
Nova política para executivos brasileiros 
Daniela D'Ambrosio  
 
Atração e retenção de talentos. Essas eram as palavras de ordem nas empresas há pouco mais de 
três anos. O importante era ter um time de primeira grandeza - nem que isso custasse caro à 
organização. Até que o estouro da bolha da internet, a retração macroeconômica e uma seqüência 
de escândalos corporativos colocassem em xeque os antigos modelos de remuneração. Não 
tardou e as empresas passaram a questionar a política salarial dos altos cargos, e a conclusão foi 
uma só: atrair talentos, sim; mas a qualquer custo, jamais.  
 
Para saber como as grandes empresas estão reagindo a esse desafio, a Towers Perrin, consultoria 
multinacional da área de recursos humanos, elaborou o "Top Executive Survey - Pesquisa sobre 
Estratégias de Remuneração para Altos Executivos no Brasil". O estudo, com 97 empresas, 
abordou o desenho das principais políticas e programas de remuneração do primeiro nível 
hierárquico das organizações (presidente, vice-presidentes e diretores).  
 
O levantamento mostra que as empresas estão fazendo o possível para alinhar a estratégia de 
remuneração dos executivos aos seus resultados financeiros. Os bônus mais magros são a prova 
concreta dessa estratégia. A retração da economia, segundo o estudo, já está impactando na 
remuneração dos altos executivos. Os valores de bônus pagos no ano passado - referentes aos 
resultados de 2001 - ficaram, em média, 15% abaixo do "target" (desempenho mínimo 
esperado).  
 
Ao que tudo indica, no entanto, esses valores podem ser ainda menores daqui para frente. É que, 
mesmo que o resultado das empresas melhore, há uma rigidez maior nos indicadores escolhidos. 
As companhias estão usando indicadores de desempenho operacionais - que refletem melhor a 
realidade - e não apenas contábeis. O lucro líquido e faturamento estão sendo trocados por Ebit, 
Ebitda e EVA, por exemplo. "Os desenhos de programas de bônus estão mais sofisticados e se 
apóiam em indicadores de criação de valor econômico para as empresas", explica Felipe Rebelli, 
sócio da Towers Perrin.  
 
Outra mudança importante, detectada pelo estudo, é que as empresas estão mais atentas à 
concorrência na hora de estipular as metas que devem ser seguidas pelos seus executivos. "Aos 
poucos, a referência para as metas estipuladas está deixando de ser o orçamento ou o resultado 
de anos anteriores para ser o concorrente", diz Rebelli.  
 
No que diz respeito aos aumentos salariais, o levantamento indica que, para conseguir ajustes 
anuais, presidentes e diretores precisam provar que seu desempenho é satisfatório. Metade das 
empresas pesquisadas excluiu os executivos dos acordos coletivos. O que importa mesmo nos 
dias de hoje para determinar o reajuste do primeiro escalão são as pesquisas de mercado - 
divulgadas por consultorias de recursos humanos - e o bom e velho mérito. Apenas 13% das 
empresas usaram a inflação como base dos reajustes.  
 
Embora a maioria das empresas pesquisadas esteja caminhando na mesma direção, ainda 
existem diferenças na política de remuneração entre as nacionais e as subsidiárias de 
multinacionais. O salário-base nas empresas nacionais é mais alto do que nas multis, onde, por 
outro lado, os pacotes de benefícios e os incentivos de longo prazo são mais generosos. Por 
exemplo: 72% dos CEOs de empresas estrangeiras têm motorista, contra 44% das companhias 
nacionais.  
 
"O executivo que atua numa empresa brasileira tem um nível de responsabilidade e de risco maior 
que o seu par numa multinacional", diz Rebelli. "Se ele errar, o impacto na empresa como um 
todo é bem maior."  
 



Para aumentar o comprometimento dos executivos de suas subsidiárias, as multinacionais estão 
procurando aproximá-los dos resultados sobre os quais eles têm influência direta: 60% das 
empresas estrangeiras avaliam o desempenho de seus presidentes em nível regional ou Brasil. O 
percentual de empresas que vinculam o bônus do número "um" do país a resultados globais é de 
apenas 25%.  
 
Uma dúvida comum entre as próprias empresas é saber se uma boa política de remuneração pode 
alavancar resultados. O levantamento procurou encontrar a resposta: selecionou 24 das 97 
empresas com os melhores resultados e analisou separadamente suas práticas. "Constatamos que 
realmente essas empresas possuem modelos diferenciados de remuneração", completa Rebelli.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 jun. 2003. 


