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Para reter a alta cúpula executiva e ampliar os resultados de seus negócios, empresas 
de grande porte instaladas no Brasil iniciam o ano com as atenções voltadas para os 
chamados planos de remuneração estratégicos, dando destaque para os incentivos de 
longo prazo, que chegam a incluir um incremento de até 100% nos bônus negociados 
em um prazo médio de três anos com objetivo manter os executivos envolvidos por 
um período maior no comando da empresa. De acordo com o estudo que será 
divulgado hoje pela Hewitt Associates sobre a administração salarial de 2005, realizado 
com 115 das maiores empresas instaladas no Brasil, cerca de 90% destas apontou ter 
a remuneração variável como ferramenta-chave para altos impactos nos resultados de 
seus negócios.  
 
Segundo Carlo Hauschild, líder de operações da Hewitt no Brasil, outro fator relevante 
apontado no estudo é a queda do índice percentual da adoção das chamadas stock 
options (planos de compras de ações), de 43% para 32% no ano de 2005. “O mercado 
vive uma tendência para o aumento da adoção da restricted stock (ações restritas), 
pois este sistema permite que o executivo receba as ações da empresa, mas só 
podendo negociá-las ao longo prazo”, afirma Hauschild, ao explicar que mesmo sendo 
menor o número de ações oferecidas no restricted stock pelas empresas, quando 
comparado com o stock option, os executivos se sentem mais seguros ao saber que 
terão a totalidade das ações no longo prazo, sem ter que se preocupar com as 
variações para a compra destas no curto prazo.  
 
O consultor ressalta que os planos de ações ainda são mais representativos na 
realidade das empresas multinacionais. “Estas vivem uma transição de planos de 
ações. Já nas empresas nacionais, nota-se uma valorização de outras práticas de 
remuneração diferida, pois a compra de ações ainda não está totalmente inserida na 
cultura dos executivos brasileiros”, avalia.  
 
De acordo com Hauschild, a demanda pela implantação dos planos de remuneração 
diferida — que consistem no incremento de até 100% no bônus salarial dos altos 
executivos, mas que são negociados em um prazo maior que três anos — na Hewitt 
Associates triplicou no ano de 2005, em comparação ao ano de 2004.  
 
O consultor sênior de capital humano da Mercer Human Resource Consulting , Fabiano 
Cardoso, também confirma esta tendência. De acordo com o levantamento realizado 
com 232 empresas instaladas no Brasil, cerca de 40% destas fazem uso dos planos de 
ações como incentivos de longo prazo. “Nos dados levantados no ano de 2004, cerca 
de 10% destas empresas já adotavam o restricted stock. Já no levantamento de 2005, 
mais de 20% das empresas o aderiram”, afirma.  
 
Cardoso vê 2006 com bons olhos. “Acho que vamos continuar no ritmo de 2005, ano 
em que as empresas atingiram um percentual maior que 7% das suas metas 
recompensadas com remuneração variável”, diz. A expectativa positiva também é 
ressaltada por Jorge Alberto Viani, consultor da Hay Group Brasil. “Mais de 80% das 
160 empresas que avaliamos em 2005 apontaram ter uma projeção positiva para o 
ano de 2006”, diz.  
Talentos em potencial  
 
Viani explica que para os funcionários de nível hierárquico mais baixo, as empresas 
ainda se limitam aos programas da Participação dos Lucros e Resultados (PLR). “Já 



para os presidentes, há uma avançada negociação de remuneração variável, que dá 
ênfase para os incentivos de longo prazo. Entretanto falta a implantação de planos 
estratégicos para os chamados talentos em potencial, pois sinto que as empresas têm 
uma dificuldade na definição das métricas de desempenhos dos profissionais”, diz.  
 
De acordo com Marcos Roberto Morales, diretor de capital humano da Watson Wyatt 
Worldwide , o ano de 2005 também foi positivo. “Os diretores de 109 empresas 
instaladas no País receberam em média 4,7 salários em bônus de remuneração 
variável anual em 2004. já em 2005 este número saltou para 5,4”, afirma. 
 
Morales também vê os planos de remuneração diferidas como uma tendência para este 
ano. “O que falta ainda é o alinhamento dos programas de remuneração variável às 
práticas de avaliação de desempenho. As empresas precisam ter uma homogeneidade 
para ter sucesso pleno na gestão de pessoas”, diz.  
 
Desafios na prática 
O executivo Vicente Teixeira, diretor de recursos humanos da Dow Brasil , empresa 
que conta hoje com mais de 2000 funcionários, sente os desafios mencionados pelos 
consultores na prática. “No ano de 2006 estaremos com as atenções voltadas para a 
avaliação de performance, pois acredito que é preciso dar segurança para o 
profissional desenvolver a sua carreira na empresa, para depois intensificar as práticas 
de remuneração variável”, diz.  
 
Teixeira ressalta que a gestão de remuneração da empresa segue um padrão global. 
“Oferecemos planos de ações para todos os empregados e posso dizer que o restricted 
stock vem tomando espaço dos stock options”, afirma o executivo, ao comparar que o 
valor das ações da empresa era de US$ 35,2, quando oferecidas aos funcionários para 
o plano de compras em abril do ano passado, e já ontem estavam cotadas em US$ 
42,2. Teixeira também afirma que o plano de carreira ainda é a prática responsável 
para a atração e retenção de executivos considerados talentos em potencial, mas para 
a cúpula executiva a ferramenta utilizada é outra. “Cerca de nossos 10 executivos são 
considerados elegíveis para as práticas de remuneração diferida, que inclui incentivos 
negociados em um prazo médio de três anos. São para estes que precisamos oferecer 
opções irrecusáveis de remuneração, pois benefícios como treinamento diferenciado já 
não faz a diferença, se levarmos em conta a sua trajetória de carreira”, explica. 
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