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Salário, bônus e benefício Pesquisa da PricewaterhouseCoopers mostra que a prática já é adotada 
em todos níveis das companhias  

Algo vem mudando na composição da remuneração dos brasileiros. Em ternos reais, os salários 
este ano ficaram praticamente iguais aos do ano passado. A novidade é a constatação de que a 
parte variável parece ter sido incorporada de vez pelas companhias, em todos os níveis da 
organização. O que há dez anos parecia ser um privilégio dos super executivos americanos e 
europeus, aos poucos está sendo adaptado à realidade do país. Pesquisa realizada pela 
consultoria PricewaterhouseCoopers com 96 grupos, representando 150 empresas, com 
faturamento acima de US$ 100 milhões, em atividade nas regiões sul e sudeste do Brasil, mostrou 
que 80% delas já oferecem algum tipo de pagamento aos empregados vinculado ao seu 
desempenho.  

Seja na forma de bônus ou de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), o percentual variável 
do salário está aos poucos aumentando. "As companhias de fato estão adotando práticas mais 
sofisticadas e alinhadas às suas estratégias", diz João Lins, diretor da área de consultoria de 
capital humano da PricewaterhouseCoopers.  

Os bônus, no entanto, ainda são mais comuns para diretores e gerentes. A pesquisa mostrou que 
36% das companhias adotam essa prática para os níveis hierárquicos mais altos. Além disso, 
completam a parte variável com 47% de Participação nos Lucros e Resultados (PRL). Para os 
outros cargos, do chamado "staff", o programa de PRL aparece com mais frequência, tendo sido 
aplicado por 65% das empresas.                                   

O PRL foi instituído em 2000, pela lei nº 10.101 e sua adoção não é obrigatória. Mas como o 
programa oferece vantagens fiscais para quem o aplica, já que o valor pago aos funcionários não 
entra na base de cálculo para apuração do Imposto de Renda, Cofins e PIS/Pasep, ele acabou se 
popularizando nos últimos anos.  

Nos EUA e na Europa, onde praticamente todas as companhias adotam a remuneração variável, a 
maior preocupação atualmente é conseguir atrelar esse pagamento a objetivos de longo prazo. 
"Contemplar apenas o curto prazo acaba prejudicando os interesses dos acionistas", diz Lins. As 
populares "stock options", por exemplo, estão aos poucos sendo substituídas pelas "restricted 
options" (ver matéria abaixo). "Antes, o executivo ganhava muito vendendo ações e o valor da 
empresa nem sempre não acompanhava a mesma trajetória", diz Lins. Vale lembrar a indignação 
manifestada por acionistas em relação à remuneração milionária de vários CEOs de grandes 
corporações nos últimos anos.  

A vinculação da remuneração variável ao modelo de gestão sempre existiu, mas agora as 
companhias estão buscando maior sustentabilidade. Para Lins, as empresas no Brasil ainda 
precisam melhorar os seus indicadores de metas e objetivos. Só depois será possível desenhar 
bônus de longo prazo adaptados à nossa realidade. "É preciso criar uma cesta de indicadores", 
diz. A vantagem em se utilizar esses mecanismos, é que desta forma as empresas conseguem 
resolver o problema crônico de sujeitar as premiações às questões externas que impactam nos 
indicadores econômicos da companhia.  

A evolução da parte variável dos salários na pesquisa foi maior em 2001 do que em 2002 e 2003 
(ver tabela). "Isso aconteceu porque os bônus naquele ano refletiram os resultados mais positivos 
das empresas", explica o consultor.  



A grande mudança em relação à remuneração variável no Brasil aconteceu mesmo em 2000. Em 
1994, segundo Lins, pouco mais de 20% das companhias analisadas em pesquisas anteriores da 
consultoria adotavam essa prática. Em seis anos, esse percentual pulou para 60% e, a partir daí, 
sempre continuou a subir.  

Em relação aos benefícios adotados pelas companhias para seus executivos e gerentes, a 
pesquisa da PricewaterhouseCoopers mostrou que a tendência é que os mais clássicos sejam 
mantidos e customizados por grupos hierárquicos. Gerentes do nível 1 recebem um pacote 
diferenciado dos que estão no nível 2 e assim por diante. Isso não quer dizer que elas tenham 
adotado os chamados benefícios flexíveis, formatados para cada funcionário. "Não temos no Brasil 
uma quantidade suficiente de provedores que possam administrar essas carteiras individuais, que 
requerem a aplicação de tecnologias mais avançadas", diz Lins. "Acredito que esta seja uma das 
razões pela qual essa prática não se popularizou tanto por aqui ainda''.  

Um dos destaques em relação à cesta dos benefícios foi o crescimento da previdência privada. Em 
2002, ela era oferecida a executivos e gerentes por 45% das empresas pesquisadas. Este ano, 
esse percentual subiu para 57%.  

A pesquisa da PricewaterhouseCoopers, além de mostrar a evolução e a composição dos salários, 
analisou ainda a variação da pirâmide salarial no Brasil. Os indicadores mostraram que os 
diretores das companhias receberam este ano, sete vezes mais que seu "staff'' . "Apesar desta 
diferença ainda ser grande, tivemos uma boa evolução nos últimos dez anos'', diz Lins. As 
mudanças organizacionais, que deixaram as estruturas das empresas mais enxutas, ajudaram a 
diminuir essas diferenças. Mesmo assim, em relação a países como os EUA, a distância entre o 
pagamento da chefia e do pessoal por aqui ainda é muito maior. Lá um executivo em cargo de 
diretoria, por exemplo, ganha apenas quatro vezes mais que um engenheiro no início da carreira.  



                                            

 

Leia mais: 

Cresce o número de grupos globais que implementam incentivos de longo prazo  

A preocupação das empresas em vincular a remuneração variável de seus executivos a incentivos 
de longo prazo é global e cresce a cada ano. A pesquisa "Global Equity Survey 2003", da 
PricewaterhouseCoopers, feita com 70 multinacionais, de 20 países da Europa e Ásia, mostrou que 
o uso das "restricted options" este ano dobrou em relação a 2002.  

Essa opção de incentivo está aos poucos tomando o lugar das populares "stock options", até 
mesmo nos Estados Unidos, por estar mais vinculada ao atingimento de metas no longo prazo. A 
Microsoft foi uma das primeiras companhias, de grande porte, a fazer a troca em junho deste ano. 
As outras empresas parecem estar aderindo à esta prática com mais cautela.  

Os participantes da pesquisa da PricewaterhouseCoopers afirmam que esse tipo de premiação tem 
sido usado, principalmente, como um mecanismo de retenção de seus executivos. As "retricted 
options" caracterizam-se pela concessão de um determinado número de ações que devem ficar 



com o profissional por um período pré-definido. Seu pagamento está vinculado à permanência 
dele na organização.  

Já com as "stock options" o processo é diferente. O profissional tem o direito de adquirir, a um 
preço pré-determinado, um número específico de ações da empresa. Em alguns casos, a 
quantidade é uma consequência direta do resultado obtido pela companhia. Normalmente a opção 
para aquisição é concedida anualmente dentro de um prazo mínimo e máximo. O desembolso 
para a compra é feito no ato, entretanto, normalmente não existem restrições para a venda após 
o exercício.  

Existem ainda outras opções de incentivo de longo prazo, que são praticadas em menor escala 
pelas companhias globais. Uma delas é a "performance restricted stock", uma variação das 
"restricted options", que além da permanência na empresa, vincula o pagamento a outros 
aspectos que são previamente negociados entre as partes, tais como: evolução do lucro líquido e 
a variação positiva do patrimônio líquido.  

Outra opção são as "phanton stocks". Esse modelo garante ao executivo a oportunidade de 
receber no futuro um "valor" correspondente a um certo número de ações da empresa. Não se 
trata da transferência dessas ações para o executivo, mas sim de pagamento proporcional por 
parte da companhia. Esse "valor" pode ser concedido de várias formas, tais como bônus e 
previdência privada. O cálculo é baseado em um valor definido conforme critérios estabelecidos 
pela própria empresa. (S.C.)  
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