
Reajuste de executivo não supera inflação 
   
Os bônus anuais por resultado foram a parte da remuneração que mais cresceu. Os reajustes 
salariais dados aos executivos este ano foram maiores do que no período anterior, mas não 
podem ser considerados significativos em relação à inflação. Apenas os presidentes receberam 
aumentos superiores. Os principais ganhos dos profissionais decorreram de bônus e incentivos, 
que estão atrelados aos bons resultados financeiros das empresas em 2004.  
 
Para o próximo ano, a tendência é de que a remuneração total continue a crescer. De acordo com 
a Watson Wyatt, para 2006, as empresas estimam um crescimento de 9,02% nas suas folhas de 
pagamento. "Só não podemos fazer previsões muito otimistas porque 2006 é ano de eleição", 
complementa Ana Paula Henriques, consultora de human capital da Mercer Human Resources.  
 
As informações são resultado da análise de levantamentos realizados pelas duas consultorias, que 
considerou os salários, benefícios, bônus e incentivos pagos a funcionários de todos os níveis 
hierárquicos, nos meses de abril e maio deste ano, por empresas com capital nacional e 
internacional atuantes no Brasil. O universo pesquisado pela Mercer incluiu 150 mil profissionais, 
de 232 companhias. Já a avaliação da Watson considerou 109 organizações e 350 colaboradores.  
 
Na avaliação da Mercer, os presidentes foram os que receberam aumentos salariais mais 
significativos, de 11,7%. Em seguida vêm os vice-presidentes e diretores, com aumentos de 
7,8%. Os gerentes receberam aumentos de 7,3% e os gerentes seniores aumentos de 7,2%. Vale 
considerar que o INPC e o IGP-M registrados entre junho de 2004 e abril de 2005 foram de 6,2% 
e 9,3%, respectivamente.  
 
Segundo observação da Watson, quanto maior o nível hierárquico, mais benefícios, incentivos de 
curto prazo (ICP), incentivos de longo prazo (ILP) e melhor remuneração são dados. Para se ter 
uma idéia, o salário de um gerente sênior corresponde a 12% da remuneração de um CEO.  
 
As diferenças também variam de acordo com o porte da empresa. Em companhias com 
faturamento de até US$ 300 milhões, os diretores recebem aproximadamente 20% a menos do 
que os que atuam em empresas que faturam até US$ 1 bilhão ao ano.  
 
A pesquisa da Mercer apontou que, entre as empresas que faturam até US$ 234 milhões, a média 
dos maiores salários (sem benefícios) pagos a presidentes é de R$ 32 mil. Nas organizações com 
faturamento de US$ 1 bilhão, os presidentes mais bem pagos ganham ao redor de R$ 60 mil. E, 
nas companhias que faturam US$ 2 bilhões, o principal executivo ganha, em média, R$ 113 mil.  
 
É interessante observar que a Watson Wyatt indicou que os presidentes e diretores de 
multinacionais recebem menos no total - considerando salário, benefícios, bônus e incentivos - do 
que os profissionais que ocupam os mesmos cargos em empresas nacionais. "A razão para isso é 
que esse executivo está muito mais perto dos acionistas e das decisões de risco do que aquele 
que atua em uma multinacional e, normalmente, têm seu trabalho acompanhado de maneira 
muito próxima pela matriz", afirma Carlos Henrique Siqueira, diretor de human capital da Watson.  
 
A mesma consultoria apontou que as empresas vem pagando bônus reais maiores do que previam 
inicialmente, por conta dos bons resultados de faturamento. Em múltiplos do salário básico, por 
exemplo, os CEOs receberam bônus iguais a 11,2, enquanto a meta era de 9,3. De modo geral, os 
bônus pagos neste ano superaram os do ano passado. Em 2004, a média para o presidente das 
subsidiárias foi de 6,5 salários e, em 2005, esse valor atingiu 7,5. O acréscimo também ocorreu 
nos cargos de gerente geral, gerente senior e diretor.  
 
A avaliação da Mercer chegou a conclusões semelhantes. "Em 2005, o bônus e a participação nos 
lucros e resultados dos presidentes chegou a quase 7 salários, uma recompensa 11% maior do a 
do ano anterior, que foi de 6 salários", diz Ana Paula. No caso dos vice-presidentes e diretores, a 



recompensa recebida em 2005 também foi maior, mas não significativamente, de apenas 3%, 
atingindo 5 salários. Os gerentes seniores, no entanto, receberam bônus de 13% e os gerentes 
receberam bônus 12%.  
 
De acordo com a Watson, 98% das empresas oferecem automóveis para seus executivos. Dessas, 
46% também dão a blindagem. Grande parte dos profissionais conta, ainda, com motoristas 
particulares, que atuam cada vez mais como seguranças.  
 
O levantamento da Mercer indica que 94% dos presidentes, 91% dos vice-presidentes e diretores, 
79% dos gerentes seniores e 52% dos gerentes têm o automóvel entre os benefícios recebidos. 
67% dos veículos são designados, 14% alugados, 9% sob sistema de leasing e 10% com bônus 
para sua aquisição. Além disso, a troca costuma ser feita a cada 3 anos, com 20% de desconto e 
despesas 100% pagas pela empresa. Um dado relevante nesse aspecto é o de que a concessão de 
blindagem para vice-presidentes e diretores dobrou este ano, em relação à 2003.  
 
De acordo com a Mercer, a assistência médica é o único benefício oferecido por 100% das 
empresas que participaram da pesquisa. Os planos de previdência privada são oferecidos por 
77%. "Os custos do plano de saúde para as empresas cresceram em até 16%", conta a consultora 
Ana Paula.  
 
A pesquisa da Watson informa que os incentivos de longo prazo ainda se restringem a níveis 
hierárquicos mais elevados. Sendo assim, 37% das companhias possuem tais políticas, entre as 
quais, 83% são multinacionais. "A maioria adota o stock options apesar de estar havendo uma 
migração para outros programas, seguido pelo restricted stock e, finalmente, pelo bônus diferido", 
diz Siqueira.  
 
A oferta de restricted stocks visa tornar o incentivo aos executivos mais atraente, pois, neste 
caso, ele recebe o lote de ações da empresa integralmente. Ao contrário do que ocorre com a 
stock option, com a qual ganha-se pela valorização. 
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