
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



sistíveis. Até empresas médias locais 
estão roubando altos executivos de 
multinacionais centenárias. 

O site de compras coletivas carioca 
Peixe Urbano é um retrato desse novo 
momento. A empresa foi fundada há 
apenas dois anos, já recebeu o aporte 
de seis fundos de investimento e hoje 
tem mais de 800 funcionários. Cinco 
dos 11 altos executivos foram contrata
dos de empresas estrangeiras. "Prefe
rimos contratar das múltis. É simples
mente mais fácil", diz o fundador e 
presidente da empresa. Júlio Vascon-
cellos. Recentemente, a empresa trou
xe do Google seu novo diretor de pro
duto. Marcelo Quintella. No ano passa
do, a paulistana Maria Fernanda Orte
ga deixou a diretoria de recursos hu
manos da Fnac, varejista francesa 

controlada pelo conglomerado de luxo 
PPR, dono também de marcas como 
Gucci e Puma, para assumir o mesmo 
cargo no Peixe Urbano. Na mudança, 
trocou São Paulo pelo Rio de Janeiro. 
Também abriu mão da companhia do 
marido e do filho, que ficaram na capi
tal paulista, do carro corporativo e das 
frequentes viagens a Paris em classe 
executiva que faziam parte de sua roti
na. Agora, ela só viaja de avião em clas

se econômica, vai trabalhar de jeans e 
camiseta e anda de ônibus para cima e 
para baixo. Qual foi a diferença? No 
Peixe Urbano, ela ganha um pacote de 
opções de ações que pode render uma 
bolada no futuro. A empresa não dá de
talhes do pacote, mas estima-se que 
cada um dos diretores contratados te
nha recebido de 0,5% a 2% do capital. 
Se. nesse meio-tempo, a empresa for à 
bolsa, a fatia pode render uma fortuna. 
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"Troquei uma posição de destaque pa
ra encarar uma aventura. Mas vai valer 
a pena", diz Maria Fernanda. 

Dois fenômenos explicam o aumen
to do poder de fogo das empresas bra
sileiras. O primeiro é a crise interna
cional, que colocou as múltis em uma 
situação crítica. Com a freada do con
sumo nos países desenvolvidos, mer
cados em expansão como o brasileiro 
viraram a única esperança dessas com
panhias. As metas a ser cumpridas pe
los executivos brasileiros ficaram mais 
agressivas. O problema é que muitos 
dos objetivos fixados pelas matrizes 
vêm se provando inalcançáveis, até 
porque o crescimento do Brasil não 
anda lá essas coisas — e, sem cumprir 
a meta, ninguém ganha bônus. Isso 
coincidiu com um momento em que as 

companhias brasileiras ganharam for
ça e perceberam que o único jeito de 
atrair bons profissionais era abrir o 
bolso na remuneração variável. O le
vantamento do Hay Group mostra que 
a principal diferença a favor das brasi
leiras está justamente nos bônus anuais 
— 51% maiores — e nos pacotes de 
ações — 144% superiores. Na média, a 
remuneração paga aos executivos bra
sileiros é de longe a maior do mundo, 
distorção impulsionada por nossa co
nhecida e dramática escassez de talen
tos. A briga por profissionais nunca foi 
tão intensa — e as empresas brasileiras 
nunca entraram tão fortes nela. "A po
lítica salarial das múltis é definida pe
la matriz. Isso impede que elas reajam 
rapidamente ao assédio da concorrên
cia em mercados aquecidos e carentes 

de profissionais como o brasileiro", diz 
Leonardo Salgado, sócio do Hay Group 
e coordenador da pesquisa. 

As empresas que estão puxando pa
ra cima a média de salários no Brasil 
atuam nos setores mais pujantes de 
nossa economia. Os setores de serviços 
e de bens de consumo, por exemplo, 
são os que pagam os melhores salários 
do país (veja quadro na pág. 44). Como 
quem toma as decisões nessas empre
sas está mais perto dos consumidores, 
elas conseguem perceber os novos 
mercados que surgem e agir rapida
mente. É o que está fazendo a farma
cêutica Cimed. Na última década, a 
companhia deu um salto ao perceber 
o potencial do mercado de genéricos, 
que quadruplicou nos últimos dez 
anos. Agora, a Cimed começa a atacar 
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a área de cosméticos. No início do ano, 
comprou a marca italiana de tintura e 
de tratamento para o cabelo Nouvelle. 
Segundo dados da consultoria Euro-
monitor, o mercado brasileiro de cos
méticos faturou 43 bilhões de dólares 
em 2011,19% mais que no ano anterior. 
Para ajudar na nova empreitada, a em
presa começou a recrutar seus primei
ros executivos, e pagando caro. No 
último ano, contratou três diretores, 
dois deles vindos de multinacionais — 
Gerson de Souza, ex-diretor comercial 
da Medley (faz parte do grupo francês 

Sanofi), e Oscar Basto, ex-diretor da 
divisão de drogaria do varejista francês 
Carrefour. Eles chegaram para receber 
salários 30% maiores e até quatro sa
lários de bônus anuais. No longo pra
zo, a meta é dobrar o tamanho da em
presa até 2016 e chegar a um fatura
mento de 1 bilhão de reais. Se tudo der 
certo, uma opção para o futuro é levar 
a empresa à bolsa. Nesse caso, a remu
neração dos executivos pode ser mui
to maior. "Recusei propostas com sa
lários melhores porque não é todo dia 
que um acionista propõe um plano 
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dessa envergadura", diz Souza, o novo 
diretor comercial da Cimed. Fundada 
há mais de três décadas, a Cimed de
cidiu apenas no ano passado que dois 
membros da família controladora sai
riam da linha de comando para o con
selho administrativo. "Trazer profis
sionais era a única solução para con
tinuar a crescer", diz João Adibe. 
presidente da Cimed e único membro 
da família que seguiu na gestão. 

No fim das contas, o sonho de cada 
executivo que troca uma multinacio
nal por uma empresa brasileira em 
forte crescimento é: ficar rico. Se pos
sível, rapidamente. As histórias de su
cesso estão por aí. É o caso do médico 
Heráclito de Brito Gomes Júnior, pre
sidente da administradora de planos 
de saúde Qualicorp. No dia 29 de j u 
nho de 2011, quando a empresa rece
beu 1 bilhão de reais na abertura de 
capital, ele vendeu uma parcela de su-
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as ações por 9 milhões de reais. Deta
lhe: o executivo estava há pouco mais 
de um ano na Qualicorp, roubado da 
Bradesco Seguros pelo fundo de p r i -
vate equity Carlyle — que comprou o 
controle da Qualicorp em 2010. No seu 
plano, ele ainda tem direito a 8,6 m i 
lhões de opções de ações que, se exer
cidas no início de outubro, poderiam 
valer cerca de 140 milhões de reais. 
Procurada, a Qualicorp não comentou 
os dados. Propostas milionárias têm 
partido de empresas cada vez menos 
conhecidas. Em outubro, por exemplo, 
o Carrefour perdeu um de seus dire
tores, Sérgio Nóia, para a rede de su
permercados Lopes, voltada para a 
baixa renda, que atua na região metro
politana de São Paulo. Segundo pesso
as próximas à empresa, seu salário vai 
passar de 2 milhões para 3 milhões de 
reais por ano. "As multinacionais são 

colocar o burro na sombra. Do outro 
lado estão empresas que oferecem pa
cotes de remuneração variável atrela
dos a metas de crescimento robustas. 
Elas atraem os profissionais mais i n 
quietos, que topam trabalhar 18 horas 
por dia para ficar ricos em pouco tem
po. No mercado financeiro, essa divisão 
de perfis começou há pelo menos cinco 
anos no Brasil. A crise de 2008 fez com 
que diversos executivos decidissem 
sair e abrir por conta própria sua em
presa de investimento. Como partiram 
do zero, eles precisaram oferecer bônus 
extremamente agressivos para atrair 
seus funcionários. Os salários, por sua 
vez, são baixos (cerca de 8 000 reais 
mensais em alguns casos). Há, portan
to, opções para os dois tipos de profis
sional. O mais agressivo, tradicional
mente conhecido no mercado financei
ro americano como PhD (poor. hungry 

ótimas escolas, mas dão pouco espaço 
para que os executivos deixem sua 
marca. Para eles, companhias jovens e 
em franca expansão são uma bênção", 
diz Darcio Crespi, sócio da empresa de 
recrutamento Heidrick & Strugles. 

SOFISTICAÇÃO 
Está acontecendo no mercado de tra
balho brasileiro um processo de sofis
ticação que é natural em economias 
mais maduras. As empresas se separam 
em dois grupos. Há as mais conserva
doras, como costumam ser as multina
cionais e as grandes empresas nacio
nais. E há as empresas mais agressivas, 
em crescimento acelerado. O primeiro 
grupo oferece benefícios como carrei
ra estável e salários atraentes — mas 
exige que os executivos se dediquem 
por muito tempo até atingir um pata
mar de patrimônio que lhes permita 

and desperate to get rich, ou "pobre, fa
minto e desesperado por enriquecer"); 
e o long term greedy, algo como "ganan
cioso de longo prazo", que procura 
bancos mais estáveis. As mesmas op
ções se abrem, agora, no Brasil — e não 
apenas no mundo das finanças. 

Os principais responsáveis por essa 
mudança são os fundos de private 
equity, especializados em comprar e 
vender empresas. Desde 2007, esses 
fundos investiram pelo menos 30 bi 
lhões de reais em companhias brasilei
ras, quase sempre familiares e pouco 
profissionalizadas. Faz parte do modus 
opcrandi desses fundos contratar um 
grupo de executivos experientes para 
organizar as empresas compradas e 
acelerar sua expansão. Com isso, do dia 
para a noite, companhias desconheci
das ganharam poder de fogo para atrair 
altos executivos. Pagando caro, eviden-
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temente. "Os fundos estão puxando 
para cima a média de salários e bônus 
no Brasil. Com propostas irrecusáveis, 
elas conseguem tirar executivos que 
até pouco tempo nem ouviriam as ofer
tas", diz Paulo Mendes, sócio da em
presa de recrutamento 2Get. 

A REAÇÃO DAS MÚLTIS 
Em maio do ano passado, o Galícia, 
formado por ex-executivos da cerve
jaria Ambev, comprou 51% da fabri
cante de cadeiras Giroflex-Forma. O 
atual presidente da empresa, Sergio 
Saraiva, chegou a vice-presidente da 
AB InBev na região Ásia Pacífico e dei
xou a multinacional sabendo que teria 
salário menor. "No longo prazo, como 
sou dono do negócio, o dinheiro vai ser 
maior do que seria na AB InBev", diz 
Saraiva. Na empresa de locação de fro
tas Locamérica, de Minas Gerais, o 
pacote para os novos diretores inclui 

seis salários extras por ano e um pa
cote de opções de ações que, em cinco 
anos, pode render mais de 3 milhões 
de reais por cabeça. É uma oferta que. 
há quatro anos, a empresa não tinha a 
menor condição de oferecer. A situa
ção começou a mudar em 2008, quan
do o banco Votorantim comprou 34% 
da companhia por 110 milhões de re
ais. Em abril , a Locamérica abriu o 
capital c. no último mês, trouxe dois 
novos diretores. Luis Cesar Bastos, 
novo diretor comercial, veio da em
presa de laticínios DPA (joint venture 
da suíça Nestlé com a neozelandesa 
Fonterra), e José Luis Parisatto, de 
pós-venda, veio da CNH, fabricante de 
máquinas pesadas do grupo Fiat. 

As multinacionais, evidentemente, 
já perceberam que seus executivos v i 
raram o alvo preferido das empresas 
brasileiras emergentes. Muitas delas, 
porém, têm pouca margem de mano-
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bra: como as políticas de cargos e salá
rios são definidas pela matriz, cabe às 
subsidiárias acatar as decisões. Se a 
regra global é pagar três salários de 
bônus, por exemplo, os brasileiros não 
têm muito o que fazer. O jeito é apostar 
em aspectos nos quais uma multina
cional é imbatível e que podem ajudar 
a reter um tipo de profissional sem tan
ta pressa para enriquecer. A fabricante 
de bens de consumo Kimberly-Clark, 
por exemplo, permite que seus execu
tivos liderem projetos em diversas sub
sidiárias do mundo. Mas a verdade é 

que essas ações estão perdendo apelo, 
e preencher as vagas abertas virou 
uma dor de cabeça para as múltis. A 
u n i d a d e b r a s i l e i r a d a J o h n -
son&Johnson está desde julho com 
sua vaga de diretor financeiro aberta. 
O antigo diretor, Daniel Levy, foi para 
a T A M . Carlos Siqueira, ex-diretor 
comercial da empresa, já havia saído 
em agosto de 2011 para a Flora, em
presa de higiene e limpeza da J&F. 
holding dona do frigorífico JBS. "Está 
cada vez mais difícil contratar. Nos 
últimos três anos, precisamos começar 

a oferecer luvas, o que não é costume 
em outros países", diz Sônia Marques, 
diretora de recursos humanos da 
Johnson&Johnson Consumo. Na fabri
cante de pneus Goodyear, as luvas tam
bém se tornaram parte da rotina. Ain
da assim, a empresa levou sete meses 
até encontrar seu atual diretor finan
ceiro. "Nunca fomos tão assediados", 
diz Renata Costa, diretora de recursos 
humanos da Goodyear. 

Essa diferença veio para ficar? O fato 
é que o poder de atração das empresas 
brasileiras é embasado por fenômenos 
que não parecem ter fôlego curto — é 
difícil imaginar que as multinacionais 
europeias, por exemplo, entrem rapi
damente num período de crescimento 
acelerado. Mas o jogo tende a ficar 
mais equilibrado à medida que os exe
cutivos perceberem que a aposta em 
empresas de alto crescimento pode 
tanto dar certo quanto dar errado. Por
tanto, assim como vale olhar para a 
história de Heráclito de Brito Gomes 
Júnior, o milionário presidente da Qua-
licorp, é bom ficar de olho em exem
plos como o de Victor Serra, ex-presi
dente do grupo Scalina, dono da marca 
Trif i l , comprado pelo fundo de inves
timento Carlyle. Serra era vice-presi
dente para a América Latina da Natu-
zzi, multinacional italiana de móveis 
que faturou 486 milhões de euros em 
2011. Mas aceitou um convite do Car
lyle para se tornar presidente da Scali
na. No fim das contas, ele ficou apenas 
um ano na função, desentendeu-se 
com os sócios e deixou o negócio. Co
mo boa parte de sua remuneração viria 
de metas a ser atingidas em alguns 
anos, saiu sem nada. Como se viu ao 
longo desta reportagem, quem sai das 
múltis para empresas como Scalina, 
Peixe Urbano e Giroflex baseia sua de
cisão na promessa de enriquecimento 
rápido — mas o sucesso ou o fracasso 
de uma empreitada muitas vezes foge 
do controle dos executivos, que não 
podem, por exemplo, obrigar um inves
tidor a comprar ações numa possível 
abertura de capital. Quando dá errado, 
o pote de ouro que estava logo ali desa
parece. E dá uma baita saudade do con
fortável tédio das multinacionais. 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 46, n. 20, p. 38-47, 17 out. 2012.




