissionais", diz Adriana Cha¬
ves, diretora de recursos humanos da Anhanguera e ela mesma uma recém-che¬
gada, vinda há quatro meses da distribuidora de energia paulista Elektro. "Em 



2007 começamos pela primeira vez a 
distribuir um bônus anual e, a partir 
deste ano, lançamos um plano de op¬
ção de ações." Somados, os incentivos 
renderam metade da remuneração to¬
tal de seus diretores em 2009. 

A agressividade da Anhanguera é 
parte do retrato de uma nova fase do 
capitalismo brasileiro. Até pouco tem¬
po atrás, os maiores salários e os me¬
lhores benefícios estavam nas subsi¬
diárias das multinacionais. Esse padrão 
começou a ser rompido com a onda de 
aberturas de capital nos últimos anos. 
Desde 2004,120 companhias brasilei¬
ras chegaram à bolsa. De largada, as 
estreias produziram um restrito grupo 
de felizardos que embolsaram, numa 
só tacada, lotes de ações com valor aci¬
ma de 1 milhão de reais. O crescimen¬
to do número de companhias listadas 
e a procura cada vez mais intensa por 

profissionais tarimbados para atuar 
nessas empresas resultaram numa in¬
versão histórica. Um levantamento 
exclusivo feito pela consultoria de re¬
cursos humanos Hay Group com 256 
companhias instaladas no Brasil mos¬
tra que a mudança começou de forma 
tímida em 2009 (veja quadro abaixo). 
Naquele ano, as listadas pagaram uma 
remuneração em média 12% maior que 
as empresas fechadas (um grupo for¬
mado basicamente por subsidiárias de 
multinacionais e companhias familia-

res). Neste ano, a vantagem disparou: 
o aumento chegou a 40%. 

Os executivos das empresas abertas 
já são maioria entre os milionários do 
país — 58% dos 984 profissionais que 
recebem mais de 1 milhão de reais por 
ano. "Muitas dessas empresas não bus¬
cavam profissionais no mercado até 
pouco tempo atrás e atuam em setores 
que não estavam no radar dos executi¬
vos mais disputados", diz Paulo Men¬
des, sócio-diretor da companhia de 
recrutamento de altos executivos 2Get. 

Os executivos das companhias 
abertas já são maioria entre os que 
recebem mais de 1 milhão de reais 

ao ano — 58% de um grupo de 984 



"Para atraí-los, elas tiveram de provo
car uma inflação nos salários." 

A diferença se nota tanto na parcela 
fixa quanto nos incentivos variáveis. 
Mas é principalmente neste último pa¬
cote que se concentra grande parte do 
trunfo das companhias abertas. Com 
planos de expansão grandiosos — e a 
necessidade de motivar executivos a 
transformá-los em realidade —, muitas 
dessas companhias estruturam planos 
de remuneração variável poderosos. 
Nas empresas abertas, o pacote de ga
nhos variáveis já representa 60% do 
que diretores e presidentes embolsam 
todo ano (nas fechadas, o índice não 
passa de 40%). Trata-se de um fenôme¬
no que pode ser claramente observado 
na A L L Logística, uma das pioneiras a 
abrir o capital, em 2004. O salário-base 
deve representar apenas cerca de 20% 
da remuneração total de seus diretores 
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em 2010. Todo o resto é composto de 
bônus anuais e um programa de opções 
de ações arrojado. Além dos diretores, 
cerca de 1 000 gerentes, técnicos e su¬
pervisores têm metas individuais de 
desempenho que podem render até 16 
salários extras por ano. "A remunera¬
ção variável é o principal atrativo para 
novos executivos e é também o maior 
estímulo para o cumprimento de me¬
tas", diz Melissa Werneck, gerente de 
gente da A L L . "Se a companhia conse¬
gue chegar lá. todos saem ganhando." 

Com mais poder de fogo, essas com¬
panhias agora podem se arriscar a con¬
tratar executivos com o perfil desejado 
onde quer que eles estejam. Foi o que 
aconteceu com a rede de varejo de mo¬
da Renner, cujo controle acionário foi 
pulverizado na bolsa em 2006. Há cer¬
ca de dois anos, a empresa foi buscar o 
gaúcho Leandro Fachin Balbinot na 

Natura, maior fabricante de cosméticos 
do país, passou por uma experiência 
semelhante à da Renner. Para atrair 
gente com capacidade de atuar no mer¬
cado internacional, a empresa subiu a 
régua da recompensa paga a seus exe¬
cutivos a partir de 2008. O ganho po¬
tencial multiplicou e hoje pode chegar 
a 14 salários adicionais por ano — além 
de outros dez salários em opções de 
ações. A mudança capacitou a empresa 
a atrair profissionais como a paulista 
Telma Sinício, vice-presidente de ino¬
vação, contratada em novembro do ano 
passado. Telma participou de um re¬
crutamento internacional e, para acei¬
tar a proposta, deixou uma diretoria na 
área de desenvolvimento de produtos 
da sede da Johnson&Johnson, em No
va York. Seu trabalho agora é desenvol¬
ver parcerias internacionais de inova¬
ção e criar produtos diferentes para os 

A democratização dos bônus é uma 
forma de manter os melhores 

profissionais, não importando o nível 
hierárquico em que se encontrem 

sede da InBev (hoje ABInBev), na Bél¬
gica. para ocupar o posto de diretor de 
TI. No ano seguinte, a companhia, co¬
mandada pelo executivo José Galló, 
contratou o paulista Luis Roberto San-
tamaría, que trabalhava na matriz da 
Siemens, na Alemanha, para atuar co¬
mo gerente de logística. Trazer gente 
de fora só foi possível por causado mo¬
delo de remuneração adotado pela 
Renner. Em 2009. cada um de seus di¬
retores ganhou perto de 4 milhões de 
reais. Nesse pacote, o salário fixo cor¬
responde a cerca de 25% do total — é a 
parcela variável que faz a diferença, 
sobretudo o plano de opções de ações, 
que pode chegar a metade dos rendi¬
mentos anuais. Nos últimos cinco anos, 
as ações da Renner valorizaram mais 
de 500%. "E um pacote muito sedutor", 
diz Adalberto dos Santos, diretor admi¬
nistrativo e financeiro da empresa. A 

11 países nos quais a Natura está pre¬
sente. "Hoje olhamos para empresas 
que enfrentam os mesmos tipos de de¬
safio que os nossos para balizar nossas 
recompensas", diz Marcelo Cardoso, 
vice-presidente de desenvolvimento 
organizacional da Natura. "Olhar ape¬
nas para o nosso próprio setor de 
atuação não é mais suficiente." 

DEMOCRATIZAÇÃO 
Pacotes de remuneração mais genero¬
sos ajudam a compensar uma rotina 
especialmente atribulada. A vida den¬
tro de uma empresa de capital aberto 
exige de boa parte dos executivos um 
ritual exaustivo de visitas a investido¬
res dentro e fora do Brasil, publicação 
de relatórios, contato frequente com 
analistas e, principalmente, cumpri¬
mento de metas trimestrais — um ob¬
jetivo que perpassa todos os setores da 





companhia. Além disso, a transparên¬
cia exigida nesse jogo coloca as empre¬
sas abertas numa espécie de sala com 
paredes de vidro — os resultados estão 
sempre sob o escrutínio público, para 
o bem ou para o mal. A pressão extra 
cobra um preço de quem trabalha. E 
quem trabalha sob pressão passa a exi¬
gir uma compensação por isso. Para 
manter seus melhores profissionais, a 
partir deste ano, a curitibana Bema-
tech, fornecedora de sistemas de auto¬
mação para o varejo, aumentou a par-

cela variável paga a seus executivos. 
Uma nova regra, aprovada em abril, 
permitirá que os diretores usem, a par¬
tir de abril de 2011, seus bônus para 
comprar ações da companhia a preço 
de mercado — em contrapartida, rece¬
berão um valor equivalente ao dobro 
da valorização da ação nos 12 meses 
anteriores à aquisição dos papéis. Com 
o novo plano, está previsto um aumen¬
to de 16% para o componente variável 
da remuneração dos altos executivos 
da Bematech. "À medida que a empre-

sa cresce, aumentam a energia gasta 
com investidores e a pressão por resul¬
tados", diz o vice-presidente de desen¬
volvimento organizacional Luiz Carlos 
Valle Ramos. "E os executivos preci¬
sam ser remunerados por isso." 

A agressividade das companhias 
abertas cria um efeito novo sobre o 
mercado. Historicamente, pacotes de 
remuneração milionários restrigiam-se 
a um seletíssimo time de executivos, 
ocupantes dos mais altos postos das 
empresas. Porém, à medida que as 
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companhias espalham pela hierarquia 
o modelo de remuneração criado para 
o topo da organização, a situação muda. 
A mineira Localiza, maior locadora de 
automóveis do país, tornou-se célebre 
em 2006, quando abriu o capital e fez 
um grupo de 24 executivos milionários 
da noite para o dia graças a um pacote 
generoso de ações. Nos últimos anos, a 
empresa tem levado esse modelo a ní¬
veis mais operacionais. Hoje, 413 fun¬
cionários — entre diretores, gerentes, 
supervisores, técnicos e analistas — 

participam do programa de opções da 
Localiza. Alguns chegam a ganhar o 
equivalente a até 30 salários extras por 
ano em opções de ações. "É uma forma 
de motivar e premiar as pessoas que 
estão na linha de frente de nosso negó¬
cio", diz Hélvia Barcelos, diretora de 
gestão de pessoas da empresa. 

A democratização dos bônus é uma 
forma também de manter os melhores 
profissionais — não importando em que 
nível hierárquico eles se encontrem. 
Foi dessa forma que a Souza Cruz con

seguiu estancar uma debandada de 
talentos ocorrida no início de 2008. 
"Em três meses, perdemos cinco pes-
soas-chave da área de marketing", diz 
Fernando Teixeira, diretor de recursos 
humanos da Souza Cruz. Todos foram 
seduzidos por ofertas de outras empre¬
sas que se instalavam ou expandiam 
suas atividades no Rio de Janeiro, em 
sua maioria petroleiras e mineradoras 
(também de capital aberto). Como 
contra-ataque, a Souza Cruz aumentou 
o valor da remuneração variável. No 
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ano passado, um grupo de 100 profis
sionais, de três dos sete níveis de ge¬
rência, passou a receber um bônus 
anual maior — o potencial de ganho 
subiu de nove para 14 salários extras 
por ano. "Os bônus e os incentivos não 
conseguem, sozinhos, segurar um pro¬
fissional, mas são elementos cada vez 
mais importantes na decisão de ficar 
ou não em uma companhia", diz Fátima 
Zorzato. da consultoria de recrutamen¬
to Russell Reynolds. 

Com a exigência da divulgação do 
salário pago aos diretores nas compa¬
nhias abertas imposta pela Comissão 
de Valores Mobiliários a partir deste 
ano, é bem provável que a escalada con¬
tinue. "Ao revelar detalhes da remune¬
ração dos principais executivos, as 
empresas ficam mais expostas e, por¬
tanto, mais vulneráveis", afirma Fer¬
nando Pedó, diretor de compensação 
executiva da consultoria de recursos 
humanos Mercer. "Isso deve obrigar 

muita gente a aumentar a remuneração 
para conseguir segurar seus melhores 
profissionais." Segundo especialistas, a 
tendência também pode puxar para 
cima os ganhos nas companhias fecha¬
das. Diferentemente do que fizeram 
muitas das pioneiras, cada vez mais as 
empresas aspirantes à abertura de ca¬
pital contratam executivos de mercado 
antes de fazer o IPO — normalmente 
por salários maiores. Foi o que fez a 
paulista Comerc, companhia de com¬
pra e venda de energia elétrica criada 
em 2005. com faturamento de 300 mi¬
lhões de reais no ano passado. Há al-

guns meses, a Comerc criou um pro¬
grama de ações que permite um ganho 
anual de até 40 salários extras. Dos 16 
executivos que participam do plano, 15 
vieram do mercado financeiro, de gran¬
des bancos como Bradesco e Safra. 
"Não temos data para abrir o capital, 
mas estaremos preparados para isso se 
acharmos que esse é o melhor cami¬
nho", diz Cristopher Vlavianos, presi¬
dente da Comerc. O cenário de concor¬
rência vem rapidamente se transfor¬
mando no Brasil. Os executivos, como 
demonstram os fatos, estão entre os 
grandes beneficiados. 
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Os incentivos de longo prazo, com 
retorno em períodos que variam de 
dois a cinco anos, já estão na maioria 
das empresas do país. De acordo com 
a pesquisa do Hay Group feita com 256 
grandes empresas instaladas no país, 
de 2009 para 2010 o número de com¬
panhias que oferecem esse tipo de re¬
muneração passou de 40% para 60% 
do total. É um avanço considerável 
num espaço tão curto de tempo. Em 
alguns setores, os incentivos de longo 

S AGRESSIVOS PACOTES DE REMUNERA¬
Ç Ã O DA A M B E V JÁ FAZEM parte da mitolo¬
gia dos negócios brasileiros. Desde que o 
antigo banco Garantia assumiu a Brahma, 
em 1989, quem está disposto a sacrificar a 
vida pessoal para cumprir metas audaciosas 
pode embolsar um bônus anual de até 18 
salários extras. Pois essa bolada, acredite, 
vai ficar maior. Desde 2006, um grupo de 
200 gerentes e diretores ganhou a chance 

de trocar parte de seus bônus anuais por opções de ações a um preço 
prefixado. Para cada real investido por eles, a AmBev colocou outros 2. 
Aos executivos, cabia apenas a escolha: receber uma pequena fortuna 
anual ou esperar cinco anos para receber um montante muito maior — 
caso os papéis se valorizassem, é claro. A espera termina no início de 2011 
e as chances de ganho parecem promissoras — as ações da companhia 
passaram de 80 reais, em abril de 2006, para 180 reais, em agosto deste 
ano, numa valorização de 120%. Quem preferir poderá aguardar até 2016 
e, quem sabe, ganhar ainda mais. "Nosso histórico mostra que vale a pena 
esperar", diz Carolina Guerra, gerente de remuneração da AmBev. 
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prazo já representam 25% da remune¬
ração paga a diretores (veja quadro). A 
maior razão para esse aumento é mui¬
to clara: ninguém quer perder profis¬
sionais talentosos e experientes justa¬
mente num período de grandes pers¬
pectivas de crescimento da economia. 
Para isso. as companhias colocam a ce¬
noura cada vez mais à frente. "Não bas¬
ta mais manter o profissional por um 
ano", diz o headhunter Luiz Carlos Ca¬
brera, sócio da Amrop PMC. "As com-

panhias estão iniciando planos de cres¬
cimento ambiciosos e não podem per¬
der gente boa no meio do processo." 

Mesmo companhias tradicionalmen¬
te conservadoras se dão conta de que é 
preciso desenhar um programa de in¬
centivos de longo prazo. É o caso da 
empresa de logística paulista Júlio Si¬
mões, que faturou 1,5 bilhão de reais 
em 2009. Desde 2001, a companhia tem 
um crescimento anual médio de 20%, 
pagando bônus equivalentes a cinco 

salários a seus executivos todos os anos. 
Depois da abertura de capital, em abril, 
seus controladores perceberam a ne¬
cessidade de estudar um plano de lon¬
go prazo. "Entramos na vitrine e nossos 
profissionais passaram a ser mais asse¬
diados", diz o presidente Fernando 
Simões. Para encarecer o passe desses 
executivos, um inédito programa de 
opções de ações vai começar neste ano 
e deve contemplar 95 funcionários, en¬
tre diretores e gerentes. Até 2013, a 
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parcela variável de remuneração dessa 
turma pode até dobrar. 

Embora as opções de ações como as 
distribuídas pela AmBev ainda sejam a 
modalidade preferida pelas compa¬
nhias brasileiras (presente em 55% das 
que possuem algum incentivo de longo 
prazo), outros formatos ganham força 
— sobretudo depois da crise que se ins
talou em 2008. "Antes, as pessoas olha¬
vam o pacote de opções e viam uma 
grande valorização lá na frente. Agora, 
ninguém tem muita certeza", diz Dar¬
do Crespi, sócio da consultoria de re¬
crutamento Heidrick & Struggles. Uma 
alternativa que começa a se tornar po¬
pular são as ações restritas. Nesse caso, 
os executivos recebem um lote de ações 
— desde que permaneçam na empresa 
por um período preestabelecido (nor-

malmente de três anos). Assim, mesmo 
que os papéis não subam tanto quanto 
o esperado, o executivo pode vendê-los 
e embolsar alguma coisa. E um modelo 
que a incorporadora Gafisa adotou há 
dois anos, junto com seu programa de 
opções, iniciado em 2002. Com o ama¬
durecimento do mercado, a tendência 
é que mais companhias sigam um mo¬
delo misto, comum nos Estados Unidos 
e usado por algumas de suas subsidiá¬
rias no país. Desde 2004, os executivos 
da fabricante de eletrodomést icos 
Whirlpool no Brasil recebem um mix 
de opções de ações, ações restritas e 
bônus diferido (pago normalmente 
após três anos). Seja qual for o modelo, 
uma tendência parece se desenhar: da¬
qui para a frente, os bônus devem ficar 
ainda maiores — e mais distantes. 
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O M U N D O I N T E I R O S E N T I U E M A L G U M G R A U O A B A 

L O Q U E I R R A D I O U D E W A L L S T R E E T com a derroca
da do banco Lehman Brothers em setembro de 
2008. Entre os que sofreram os efeitos da turbulên
cia de maneira palpável e imediata estão altos exe
cutivos das mais diversas companhias ao redor do 
planeta. Receitas em baixa. Lucros em queda. Bônus 
fulminados. Existe certo grau de crueldade num 
sistema que castiga um diretor de empresa que ja
mais saiu de seu escritório em São Paulo por causa 

dos pecados cometidos por um punhado de banqueiros de Wall Street. Mas é assim 
que as coisas funcionam. E é assim que elas devem funcionar se o sistema for re
almente eficiente. A recompensa para quem é movido pela remuneração variável 
terá de vir, necessariamente, nos tempos de bonança. Para a maioria dos executi
vos, pelo menos no Brasil, o período de ganhos decadentes prolongou-se até o final 
de 2009, o que reduziu os bônus recebidos no início deste ano. E ninguém sentiu 
tanto a crise quanto os profissionais de setores como o petroquímico, o siderúrgi
co e o de construção civil, segundo o levantamento do Hay Group feito com 256 
grandes companhias instaladas no país (veja quadro). Na siderúrgica gaúcha Ger¬
dau. por exemplo, a remuneração total paga a seus executivos e conselheiros (gru-



po que soma 18 profissionais) caiu de 
68,7 milhões de reais em 2008 para 63 
milhões em 2009 — uma queda de 9%, 
segundo relatório publicado pela com¬
panhia. As perdas refletem os resulta¬
dos financeiros registrados em 2009.0 
faturamento da Gerdau foi de 26,5 bi¬
lhões de reais no ano passado, 36% me¬
nos que em 2008.0 lucro líquido tam¬
bém caiu — foi de 1 bilhão de reais, 79% 
inferior ao do ano anterior. "A redução 
da remuneração variável foi decorrente 
da queda das vendas após a crise eco¬
nômica mundial", afirmou a Gerdau em 
comunicado enviado a E X A M E . 

IMPACTO DA QUEDA 
Em grande parte, a razão do tombo nes¬
ses setores é a mesma: os maus resul¬
tados com a queda da demanda por 
commodities no mercado internacio-

nal. No outro extremo, setores mais 
dependentes do mercado interno, co¬
mo produtos de consumo e a indústria 
automotiva, já voltaram a ganhar. "A 
variação mostra que o modelo de re¬
muneração cumpriu sua função — os 
executivos só são premiados quando os 
resultados vão bem", diz Olavo Chiara-
dia, diretor do Hay Group. Para com¬
panhias como a mineradora Vale, cujos 
incentivos de curto e longo prazo re¬
presentam mais de 50% da composição 
da remuneração de seus principais exe¬
cutivos, o impacto foi enorme. Em 2008 
— um ano espetacular para os negócios, 
quando a capacidade de produção atin¬
giu 100% e os estoques zeraram —, a 
Vale pagou 24 milhões de dólares em 
bônus a seus oito diretores estatutários 
— entre eles o presidente Roger Agnelli. 

Em média, cada um deles recebeu 3 
milhões de dólares em remuneração 
variável. No final daquele mesmo ano, 
o Brasil sentiu as pontadas iniciais da 
crise e a Vale foi uma das primeiras a 
se precaver. Anunciou corte de 30 mi¬
lhões de toneladas na produção de mi¬
nério de ferro e deu férias coletivas a 
centenas de funcionários. Em 2009, as 
dificuldades continuaram. O lucro re¬
gistrado no ano caiu pela metade, pres¬
sionado pela queda de 33% no preço do 
minério de ferro e pela valorização do 
real em relação ao dólar. Assim como o 
lucro, os bônus pagos à cúpula da Vale 
foram reduzidos 50%. 

Nos Estados Unidos, onde a crise ain¬
da é companheira assídua dos executi¬
vos, as mudanças nas políticas de re¬
muneração variável foram profundas e 
dolorosas. A reação visceral contra os 

banqueiros de Wall Street, vistos como 
os grandes vilões da derrocada, forçou 
mudanças na cultura de pagamento de 
bônus e achatou suas tradicionais bo¬
ladas multimilionárias — mesmo para 
os que voltaram ao lucro. O Goldman 
Sachs, um dos bancos menos afetados 
pela crise, registrou um lucro recorde 
de 5 bilhões de dólares no último tri¬
mestre de 2009.0 anúncio do prêmio 
concedido a seu presidente, Lloyd 
Blankfein, surpreende pela modéstia, 
comparada aos padrões anteriores — 9 
milhões de dólares em opções de ações 
que só poderão ser compradas daqui a 
cinco anos, uma fração, portanto, dos 
quase 70 milhões de dólares em dinhei¬
ro que ele levou em 2008. Algo seme¬
lhante ocorreria no Brasil caso a crise 
se prolongasse? "Se a turbulência per-
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sistisse por mais um ou dois anos, ha
veria a possibilidade de alguma reação 
mais radical", diz Paco Ramirez, sócio 
da ARC Consultoria de Recursos Hu¬
manos. A perspectiva é que a vida vol¬
te ao normal para os executivos brasi¬
leiros — mesmo para os que tiveram os 

bolsos mais afetados — a partir de 2011. 
É o que se vê, por exemplo, com os re-

sultados da CSN, castigada pela queda 
da demanda do aço em 2009. Em rela¬
ção ao mesmo período do ano anterior, 
seu lucro subiu 95,5% no primeiro se
mestre de 2010 — chegando a 1,3 bilhão 

de reais. A empresa prevê pagar a seus 
executivos bônus de 15 milhões de reais 
no início de 2011 — um aumento de 
40% em relação ao pacote distribuído 
no início deste ano. Aí, sim, para esses 
executivos, o fantasma da crise terá fi¬
cado definitivamente para trás. 



QUANTO 
VALE UM 
CONSELHO 

Com mais responsabilidade e riscos em 
jogo, os integrantes dos conselhos de 
administração de empresas brasileiras 
ganham um salário cada vez maior 
A N A CLARA COSTA 

MÊS DE AGOSTO FOI ESPECIALMENTE INTENSO PA
RA os NOVE MEMBROS DO CONSELHO de admin is¬

tração da companhia aérea Gol. Na reunião mensal 
realizada na primeira quinzena, eles dedicaram 
horas de debate a um assunto desconfortável: os 
sucessivos atrasos nos voos no início daquele mês 
que atingiram um terço das decolagens no período 
de uma semana. Dias depois, os conselheiros da Gol 
seriam novamente convocados. Uma reunião ex¬
traordinária, na noite do dia 23, teve como tema o 

impacto para a companhia do recém-anunciado negócio que deverá unir as ope¬
rações da T A M e da L A N , criando a maior empresa de aviação da América Latina. 
Conforme o dia a dia dos negócios fica mais complexo, mais os conselheiros são 
chamados a participar dos rumos estratégicos das empresas. E, quanto mais eles 
aparecem, mais ganham. Os nove membros do conselho de administração da Gol, 
cinco deles independentes, receberam juntos 1,2 milhão de reais em 2010 — uma 
variação per capita de 11% em relação a 2009. "Participar ativamente de um con¬
selho demanda cada vez mais trabalho por parte dos conselheiros, e isso requer 
uma remuneração compatível", afirma Álvaro de Souza, presidente do conselho 
da Gol e membro de outros três conselhos de administração. 

Um levantamento do Hay Group mostra que os conselhos fazem parte da es¬
trutura de apenas metade das empresas brasileiras — e que só 55% desses conse

lhos têm membros independentes (ve
ja quadro na pág. 44). Mesmo nesse 
universo restrito, a remuneração dos 
Conselheiros independentes subiu 12% 
em 2010 em relação ao ano anterior. 
Ainda segundo a pesquisa, um conse¬
lheiro externo que comparece a uma 
reunião mensal ganha 12 607 reais, em 
média, por mês. O presidente do con¬
selho leva quase o dobro disso — em 
média, 23 370 reais mensais —, um pa¬
tamar 33,6% acima do registrado em 
2009. "É compreensível que a remune¬
ração dos conselheiros esteja em curva 
ascendente", diz Leonardo Salgado, 
diretor do Hay Group. "Eles não são 
figurativos e têm um papel cada vez 
mais ativo nas empresas." 

No caso da Gol, essa nova postura não 
se resume ao comparecimento às reu¬
niões, mas inclui a participação em co¬
mitês — instâncias que fazem uma es¬
pécie de meio de campo entre o conse¬
lho e a diretoria. Atualmente;cinco dos 
nove conselheiros da empresa partici¬
pam de um dos três comitês criados a 
partir de 2008 — auditoria, pessoas e 
governança corporativa, financeiro e 
política de risco. O próprio Álvaro de 
Souza, de 61 anos, participa do comitê 
de auditoria, o que exige sua presença 
em reuniões bimestrais — além dos en¬
contros mensais de conselho. A busca 
por um conselho mais efetivo exigiu 
que a Gol diversificasse o perfil de seus 
membros. A contratação mais recente 
ocorreu em janeiro de 2010, com a che¬
gada de Paulo Kakinoff, de 35 anos, 
presidente da Audi no Brasil. "Kakinoff 
é jovem como o público da Gol e tem 
uma experiência em varejo essencial 
para o nosso negócio", diz Souza. 

Além do aumento das atividades, os 
riscos patrimoniais e jurídicos enfren¬
tados pelo conselho cresceram. Desde 
2003, o novo Código Civil brasileiro 
atribui aos administradores — incluin¬
do os conselheiros — a responsabilida-



de legal por atos que desrespeitem os 
interesses e os direitos de fornecedo¬
res, funcionários, clientes e acionistas. 
Uma série de exemplos recentes mos¬
tra o risco real que isso representa. No 
final de julho, a Comissão de Valores 
Mobiliários apontou dez executivos da 
fabricante de celulose Aracruz por res¬
ponsabilidade no episódio com deriva¬
tivos que levou a empresa a perder 2,1 
bilhões de dólares em 2008. Entre os 
nomes, três eram de conselheiros — 
Luiz Aranha Corrêa do Lago, Raul Cal-
fat e Sérgio Pinheiro. A punição aos 
acusados, caso sejam condenados, ain¬
da não foi divulgada. Mas poderá en¬
globar multas e a suspensão da atuação 
dos administradores em companhias 
abertas. "O conselheiro, seja ele inde¬
pendente ou não, coloca em risco seu 
patrimônio pessoal. Além disso, tem 
responsabilidade estatutária e grande 
capacidade de agregar resultado. Tudo 
isso tem impacto na remuneração", diz 
Luiz Marcatti, da consultoria Mesa, 
especializada em governança. 

Para seduzir os melhores profissio¬
nais a assumir tais riscos, algumas pou¬
cas empresas começam a oferecer a 
conselheiros modelos de remuneração 

típicos de executivos. Segundo o levan¬
tamento do Hay Group, cerca de 6% 
dos conselheiros recebem bônus de 
curto ou longo prazo atrelados a resul¬
tados, além do salário fixo. (Nos Esta¬
dos Unidos, a proporção é de 37%.) 
Uma das poucas companhias brasilei¬
ras que aderiram ao modelo — consi¬
derado polêmico por especialistas em 
governança corporativa — foi a OGX, 
empresa de exploração de petróleo 
controlada por Eike Batista. Em 2009, 
92% da remuneração de seu conselho, 
composto de profissionais como o ex-
ministro da Fazenda Pedro Malan, foi 
feita em ações. Os dez integrantes le¬
varam ao todo 37,6 milhões de reais. 
Trata-se do mesmo modelo seguido 
para o pagamento dos executivos do 
grupo. (Procurada, a companhia não se 
pronunciou sobre o assunto.) "Não é 
desejável que um conselheiro seja 
atraído pela remuneração de curto pra¬
zo. Ele está ali para zelar pelos interes¬
ses dos acionistas, não para ficar milio¬
nário ou trabalhar movido a variações 
da companhia na bolsa", afirma Gilber¬
to Mifano. presidente do Instituto Bra¬
sileiro de Governança Corporativa. 

DISPARIDADES 
Até pouco tempo atrás, todas essas 
discussões ocorriam de maneira dis¬
creta, já que os dados das empresas 
eram invisíveis para o mercado. Com 
a regra da C V M que entrou em vigor 
neste ano, obrigando a publicação de 
salários de conselheiros e executivos, 
essas e outras questões devem entrar 
no debate público. Além do modelo de 
remuneração, outros problemas se 
tornaram claros — como as disparida¬
des nos valores pagos a profissionais 
do mesmo conselho. No caso do banco 
Cruzeiro do Sul, por exemplo, o con¬
selheiro mais bem pago tem remune¬
ração anual de 2,5 milhões de reais. No 
outro extremo, está um conselheiro 
que recebe 120 000 reais. "Ainda não 
existem parâmetros para a remunera¬
ção do conselho como os usados no 
pagamento de executivos", diz Leo¬
nardo Salgado, diretor do Hav Group. 
A diferença é que, agora, todo mundo 
sabe onde estão as distorções. 
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