
Natalia Gomez, de São Paulo 

Atraumática crise internacional 

que ainda está em curso tem 

provocado uma onda de ajus

tes para baixo na remuneração 

de executivos em todo o mundo. O mo

vimento ganhou força no setor bancário 

norte-americano e se espalhou pela Eu

ropa, onde os bônus oferecidos aos ban

queiros e executivos de outros setores es

tão sob os holofotes do mercado. Muito 

além de uma preocupação com custos, 

estas medidas procuram garantir que os 

salários dos CEOs sejam compatíveis 

com os resultados das companhias. 

No Brasil, existe um discurso de que a 

mão de obra especializada é tão escassa 

que os supersalários estão garantidos por 

aqui. Mas nenhum país está imune às in

fluências internacionais, pois as mesmas 

multinacionais que operam no merca

do brasileiro estão espalhadas por outras 

regiões e todos estão conectados global

mente. Os executivos brasileiros estão 

entre os mais bem pagos do mundo, o que 

desperta o "olho gordo" das matrizes ins

taladas no hemisfério Norte. 

Por trás das coxias do mundo corpo

rativo, existe um debate aquecido sobre 

os salários no Brasil, e a percepção geral 

é de que eles estão inflados. Os acionis

tas das empresas mostram uma preocu

pação crescente sobre os critérios de pa

gamento dos seus executivos, e cobram 
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métricas relacionadas diretamente a re

sultados. Ao que tudo indica, assim co

mo ocorre no exterior, o tempo de rece

ber supersalários sem precisar mostrar 

serviço ficou para trás. 

O baixo crescimento econômico re

gistrado no Brasil em 2012 e as dúvidas 

que rondam o resultado deste ano indi

cam que a vida do CEO brasileiro será 

cada vez mais difícil. A lei não permite 

a redução dos salários, mas a parcela de 

remuneração variável já sente os efeitos 

da retração da economia. No ano pas

sado, os incentivos de curto prazo (par

ticipação nos lucros e bônus) para d i 

retores passou de 7,9 para 5,2 salários, 

fruto dos balanços mais fracos das em

presas, segundo levantamento divulga

do pela consultoria Hay Group. 

No setor financeiro, a queda é mais 

acentuada. A empresa de recrutamento 

especializado Robert Half, com atuação 

em 21 países, registrou no ano passado 

uma queda de 40% na remuneração va

riável dos executivos de front office dos 

bancos de investimento no Brasil. Esses 

profissionais atuam em áreas como fu

sões e aquisições, mercado de capitais, 

operações estruturadas e tesouraria. Pa

ra este ano, a previsão é de queda de 30%. 

A explicação para as seguidas quedas 

na remuneração variável é a redução da 

margem dos bancos em geral com os 

estrangeiros muito impactados pela cri

se internacional, e os nacionais, pela que

da dos juros e aumento da inadimplência. 

LIMITES VEM DE FORA 

Segundo o gerente sênior das divisões 

de finanças e contabilidade e mercado 

financeiro da Robert Half, Fábio Saad, 

os governos da Europa e dos EUA têm 

restringido a remuneração variável dos 

executivos, e isso impacta a operação 

dos bancos que atuam no Brasil. Ele 

conta que, em média, os bancos norte-

-americanos praticam 20% de remune

ração variável e 80% de salário fixo. Nos 

bancos europeus, a variável representa 

30%, enquanto nos bancos nacionais fi

ca em 50%. "Antes a variável era ainda 

mais expressiva", conta. 

Como a queda ocorreu sobre a parce

la variável, os bancos brasileiros foram 

os mais impactados, como BTG, Voto-

rantim e Itaú BBA, segundo Saad. Ou

tra mudança implantada neste mercado 

foi o pagamento de 50% do bônus dife

rido ao longo de quatro anos em ações, 

determinada pelo Banco Central. Re

galias como garantir bônus futuros 

para reter os executivos praticamen

te sumiram do mercado. "Estes profis

sionais tinham liquidez, e do dia para a 

noite deixaram de ter. Isso gerou muita 

insatisfação", conta. 

Entre os insatisfeitos, houve quem 

partiu para a abertura de butiques de in

vestimento ou quem iniciou negócios 

em outras áreas. Com o mercado mais 

difícil e a queda dos salários no exterior, 

a vida de quem permaneceu no empre

go ficou mais dura: a realidade é traba

lhar mais e receber menos. 

Neste ano, a saída voluntária e a de

missão de diretores de bancos provo

caram um movimento de dança das ca

deiras com a promoção de gerentes para 

cargos mais altos. O mercado está rejuve

nescendo e já corre o risco de perder sua 

atratividade em comparação à indústria, 

acostumada a perder seus talentos para 

os bancos. "Se o salário cair mais, o se

tor corre o risco de perder sua capacidade 

de retenção de profissionais." De acordo 

com Saad, o executivo de banco brasilei

ro ganhava em 2010 o mesmo valor do 

profissional americano, mas hoje ganha 

cerca de 70% deste valor. • 
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Tradicionalmente, o setor bancário 

atrela a remuneração ao apetite dos pro

fissionais por risco. Com a queda dos pa

gamentos, o executivo da Robert Half 

acredita que esse papel ficará a cargo 

das butiques de investimento, que futu

ramente devem concentraras remunera

ções mais arrojadas. 

A lém dos bancos, os setores que 

mais devem ser afetados pela queda na 

remuneração são os ligados a commo-

dities, que dependem da demanda ex

terna. Os segmentos relacionados ao 

consumo doméstico devem ficar mais 

protegidos, segundo o diretor da práti

ca de pagamento por resultados da con

sultoria Mercer, Fernando Pedó. 

CONTENÇÃO DE CUSTOS 

A confiança dos empresários em relação 

a este tema vem se deteriorando. No final 

de 2012, a Mercer fez uma pesquisa que 

apontava um cenário positivo para este 

ano, mas durante o primeiro trimestre de 

2013 as previsões não se confirmaram e 

deram espaço a uma visão menos otimis

ta. Para o diretor da Mercer, os bônus pre

vistos para este ano devem ser menores, 

caso não ocorra uma recuperação na eco

nomia nos próximos trimestres. 

"Nos discursos internos, as empresas 

têm apontado maior preocupação com 

contenção de custos", conta. Um clien

te do setor financeiro chegou a tomar 

medidas extremas, como tirar as má

quinas de cafezinho dos prédios, como 

uma forma de cortar custos sem cortar 

pessoas - por enquanto. 

Na sua visão, os CEOs no Brasil têm 

sido tratados a pão de ló nos últimos anos, 

pois é difícil encontrar profissionais qua

lificados. No entanto, o desafio dos CEOs 

neste ano será significativo, pois atingir 

os objetivos está mais difícil no atual ce

nário econômico. "Eles vão ter que remar 

bastante para chegar lá", pondera Pedó. 

O crescimento do Produto Interno 

Bruto (PI B), que avançou apenas 0,9% 

em 2012, precisaria ficar em torno de 

3% a 4% neste ano para garantir a con

tinuidade das gordas recompensas. No 

entanto, os resultados atingidos até es-

te momento não são dos mais animado

res, e a inflação continua a ser um fator 

preocupante. Segundo Alexandre Pa

checo, gerente do Hay Group, a combi

nação de inflação em alta com cresci

mento fraco ameaça a remuneração no 

Brasil. "É uma conta que pode não fe

char lá na frente. Em algum momento 

deve ocorrer uma discussão maior so

bre isso", afirma. 

Ele conta que, recentemente, este de

bate surgiu em um evento do Hay Group, 

pois os empresários estão sentindo uma 

forte pressão de custos dos salários em 

todos os níveis hierárquicos. "Nossa re

muneração está realmente inflacionada 

e esta conscientização está começando a 

pipocar", diz. O crescimento econômico 

é o único que pode sustentar o nível atu

al de remuneração. Caso contrário, será 

impossível mantê-lo. 

O alto salário dos executivos brasileiros 

chama a atenção das casas matrizes das 

multinacionais no exterior, segundo o pre

sidente no Brasil da consultoria global de 

desenvolvimento de talentos LHH|DBM, 

José Augusto Figueiredo. Quando o país 

da matriz está passando por uma crise, o 

"olho gordo" sobre os salários brasileiros 

é ainda maior, segundo ele. 

"Existem questionamentos, pois a ca

sa matriz quer a toda hora entender o cus

to do Brasil", conta o executivo. Mesmo 

assim, ele destaca que esta pressão ainda 

não se traduziu em quedas de remunera

ção entre seus clientes. 

Na França, a queda de vendas da Re

nault levou o presidente da montadora, 

Carlos Ghosn, a anunciar, durante a divul

gação dos resultados de 2012, a redução 

provisória de sua remuneração variável 

em 30% após um acordo trabalhista com 

sindicatos. Esta parcela do pagamento só 

será realizada em 2016. Em 2011, a parte 

variável do salário de Ghosn como diretor-

-presidente da Renault foi de € 1,59 milhão 

e a parte fixa, de € 1,23 milhão. 

ROTATIVIDADE 

O mercado também está atento com a ro

tatividade dos executivos neste ano, pois 

o maior rigor com os resultados pode sig

nificar troca nos cargos de comando. No 

Brasil, a taxa de rotatividade dos CEOs 

foi de 19,8% no ano passado, acima da 

média mundial de 15%. O dado é da con

sultoria Booz & Company, que estudou 

as 2,5 mil maiores empresas de capital 

aberto do mundo, em 67 países. O Bra

sil tem também um tempo médio menor 

de permanência no cargo, de 2,5 anos. A 

média global é de 4,8 anos. 

De acordo com Carlos Eduardo Gon

dim, diretor da Booz & Company, a taxa 

mundial é a mais elevada desde 2005. Is

so ocorreu porque existe uma tolerância 

menor ao não cumprimento de metas, e 

FORMAS DE SUCESSÃO DE CEOS 
NO CONE SUL (em %) 
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neste momento as empresas estão bus

cando mudanças depois de terem passa

do por anos difíceis. "As empresas pro

curam novas abordagens e promovem 

mudanças no comando para buscar uma 

forma de gestão diferente", diz. Outro 

motivo que explica a dança de cadeiras 

são as sucessões que estavam represadas 

nos anos mais agudos da crise. Hoje, as 

mudanças que estavam em compasso de 

espera estão sendo efetivadas. 

No Brasil, a rotatividade é mais alta 

devido à presença expressiva de empre

sas com controle estatal, que costumam 

mudar de comando com maior frequên

cia. O movimento de internacionalização 

das companhias e as expectativas frus

tradas de crescimento também explicam 

a troca mais frequente de comando. Para 

o futuro, a rotatividade no Brasil vai de

pender do andamento da economia e do 

desempenho das empresas. "Depende da 

economia, mas esperamos uma alta taxa 

de sucessão neste ano devido ao históri

co recente", afirma Gondim. 

BÔNUS DE LONGO PRAZO 

Além do viés de queda nos bônus, outra 

tendência de mercado é a preferência por 

incentivos de longo prazo para os executi

vos, em detrimento dos incentivos de cur

to prazo, que são pagos em 12 meses. Es

te alongamento é uma prática comum em 

outros países, especialmente nos EUA. 

Segundo o porta-voz do Hay Group, as 

empresas têm considerado mais vantajo

so fazer pagamentos em períodos maiores, 

de três a cinco anos. Quando este paga

mento é feito em ações, a remuneração do 

executivo reflete o desempenho da com

panhia naquele período. Na prática, isso 

significa que ele só ganha se a ação subir. 

Caso contrário, seu bônus pode virar pó. 

"As empresas tendem a balancear me

lhor os incentivos, aumentando a parce

la de longo prazo", afirma Pacheco. O 

estudo do Hay Group apontou que 25% 

das empresas brasileiras contam com 

um plano de incentivos de longo prazo 

para motivar o executivo a tomar deci

sões com foco na sustentabilidade dos 

negócios. Para Pacheco, este índice ain

da é baixo, mas tem crescido nos últi

mos cinco anos. Em 2010, o incentivo de 

longo prazo representava 10% da remu

neração dos diretores. No ano passado, 

a participação era de quase 14%. 

O estudo realizado pela Mercer so

bre a América Latina mostra que as em

presas têm preferido bonificar seus exe

cutivos no longo prazo e com ações, em 

detrimento de distribuir benefícios em 

dinheiro. "Isso mostra a preocupação 

com o pagamento por performance do 

executivo, pois ele ganha pela valoriza

ção da ação", explica Pedó. 

Para companhias de capital fechado, 

que não têm ações negociadas em bolsa, 

uma alternativa usada é o mecanismo de 

"phantom stock" (ação fantasma, em in

glês). Neste modelo, é fixado um preço de 

mercado da empresa e o executivo é re

munerado de acordo com a valorização 

da companhia, segundo algum múltiplo 

de mercado, como o fluxo de caixa des

contado ou o Lajida (lucro antes de juros, 

impostos, depreciação e amortização). 

Segundo o especialista em governan

ça corporativa Renato Chaves, algumas 

decisões empresariais só têm reflexo no 

futuro. Por isso seria insuficiente tomar 

como referência apenas o ano anterior 

para determinar a bonificação. "Fica di

fícil para o investidor avaliar olhando 

apenas o curto prazo." 

ACIONISTA ATENTO 

Por trás da revisão das políticas está a pre

ocupação dos acionistas em assegurar a 

perenidade das organizações. Para isso, é 

necessário que os líderes sejam remune

rados de acordo com os resultados anu

ais, considerando também os efeitos fu

turos que sua gestão trará para o negócio. 

Um caso emblemático que demonstra 

a preocupação do investidor com o te

ma ocorreu em 2011 com a construtora 

PDG. Durante uma assembleia geral re

alizada em abril daquele ano, a propos

ta de remuneração dos administradores 

da companhia foi rejeitada, em um epi

sódio inédito no país. Ela previa a ma

nutenção dos valores pagos no ano ante

rior, que somavam RS 30 milhões para 

conselheiros e diretores, mas não deta

lhava nem qual montante seria destina

do para cada um destes órgãos. 

Neste ano, o assunto voltou a chamar 

atenção do mercado. A GP Investimen

tos recebeu uma proposta surpreendente 

de um investidor durante a sua última te

leconferência de resultados. O investidor 

sugeriu que o pagamento de bônus aos 

executivos fosse suspenso enquanto a co

tação das ações não refletisse o valor do 

portfólio da empresa. A discrepância en

tre salários e bônus recebidos pelos exe

cutivos em relação aos lucros distribu- • 
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idos (via dividendos ou bonificações em 

ações) também foi alvo de críticas. 

Segundo o gerente de pesquisas do Ins

tituto Brasileiro de Governança Corpora

tiva (IBGC), Luiz Martha, a preocupação 

dos investidores é crescente, especial

mente com relação àquelas organizações 

que não têm controle acionário definido. 

"Quando havia um controle definido, a 

preocupação era menor porque o contro

lador tinha muito interesse no negócio e 

tomava conta da remuneração", explica. 

Quando o controle é difuso, os acio

nistas ficam mais atentos às decisões da 

diretoria e do conselho de administra

ção, pois podem ocorrer conflitos de in

teresse. O representante do IBGC expli

ca que, em alguns casos, o pacote pode 

ser vantajoso para o executivo, mas po

de não estar alinhado com a geração de 

valor da companhia, privilegiando seu 

interesse particular. 

Para incentivar a transparência sobre 

o tema, a Comissão de Valores Mobil i 

ários ( C V M ) instituiu o Formulário de 

Referência em 2009. Dessa forma, as 

empresas se viram obrigadas a divul

gar detalhes sobre os pacotes de remu

neração que oferecem aos seus executi

vos, informando inclusive quais são os 

salários máximo, médio e mínimo den

tro da diretoria e do conselho de admi

nistração da organização. 

A medida foi considerada saudável pe

los especialistas em governança corpora

tiva, uma vez que está em linha com os 

padrões de transparência utilizados in

ternacionalmente. Em alguns mercados 

externos, como é o caso dos EUA, as re

munerações chegam a ser detalhadas in

dividualmente para cada executivo. 

Apesar disso, a avaliação de muitas 

empresas brasileiras sobre o assunto 

não foi tão positiva. Representado pe

lo Instituto Brasileiro de Executivos de 

Finanças do Rio de Janeiro (Ibef-Rio), 

um grupo de empresas entrou na Justi

ça contra a exigência, e conseguiu uma 

liminar que é usada até hoje para não di

vulgar essas informações. Um dos moti

vos alegados pela entidade foi que a dis

ponibilização de tais dados aumentaria 

o risco de segurança dos executivos. 

CAIXA-PRETA 

Atualmente, cerca de 25% das empresas 

listadas em bolsa não divulgam os dados 

requisitados pela C V M , segundo o espe

cialista em governança corporativa Ale

xandre Di Miceli. Entre elas estão no

mes como Vale, Itaú Unibanco e Grupo 

Pão de Açúcar. O levantamento feito por 

ele mostra que as empresas que não di

vulgam os dados tendem a ser de grande 

porte, com remunerações maiores, me

nos rentáveis e com maior concentração 

acionária. Estatais e empresas de contro

le estrangeiro também têm menos chan

ce de aderir à regra. 

Para ele, o argumento de que a divul

gação fere a segurança dos executivos é 

frouxo, pois estes já são tidos como pes

soas de posses mesmo sem o detalhe do 

valor do salário. "Existe uma regra simi

lar na África do Sul, e lá não ocorreu es

te tipo de problema." 

Longe de ser apenas uma mera curio

sidade do acionista, a abertura dessas 

informações permite que o investidor 

tenha uma ideia clara sobre a relação 

entre remuneração e desempenho. "Es

tas empresas estão listadas em bolsa e 

acessam a poupança pública. O acio

nista tem direito de saber o quanto eles 

recebem", diz o especialista, que vai 

além: "Quem não quer divulgar deve

ria fechar o capital da empresa". 

Segundo Di Miceli,ogoverno não con

tribui para mudar este quadro, pois não co

bra transparência das empresas nas quais 

é acionista por meio de fundos de pen

são ou do Banco Nacional de Desenvol

vimento Econômico e Social (BNDES). 

Um exemplo é a Fibria, que não divulga 

informações sobre remuneração, mesmo 

tendo como maior acionista o BN DES. O 

caso da Vale é similar, pois a Previ é um 

grande acionista da mineradora. "O go

verno não dá o exemplo", diz. • 
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 424, p. 14-18, jun. 2013.




