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A
pesar das perspectivas menos anima-
doras para o crescimento da economia 
brasileira ,neste ano, previsto para 
cerca de 3,30% pelo Banco Central em 
janeiro, depois de fechar 2010 com um 
pico de 7,5%, o aquecimento dos negó-

cios e o surgimento de novas oportunidades para as 
empresas ainda permitem vislumbrar um cenário 
positivo. Afinal, segundo um estudo da consultoria 
britânica CEBR (Centro de Economia e Pesquisa em 
Negócios, na sigla em inglês) publicado em dezem-
bro, o Brasil ultrapassou o Reino Unido e conquis-
tou o posto de sexta maior economia do mundo. E 
o dinamismo deve ser retomado já neste primeiro 
trimestre, segundo o Indicador Serasa Experian de 
Perspectiva da Atividade Econômica, a partir de 
medidas como as reduções da taxa básica de juros, 
do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nos 
empréstimos às pessoas físicas e do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na linha branca. Sem 
contar o aumento de 14,3% no salário mínimo, que 
deverá injetar R$ 4,7 bilhões em nossa economia. 

Para o administrador, este quadro favorável retoma 
o debate sobre uma questão muito pertinente: como 
está a remuneração da categoria no País? Quais são 
os parâmetros, os modelos mais praticados e as ten-

dências para o futuro? Como pode ser avaliada a 
remuneração dos administradores de diferentes ní-
veis nas empresas? E em relação aos demais países, 
como se situa? "Como a dos demais profissionais, 
a remuneração dos administradores, no geral, tem 
passado por uma compressão", afirma José Augusto 
Minarelli, presidente da Lens & Minarelli Outplace-
ment e Aconselhamento de Carreira. "As empresas, 
precisando reduzir os seus custos para poder ter 
produtos e serviços com preços competitivos, vêm 
mantendo sob controle o custo do pessoal. Mas os 
sistemas de remuneração atuais são melhores do 
que os do passado, nas bem organizadas", avalia. 

Em termos de valores, alguns patamares foram 
estimados recentemente por um levantamento da 
Hays Executive, empresa especializada no recruta-
mento de profissionais para cargos de alta gestão. 
De acordo com ele, o salário de um alto executivo 
na região Sudeste, a mais promissora do Brasil, 
varia entre R$ 45 mil e R$ 50 mil por mês. Isso 
representa exatamente o dobro da média de R$ 25 
mil mensais praticada na região Nordeste. Já no 
Sul do País, a diferença é um pouco menor: gira 
em torno de R$ 30 mil a R$ 35 mil mensais. Para 
os iniciantes, segundo dados da pesquisa realizada 
pelo Conselho Federal de Administração (CFA) so-
bre o Perfil Nacional do Administrador, a renda 
individual com maior incidência de respostas foi 
observada na faixa entre 5,1 e 10 salários mínimos, 
o que significa, hoje, entre R$ 3,2 mil e R$ 6,2 mil. 

Considerando-se os pontos médios das faixas e 
o número de respondentes em cada uma, a renda 
média aproximada do administrador iniciante giraria A ut
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em torno de 11,51 salários mínimos, 
cerca de R$ 7,1 mil. 0 levantamento do 
CFA guarda semelhanças com a pesquisa 
feita recentemente pelo site Enem Vir-
tual, que orienta estudantes sobre as pro-
fissões mais tradicionais e concorridas do 
vestibular para saber quanto ganha um 
profissional por carreira. Na categoria ad-
ministrador de empresas, o salário inicial 
foi estimado em R$ 1,6 mil, passando a 
R$ 4,5 mil para cargos gerenciais e a R$ 
8,5 mil para os diretivos. No entanto, 
é preciso observar que a remuneração 
para os executivos, principalmente dos 
cargos mais elevados, não é fixa. A ten-
dência, no Brasil, é maior para a remune-
ração variável, de curto ou longo prazo. 
E também há a prática do pagamento de 
bônus, que pode ser flexível. 

"A remuneração dos administradores 
deu uma boa evoluída do que era an-
tes, há cerca de uma década, porque 
as empresas criaram alternativas", co-
menta Olavo Chiaradia, gerente da área 
de Informações sobre Remuneração do 
Hay Group, empresa global de consul-
toria de gestão de negócios. "0 grande 
avanço se deu em 2000 , a partir da 
isenção dos encargos trabalhistas. Hoje, 
a r emuneração variável predomina 
como alternativa mais praticada pelas 
empresas, atrelada a algum resultado 

pré-acordado. É uma modalidade mais 
eficiente, os sistemas são melhores e 
configuram incentivos a longo prazo", 
diz Chiaradia. Ou seja: quanto mais o 
negócio administrado for sustentável, 
mais eficiente será o trabalho e maior 
o salário pago. A seguir, algumas avalia-
ções e considerações sobre os modelos 
e tendências de remuneração pratica-
dos pelas empresas brasileiras. 

A remuneração dos 
administradores tem 
passado por uma 
compressão, mas os 
sistemas de remuneração 
atuais são melhores 
que os do passado, 
afirma José Augusto 
Minarelli (foto acima) 
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custo de pessoal praticado na remune-
ração base (o chamado salário nominal), 
os programas de remuneração variável 
incentivam o colaborador e a empresa 
a trabalharem em um mesmo direcio-
namento para alcance das metas e re-
sultados do negócios", explica Roberta 
Moralez, consultora de Talent & Rewards 
da Aon Hewitt. "Por isso, a grande ten-
dência é o pagamento no modelo de PLR, 
com o beneficio fiscal da Lei 10.101, no 
qual, com o segmento de todas as regras 
listadas pela legislação, a empresa possui 
um ganho de não pagamento de impostos 
sobre a variável paga", acrescenta. 

Quando foi aprovada, em novembro 
de 2000, a referida lei estabelecia as 
regras sobre a utilização da PLR. Na 
época, houve uma grande corrida para 
sua implantação, de forma estruturada 

Para Olavo Chiaradia 
(foto), gerente da 
área de Informações 
sobre Remuneração 
do Hay Group, os 
salários evoluíram 
na última década 
porque as empresas 
criaram alternativas 

Alcance de metas e resultados 
Atualmente, os programas de remune-
ração variável -como Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR) e bônus por 
performance- estão presente em mais de 
80% das grandes empresas nacionais e 
multinacionais do mercado brasileiro. A 
estimativa é da Aon Hewitt, especializada 
na elaboração, análise e administração de 
programas de benefícios. "Devido ao alto 
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Roberta Morales, 
consultora da Aon Hewitt, 
diz que a tendência é o 
pagamento no modelo 
de participação nos 
lucros e resultados 

internamente ou definida pelo pró-
prio sindicato de classe, chegando a 
atingir, naquele mesmo ano, o índice 
de 63%. Já em 2002, esse índice su-
bia para 74%, e, daí para a frente, só 
cresceu. "A remuneração variável pode 
ser explicada como a que varia dentro 
de um período de tempo. Assim, temos 
duas formas: a de curto prazo, de até 
12 meses, e a de longo prazo, acima 
disso", observa Chiaradia. Segundo ele, 
a remuneração variável de curto prazo 
está diretamente relacionada com as 
metas da organização ou da área em 
que o administrador t rabalha. "Ele 
tem objetivos pessoais e um domínio 
sobre o atendimento", afirma Chiaradia. 

Já a remuneração variável de longo 
prazo estaria muito relacionada ao valor 
da empresa no mercado. "São programas 
bastante atrativos, mas, numa perspectiva 
de crise, é possível que o profissional não 
receba nada", pondera Chiaradia. Porém, o 
momento favorável da economia faz com 
que muitos administradores resolvam cor-
rer esse risco. "De fato, é possível notar 
um profissionalismo cada vez maior nas 
empresas brasileiras em relação à remune-
ração de seus administradores, apesar de 
não existir uma prática muito uniforme", 
avalia João Marco, consultor na área de 
Finanças da Michael Page, referência em 
recrutamento especializado de executivos 
para média e alta gerência. "Há empresas 
que ainda não estão no mesmo momento 
que outras, que já se adequaram para 
ter uma boa estrutura. Mas o momento 
do Brasil é de crescimento e há espaço 
para melhoria na remuneração", diz. 

Concessão de bônus e benefícios 
O cenário positivo faz com que as pers-
pectivas sejam otimistas sobre alguns 
componentes da remuneração dos ad-
ministradores, como o bônus. De acordo 
com pesquisa da própria Michael Page, 
40% dos executivos consultados afirma-
ram que irão receber um bônus superior 
ao recebido em 2011. Isso, contudo, não 
foi constante em todos os setores. Tanto 
que 30% dos executivos disseram que 
irão receber uma participação nos lucros 
e resultados ou bônus inferior ao ofere-
cido no ano passado. Já 7% acreditam 
que, neste ano, não verão a cor do 14° 
salário. Segundo a concepção do mer-
cado, os bônus são pagos aos emprega-
dos em decorrência de acontecimentos 
interpretados como relevantes para o 
empregador e que são necessariamente 
vinculados a condutas individuais ou co-
letivas dos trabalhadores no âmbito da 
empresa. Em outras palavras, são parce-
las que normalmente são negociadas e 
atreladas ao alcance de metas pelo em-
pregado ou grupo de empregados, seja A ut
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pela produtividade ou pela eficiência, e 
que são ajustadas de forma condicional. 

"Além da remuneração fixa, tem sido 
praticado para executivos o sistema que 
inclui participação nos resultados, o bô-
nus. Algumas empresas têm política de 
concessão de bônus bem agressiva, mas 
as metas de resultados são elevadas", 
ressalta Minarelli. Além da participação 
nos lucros e resultados e dos bônus, a re-
muneração dos administradores também 
contempla os benefícios, que, em alguns 
casos, podem ser flexíveis. "Os benefícios 
têm sido mais espartanos. 0 mais comum 
é o seguro-saúde. Já algumas empresas 
incentivam e subsidiam os estudos. A 
concessão de automóvel é bem mais 
controlada. Teoricamente, a remunera-
ção mais atraente para os profissionais 
seria a mais elevada, o maior quartil das 
pesquisas salariais", resume Minarelli. 

Por "espartanos", ele sinaliza que a 
concessão de benefícios deve sofrer cor-
tes no futuro próximo. Essa é a mesma 
opinião de Chiaradia: "As empresas não 
devem aumentar esse componente de 
remuneração, pelo contrário. Se tiverem 
oportunidade, vão reduzir. Imagino que 
haverá manutenção apenas de alguns be-
nefícios básicos". Mas, segundo ele, isso 

"Os programas 
de remuneração 
variável incentivam o 
colaborador e a empresa 
a trabalharem em um 
mesmo direcionamento" 
Roberta Moralez, consultora 
de Talent & Rewards da Aon Hewitt. 
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Text Box
Fonte: Administrador Profissional, São Paulo, ano 35, n. 308, p. 18-25, fev. 2012.




