
O Brasil é o país que melhor re-
munera os executivos, revelou
levantamento realizado pelo
Hay Group a pedido do BRASIL
ECONÔMICO e que engloba um
universo de mais de 10,6 mil
empresas e de 674,5 mil funcio-
nários de nove países. No ano
passado, a soma de salário e me-
ta de bônus da diretoria brasilei-
ra (excluindo CEOs) ficou em
US$ 422,2 mil ao ano, maior in-
clusive do que Alemanha e Esta-
dos Unidos, com valores de
US$ 337,7 mil e US$ 307,6 mil,
na ordem, considerados países
mais generosos no pagamento
a executivos.

“O estudo leva em conta o
salário-base anual e a meta de
bônus, ou seja, o que é pago se
os resultados exigidos dos exe-
cutivos fossem atendidos, ti-
rando o efeito da economia do
país na avaliação”, conta Ola-
vo Chiaradia, diretor da área
de Informações sobre Remune-
ração do Hay Group.

De acordo com Christian Pe-
reira, consultor sênior da Mer-
cer, um dos motivos para o Bra-
sil estar no topo em remunera-
ção foi a valorização do real
frente ao dólar nos últimos
anos. “Há 10 anos, os executi-
vos daqui ganhavam um quar-
to do que aqueles que atuavam
no exterior”, pondera.

Outro motivo é o aquecimen-
to econômico e o fenômeno cha-
mado ‘apagão de talentos’. “Fal-
tam profissionais qualificados,
então a tendência é pagar mais,
ao contrário do que acontece
em países como Portugal e Espa-
nha, de economia desaquecida
e taxas de desemprego altíssi-
mas, que levam a uma referên-
cia de remuneração mais fra-
ca”, pondera Pereira.

Existe, ainda, um fator cultu-
ral que eleva o pagamento aos
executivos no Brasil, que é o fa-
to das empresas brasileiras te-
rem uma filosofia de remunera-
ção mais agressiva, até mesmo
pela proximidade dos executi-
vos na tomada de decisão. “As
multinacionais que atuam aqui,
para garantir e reter talento,
acompanham a filosofia das em-
presas nacionais”, destaca o
consultor da Mercer.

O levantamento do Hay
Group mostrou que, em relação
ao salário-base, os diretores que
atuam no Brasil recebem os
maiores valores identificados pe-

la pesquisa, de US$ 275 mil ao
ano. “Os aumentos foram por dis-
sídios ou devido às transações de
um emprego para outro, quando
há valorização de 20% do salário
em média”, explica Fábio Saad,
gerente sênior da empresa de re-
crutamento Robert Half.

Em relação à meta de bônus,
o Brasil também esteve no to-
po, com valor de US$ 147,2
mil. “Muitas empresas, para
não entrar em uma guerra sala-
rial e ao mesmo tempo conse-
guir ter uma ferramenta de
atração, apostam na remunera-
ção variável atrelada ao desem-
penho do profissional e da em-
presa”, ressalta Saad.

De acordo com Chiaradia, do
Hay Group, o Brasil tem atraído
muitos executivos expatriados
justamente por conta de bônus.
“Com a perspectiva de cresci-
mento do país, o executivo tem
a possibilidade de fazer uma re-
muneração maior do que a de
país de origem”, comenta ele,
citando avanço de 26% no nú-
mero de estrangeiros que pedi-
ram autorização para trabalhar
no Brasil entre 2010 e 2011, de
acordo com o Ministério do Tra-
balho e Emprego.

Sobre a possibilidade de que
esse cenário positivo para o Bra-
sil em termos de remuneração
perdure, Pereira, da Mercer, diz
que a sensação que se tem é que
sim, pelo menos até os eventos
mundiais. “Isso vai continuar
até 2015 e 2016, pelos dois gran-
des eventos e impacto deles na
economia. Agora, se irá se con-
solidar desta maneira depois da
Copa e Olimpíada, isso é um se-
gundo degrau para se avaliar
mais para frente”, destaca. ■

Flávia Furlan
ffurlan@brasileconomico.com.br
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DESTAQUE SALÁRIOS NO ALTO ESCALÃO

Brasil no topo do ranking em
remuneração de executivos

Rodrigo Capote

Executivos do Brasil e da China
lideram expectativa de aumento
de remuneração fixa e variável

PERSPECTIVA MAIS BÔNUS E SALÁRIOS

País desbanca Alemanha, EUA e emergentes com salário e bônus, em média, de US$ 422,2 mil ao ano em 2011

Aumentos de
salários-base vieram
por dissídios e
também por troca
de emprego, quando
há ajuste de 20%

Parceira do Brasil no BRIC (gru-
po que reune também os emer-
gentes Rússia e Índia), a China
tem mostrado perfil semelhan-
te ao brasileiro no que se refere
à perspectiva de aumento de re-
munerações fixa e variável de
seus altos executivos.

Ambos os países lideram as ex-
pectativas de que nos próximos
12 meses haja crescimento tanto
no valor de salários quanto de
bônus recebidos por seus altos
executivos, em comparação a

outras nações avaliadas em pes-
quisa realizada pela empresa de
recrutamento Robert Half.

O Brasil registra o maior ín-
dice de entrevistados que espe-
ram aumento salarial para o
próximo ano, de 88%. A Chi-
na vem em segundo lugar,
com 74% de respostas afirma-
tivas. Já em relação aos bônus,
a colocação se inverte: 74%
dos chineses veem possibilida-
de de alta em suas remunera-
ções variáveis para os próxi-
mos 12 meses e entre os brasi-
leiros, em segundo lugar no
ranking, 55% fizeram a mes-
ma declaração. ■ C.B.

Rendimento em
alta nos emergentes

Chiaradia,doHayGroup:Brasil se tornouatraenteparamuitosestrangeirosdevidoaoaltopagamentodebônus
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Executivos que
atuam no país em

multinacionais, chegam
a ganhar mais que seus
superiores que trabalham
em outros países.

MÉDIA DE 
SALÁRIO-BASE

BÔNUS TOTAL

Fonte: Hay Group 
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Remuneração média de diretores em 2011, em US$ ao ano

O levantamento do Hay Group
revela que executivos em posto
de diretoria no setor financeiro
tiveram um salário-base mais
uma meta de bônus de US$ 414
mil em média no Brasil em
2011, enquanto a média de to-
dos os setores no país foi de
US$ 422,2 mil. “Temos no Bra-
sil uma prática de remuneração
do sistema financeiro muito
mais vinculada ao risco do que
à garantia”, explica Christian

Pereira, consultor sênior da
Mercer, sobre o fato de as insti-
tuições financeiras basearem as
remunerações muito mais no
que é variável, como bônus e
participação em lucros e resul-
tados (PLR), do que no que é fi-
xo, como benefícios e salários.

Na comparação global, a re-
muneração do setor financei-
ro brasileiro só é menor do
que a da Rússia, onde fica em
US$ 508,9 mil. “Não saberia di-
zer porque na Rússia as remu-
nerações estão maiores, mas,
sem dúvida, é um país em de-
senvolvimento e, por isso, a si-

tuação é fa-
vorável”, diz
Fabio Saad, ge-
rente sênior da Ro-
bert Half.

A título de compara-
ção, nos Estados Unidos,
a remuneração dos direto-
res do setor financeiro ficou
em US$ 303,1 mil em 2011. “O
executivo nos EUA normalmen-
te tem um potencial de ganho
maior do que o do Brasil porque
lá a remuneração é mais agressi-
va, porém o ambiente do Brasil
hoje é mais favorável”, compa-
ra Pereira. ■ F.F.

A crise internacional que asso-
lou as grandes economias mun-
diais a partir de 2008 contri-
buiu fortemente para que o
Brasil assumisse a dianteira no
ranking das melhores remune-
rações variáveis de altos execu-
tivos. Com melhor condição
de crescimento vivida pela
economia brasileira, aumen-
tou o fluxo de executivos com
interesse em trabalhar no país
o que trouxe, ao mesmo tem-
po, o retorno de brasileiros e a
vinda de estrangeiros, am-
pliando a competitividade.

“O Brasil tem tradição de re-
muneração variável agressi-
va. Isso tem crescido e é uma
tendência que deve se manter
enquanto a economia estiver
fortalecida e o fluxo de execu-
tivos brasileiros voltando ao
país se mantiver em alta”, afir-
ma João Marco, diretor das di-
visões Banking e Finance da
empresa de recrutamento Mi-
chael Page.

Ele explica que outra conse-
quência desse movimento
tem sido um desnível de salá-
rios dentro da mesma empre-
sa ou instituição financeira.
“Há presidentes de filiais de
multinacionais que ganham
mais no Brasil do que nas ma-
trizes, mas nisso é preciso con-
siderar os altos impostos que
incidem sobre os salários bra-
sileiros e, atualmente, tam-
bém o elevado custo de vida
no país”, afirma. Ainda assim,
segundo Marco, as remunera-
ções brasileiras têm se destaca-
do, mesmo quando converti-
das para outras moedas.

“Pode ser que o diretor do
Cone Sul, que engloba Brasil,
tenha um patamar maior de re-
muneração do que o seu supe-
rior que está em outro lugar, já
que o nível de competitivida-
de no mercado de trabalho na-
quele lugar é diferente”, refor-
ça Christian Pereira, consultor
sênior da Mercer.

Um movimento recente que
tem se somado a esse cenário,
de acordo com João Marco, é
que as bonificações, antes qua-
se que concentradas apenas nas

áreas comerciais, ganharam im-
pulso também nos segmentos
de produção, marketing, finan-
ças e recursos humanos. “Há ho-
je clareza que as metas de ven-
das não serão alcançadas se to-
das as outras áreas não estive-
rem com elas”, diz o diretor da
Michael Page.

Justamente por isso, o que
tem sido visto são as mais va-
riadas formações acadêmicas
e experiências profissionais
entre os executivos que des-
frutam dessas altas remunera-
ções. Segundo Marco, para ca-
da atuação, mais especificida-
des são exigidas — o que re-
duz a quantidade de profissio-
nais disponíveis para exercer
essas funções.

Governança
Ivan Nacsa, sócio-diretor da
FBM Consulting, destaca ainda
que regulamentações recentes
do Banco Central também têm
trazido mudanças para as estra-
tégias adotadas, especialmente
no setor financeiro, para a remu-
neração variável de seus altos
executivos. Uma resolução de
2010, por exemplo, exige que
haja compatibilidade entre os
resultado da instituição verifica-
do no Brasil e os ganhos distri-
buídos a seus diretores.

“Essas medidas estão alinha-
das com práticas internacio-
nais. Exigem governança e
transparência para fazer esse pa-
gamento”, diz Nacsa. “Esse mo-
vimento mostra amadurecimen-
to do Brasil.” ■ Com F.F.

Valorização do real
nos últimos anos é um

dos fatores que ajudaram na
melhora comparativa do valor
pago a diretores que atuam no
Brasil com o de outros países.

Brasil supera países
como Estados Unidos

e Alemanha, tradicionalmente
generosos ao remunerar
executivos, e lidera ranking
dos salários mais altos.

● ●●

Divulgação

Setor financeiro
perde para a Rússia

Crise global
contribuiu
para elevação
de ganhos

➤

Remuneração de diretor do setor
no Brasil fica em US$ 414 mil,
ante US$ 508,9 mil entre russos

➤➤

Economia brasileira aquecida incentiva retorno
de executivos ao país e amplia competitividade

“O Brasil tem tradição
de remuneração variável
agressiva. Isso tem
crescido e é uma tendência
que deve se manter
enquanto a economia
estiver fortalecida”

LEIA MAIS
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Expectativa de variação salarial nos próximos 12 meses

Expectativa de variação de bônus nos próximos 12 meses  
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Diretor da
Michael Page
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 4-5




