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Um levantamento feito pela consultoria Towers Perrin com 97 empresas de 13 setores da 
economia instaladas no Brasil e revelado com exclusividade ao Valor mostra que as organizações 
pretendem aumentar, ao máximo, a correlação entre a estratégia de remuneração do primeiro 
escalão e os seus resultados financeiros. Mais do que isso: querem alinhar o interesse dos 
executivos e acionistas - os novos protagonistas da cena corporativa. "O desenho dos planos de 
remuneração está sendo feito para garantir um mínimo de retorno ao investidor", afirma Felipe 
Rebelli, sócio da Towers Perrin. "A partir da expectativa de ganho do acionista é que a fórmula vai 
derivando até chegar ao desempenho esperado dos altos executivos", explica.  
 
A entrada em cena destes protagonistas no país reflete uma preocupação mundial. Casos recentes 
de supervalorização de presidentes escandalizaram a Europa e os Estados Unidos. Investidores de 
todo o mundo estão repensando até que ponto vale manter uma "estrela" no comando. Talento 
custa caro, mas diante de uma crise econômica global, assegurar pacotes de remunerações 
astronômicos é, no mínimo, constrangedor. Principalmente porque as performances de muitos 
CEOs têm decepcionado.  
 
Um estudo mundial realizado pela Russell Reynolds - uma das maiores empresas de recrutamento 
de presidentes - com 400 investidores institucionais, incluindo grandes fundos de pensão, mostra 
que eles já não se encantam mais com superexecutivos. A preferência é por diretores 
verdadeiramente independentes e práticas de governança corporativa sólidas. "A responsabilidade 
sobre a transparência na hora de discutir os salários dos presidentes é do conselho", diz Heloísa 
Bedicks, presidente do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.  
 
Essa preocupação, inclusive, já chegou aos acionistas minoritários brasileiros. Segundo, o 
presidente da Animec (Associação Nacional dos Investidores do Mercado de Capitais), Waldir 
Corrêa, quem está acostumado a investir em empresas com ações negociadas em bolsa já está 
acompanhando de perto essa questão. "Os investidores estão muito atentos a empresas que dão 
prejuízo há anos, mas mantém seus executivos com altos salários", afirma.  
 
Nos bastidores, a questão da remuneração exorbitante dos CEOs já vem incomodando há muito 
tempo. Principalmente, depois que o desempenho das bolsas de valores começou a decepcionar. 
Escândalos recentes, como o da revolta dos acionistas ingleses contra o pacote de saída de US$ 
35 milhões, mais dois anos de aviso prévio, para o presidente Glaxosmithkline, só ajudaram a 
esquentar a discussão. Até o megainvestidor Warren Buffett declarou: "O que mais choca o 
público é que os dirigentes enriquecem enquanto os acionistas empobrecem".  
 
O caso Glaxosmithkline serviu também para mostrar a disparidade dos salários dos americanos 
em relação ao resto do mundo. Entre 1970 e 1999, os salários dos 100 executivos mais bem 
pagos nos EUA, em dólar, foram multiplicados por 30. Na última década, os presidentes de 
empresas da Europa, ao se darem conta dessas diferenças, puxaram suas remunerações para o 
alto. Os cinco franceses mais bem pagos entre 1997 e 2002, aumentaram seus ganhos em 50%.  
 
Essas disparidades entre presidentes, diante da crise financeiras de suas companhias e da 
penalização dos assalariados, segundo os especialistas, podem comprometer o futuro das 
organizações. O guru da administração Peter Drucker, foi um dos primeiros a prever. "As 
diferenças salariais entre as hierarquias podem tornar essas situações insustentáveis".  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 jun. 2003. 


