
Mark Mactas, o mago que segue o truque dos quatro "C" 
Stela Campos 

 
Competência, confiança, controle e comunidade são os lemas do CEO da consultoria Towers 
Perrin, presente em 23 países e que comemora 25 anos de Brasil. 
  
 
Em tempos bicudos na economia, quando o dinheiro anda curto, estabelecer pacotes de 
remuneração atraentes não é uma tarefa fácil. Conseguir o comprometimento dos empregados 
com seus objetivos pagando menos, é o grande desafio para empresas em todo o mundo. Em 60 
anos de atividade, a consultoria Towers Perrin, que emprega 9 mil funcionários e tem 78 
escritórios em 23 países, já ajudou a definir estratégias de remuneração e benefícios para as mais 
importantes organizações mundiais. Seus clientes incluem três quartos das 500 maiores 
companhias do mundo, listadas pela revista "Fortune". De passagem pelo Brasil esta semana, 
Mark Mactas, CEO da consultoria, que completa 25 anos de atividade no país, falou com 
exclusividade ao Valor sobre a difícil equação entre custos enxutos e pacotes de remuneração 
eficazes. Mactas, 51 anos, é matemático, atuário e completou 23 anos na empresa. Desde 2001, 
comanda os negócios da consultoria na área de Recursos Humanos, administração de riscos, 
serviços atuariais e financeiros e resseguro. A seguir, os principais trechos da entrevista. 
 
  
Valor: Como esse momento ruim na economia mundial está afetando as políticas de remuneração 
nas empresas? 
 
Mark Mactas Eu acredito que os tempos difíceis que estamos enfrentando na economia mundial 
estão forçando as empresas a olharem muito de perto para suas políticas de remuneração. Isso 
para todos os empregados, dos altos executivos ao pessoal administrativo. O que as companhias 
precisam é ter certeza que estão recompensando as pessoas de uma maneira alinhada com seus 
objetivos e que estão fazendo isso com os funcionários que contribuem para a organização. 
Existem muitas análises em torno disso. Elas estão focando a performance e avaliando a gerência. 
Agora, que o dinheiro não é tão abundante como antes, elas estão de fato entregando a 
recompensa para aqueles empregados que realmente ajudam a organização a atingir suas metas. 
Acho que as companhias estão querendo ter certeza na hora de identificar os seus "top 
performers". E vão ter que fazer isso no ano que vem também. Mas todo desempenho será 
importante para elas. Não será possível focar apenas nos "top". 
 
Valor: Como manter os empregados felizes e motivados com pouco dinheiro? 
 
Mactas A economia ruim afeta os empregados como indivíduos. Uma das primeiras coisas que 
você precisa fazer se quiser que eles continuem motivados com um pagamento mais limitado, é 
estabelecer um bom diálogo. Uma boa comunicação entre a empresa e os empregados de todos 
os níveis. Isso para que eles entendam as condições da economia. Essa transparência ajudará a 
empresa a ser bem-sucedida. E o que os empregados querem para suas carreiras é um bom 
diálogo e entendimento. Se você fizer da maneira certa, quando a economia melhorar certamente 
terá mais dólares para dar aos empregados na forma de bônus e aumentos. Um diálogo aberto e 
honesto é o primeiro passo. Mas não é a única coisa. Fazemos muitas pesquisas e você sabe que 
a recompensa e o reconhecimento são muito importantes. Mas nós achamos que existem quatro 
coisas fundamentais para as pessoas. Primeiro, elas precisam ter um senso de confiança. O 
quanto elas confiam no seu emprego será equivalente ao seu empenho. Elas querem também 
algum tipo de controle sobre sua contribuição. Precisam ainda de um senso de comunidade. 
Querem sentir que não se trata apenas um emprego, um tipo de relação clínica. São quatro "C": 
competência, confiança, controle e comunidade.  
 
Valor: Como fazer para engajá-los de fato com os objetivos da companhia? 
 



Mactas Se você conseguir ajudar os empregados a entender o impacto do que eles fazem dentro 
da organização, isso será possível. Eles ficarão mais persuadidos depois que souberem qual o seu 
papel de uma forma mais objetiva. Se eles entenderem o que faz a organização ser bem-sucedida 
e ainda tiverem os quatro "C", certamente ficarão mais engajados. Este é o truque. 
 
Valor: Como os recentes escândalos envolvendo fraudes e remunerações astronômicas de CEOs 
foram recebidos pelos empregados nas empresas? 
 
Mactas Primeiro gostaria de dizer que os escândalos que nós vimos correspondem a um pequeno 
percentual do que ocorre no ambiente corporativo como um todo. Fizemos estudos no ano 
passado para saber se depois deles os empregados ainda acreditavam nos seus administradores. 
Constatamos que não houve um descrédito na administração. Os empregados estavam mais 
preocupados em ter certeza de que seus líderes seriam capazes de realmente lidar com uma 
economia ruim e conduzir a organização para onde ela deveria realmente ir. Os empregados 
sabem que dependem do sucesso de suas organizações.  
 
Valor: E as companhias, por sua vez, estão mais preocupadas com as altas remunerações dos 
CEOs? 
 
Mactas Os conselhos, os comitês de remuneração e os altos executivos estão pensando muito 
cuidadosamente sobre os pacotes de remuneração dos executivos. Existe uma preocupação e uma 
análise mais aprofundada não apenas sobre os pacotes do alto escalão, mas sobre toda a 
estrutura de remuneração. É preciso que ela esteja alinhada com os interesses da corporação e 
dos acionistas. Eu não acho que seja necessário substituir tudo que existe hoje. É preciso fazer 
um exame saudável sobre a economia e o conteúdo mais apropriado para os pacotes de 
remuneração dos executivos. Algumas práticas como "stock options", bastante usadas por 
companhias nos Estados Unidos e Europa, continuarão a existir. Mas as empresas poderão usar 
mecanismos para que elas estejam menos sujeitas aos altos e baixos do mercado. O principal 
agora é alinhar o pacote do executivo ao momento econômico e ao interesse da corporação. 
 
Valor: É o fim da era dos CEOs "superstars"? 
 
Mactas Existem muitos artigos sobre os CEOs "superstars" versus CEOs que realmente levam ao 
comprometimento e lideram a equipe para bons resultados. O estilo certo de líder para cada 
organização irá variar dependendo de muitas variáveis como o comportamento da indústria e da 
economia. 
 
Valor: Na sua opinião, qual o perfil ideal para o líder hoje? 
 
Mactas É difícil generalizar. Primeiro, é preciso ver o conjunto de valores que guiam o CEO e que 
também conduzem o sistema de valores da organização. Eu acho que o exemplo tem que 
começar do topo. Eles têm que ter uma visão que as pessoas assinem embaixo. Eles têm que 
inspirar as pessoas, convencê-las. Para isso, precisam de personalidade não ser "superstars". Ele 
pode levar o grupo todo com ele sendo um grande orador ou ser mais discreto. Existem maneiras 
diferentes de se fazer isso. Eu acho que ele precisa dos valores, da visão, da habilidade de 
inspirar e também saber entregar resultados. Principalmente, quando os tempos estão difíceis ele 
precisa saber preservar e acreditar nesta visão. E saber executa-la no fim do dia, afinal, é isso 
que importa.  
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