
Ao que tudo indica, a queda é pon
tual. Afinal, todos os fatores que leva
ram ao expressivo aumento da remu
neração nos últimos anos continuam 
por aí, a atormentar empresários de 
todos os setores (não é que começou 
a sobrar gente boa de uma hora para 
outra?). A redução do time de milio
nários chega mais como um lembrete 
de que o oba-oba dos salários tem de 
obedecer certos limites. E, sob todos 
os aspectos, 2011 foi um ano frustran
te para as companhias brasileiras. Em 

janeiro, a expectativa era de cresci
mento superior a 4% na economia 
brasileira. No fim das contas, o país 
cresceu 2,7%. Centenas de compa
nhias, portanto, ganharam menos di
nheiro do que previam — e, conse
quentemente, pagaram a seus execu
tivos menos do que o planejado. 

Apenas 38% das companhias pes
quisadas pelo Hay Group conseguiram 
atingir as metas definidas para 2011. E 
40% delas não chegaram a cumprir 
nem 80% do previsto. É natural que o 
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bônus das companhias tenha caído 
junto. Por isso, os oito principais exe
cutivos da fabricante de computado
res Positivo Informática, de Curitiba, 
deixaram de pertencer à turma do mi
lhão. Em 2010, eles receberam juntos 
10,8 milhões de reais entre salários, 
bônus e ações — uma média de 1,3 mi
lhão de reais por cabeça. Apenas a 
parte dos bônus por desempenho so
mou 5 milhões de reais. Mas, em 2011, 
com a concorrência crescente dos 
fabricantes de computadores asiáti
cos, a empresa atingiu apenas 35% 
da meta anual. Feitas as contas, cada 
um dos oito diretores levou para ca
sa 800 000 reais em 2011. Os bônus 
pagos caíram 80% no ano. 

Mesmo companhias que cresceram 
muito em 2011 também pagaram me
nos a seus executivos. A explicação, 
mais uma vez, está na quebra de ex
pectativa. "As empresas olharam para 
2010 e foram no embalo na hora de 
definir as metas. Ignoraram os diver
sos sinais de que o ano poderia ser 
mais difícil que o previsto", diz Bráu
lio Borges, economista-chefe de ma
croeconomia da consultoria LCA. 
Nesse cenário, mesmo bons resulta
dos podem ser frustrantes. Foi o que 
aconteceu na fabricante de cosméti
cos Natura. A empresa esteve longe 
de ter um 2011 ruim. O faturamento 
cresceu 8,9% em relação a 2010 e che
gou a 5,6 bilhões de reais. O lucro 
avançou 11,7%. Mas nenhum de seus 
600 executivos ganhou um só real de 
bônus por desempenho. 

Além de ter fechado o ano com re
sultado abaixo do previsto, a Natura 
não atingiu um conjunto daquilo que 
a empresa apelida de metas sociais — 
que levam em conta, por exemplo, o 
relacionamento com os milhares de 
vendedoras que a empresa tem em 
todo o país. Foi a primeira vez que 
isso aconteceu nos dez anos em que a 
regra existe para o cálculo do bônus. 
Quando perceberam que as metas não 
seriam atingidas, os executivos da 
empresa decidiram dar de presente 
um salário e meio de prêmio a cada 
um de seus 600 gestores. E um recur
so que, obviamente, eles não esperam 
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precisar repetir. Na hora de definir as 
metas de 2012, a empresa se certificou 
de que os problemas com as consul
toras não derrubariam mais uma vez 
o bônus da turma (o culpado pela 
trombada de 2011 foi um software de 
gestão, que foi trocado). Se tudo acon
tecer de acordo com os planos, os 
quatro diretores vão embolsar 7 m i 
lhões de reais apenas em bônus no 
início de 2013. "Não vamos repetir os 
erros de 2011. Mas não é um ano sem 
bônus que vai nos trazer problemas. 
Até porque, se a concorrência caiu 
junto, para onde os executivos pode
riam ir?", diz Alessandro Carlucci, 
presidente da Natura. 

METAS MAIS REALISTAS 
Evitar errar a mão mais uma vez virou 
questão de honra. Um ano sem bônus, 
afinal, faz parte do jogo. Dois anos na 
sequência podem abalar o moral da 
tropa. Mas como definir a política de 
bônus e incentivos depois de dois anos 
tão distintos quanto 2010 e 2011? "To
do mundo percebeu os problemas que 
metas muito agressivas podem trazer. 
Mas objetivos fáceis de ser atingidos 
podem ser ainda mais perigosos: tiram 
a motivação e abrem espaço para o 
avanço da concorrência", diz Ricardo 
Amorim, presidente da consultoria 
Ricam. Na fabricante de eletrodomés
ticos Whirlpool , a remuneração caiu 
24% em relação a 2011 para os sete 
executivos da diretoria. O principal 
responsável foi o bônus, que despen
cou de 7,9 milhões para 2,6 milhões de 
reais. Para este ano, mesmo com o ris
co de repetir o mico, a empresa man
teve metas agressivas de expansão e 
de rentabilidade. (A redução do im
posto sobre produtos industrializados 
para a linha branca, é bom que se diga, 
está ajudando.) "Ninguém gosta de ter 
o bônus reduzido, mas mostramos pa
ra a equipe que a queda tinha de ser 
encarada com naturalidade e que, em 
2012, a situação vai melhorar", diz 
Henrique Haddad, diretor financeiro 
da Whirlpool para a América Latina. 
Se a bola de cristal de Haddad estiver 
certa, o time de milionários tem tudo 
para voltar a crescer. 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 46, n. 20, p. 48-51, 17 out. 2012. 




