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Os presidentes de empresas no Brasil receberam salários 38,8 vezes maiores que o 
de seus operários em 2005. Uma das maiores diferenças salariais registradas, 
contando que a média mundial foi de 18, 5 vezes. Os líderes brasileiros também se 
destacaram no cenário internacional por terem recebido uma remuneração total no 
período de US$ 848.946, valor que ficou 2% acima da média global.  
 
Esses dados fazem parte de uma pesquisa realizada pela consultoria Towers Perrin, 
cedida com exclusividade ao Valor , que mostra como as empresas estão 
remunerando globalmente seus quadros, do presidente ao operário. Ela contou com 
a participação de companhias com faturamento de US$ 500 milhões, instaladas em 
26 países. 
 
Se por um lado a remuneração total dos presidentes no Brasil ficou acima da média 
mundial, a dos operários ficou 57% abaixo. Eles receberam US$ 32.865 em 2005. 
"Essa diferença é um problema que enfrentamos ao longo dos anos", lembra Gabor 
Faluhelyi, consultor sênior da Towers Perrin no Brasil. 
 
O estudo mostrou também que os Estados Unidos foram os que melhor 
remuneraram os CEOs, de forma total, incluindo a parte variável e benefícios. Em 
2005, eles receberam US$ 2.164.952. Segundo Faluhelyi, o salário base dos 
presidentes americanos foi 15, 8 vezes maior que o dos operários. Já a melhor 
distribuição de renda aconteceu no Japão, onde um CEO recebeu um salário 8,4 
vezes maior do que os trabalhadores do chão de fábrica. 
 
Já a Suíça se destacou por ter oferecido a melhor remuneração total para os 
operários no ano passado, que ficou em torno de US$ 72.194. O pior nível de 
remuneração total, em todos os cargos, foi registrado na China (Xangai). "Uma das 
vantagens competitivas dessa região é justamente o baixo custo da mão-de-obra, 
isso pode explicar o fato desses níveis terem se mantidos baixos, apesar do 
crescimento nos negócios locais", diz Faluhelyi. 
 
Mesmo oferecendo um nível de remuneração ruim para todos os postos nas 
companhias, o salário base de um presidente em Xangai apareceu como sendo 23,6 
vezes maior do que o de um operário. O pior desnível salarial da pesquisa, 
entretanto, foi notado no México. Um CEO mexicano chegou a ganhar um salário 
44,4 vezes maior do que o recebido por um trabalhador da área de manufatura. Na 
segunda colocação está o Brasil. 
 
A pesquisa mostra ainda que, além de estar entre os líderes nas diferenças 
salariais, ele está bastante avançado em relação à composição desses pagamentos. 
Especialmente na concessão da parte variável para os executivos, incluindo os 
incentivos de longo prazo. O país ficou ligeiramente acima da média mundial nesse 
quesito. A parte variável representou 66% da remuneração de um diretor de 
recursos humanos e 103% do que recebeu um presidente. "Existe uma forte 
tendência hoje de se diferenciar o desempenho através do bônus", diz o consultor. 
Essa prática, que antes era mais usada por empresas norte-americanas e 
européias, tem se propagado pela América Latina e Ásia. 
O que está passando por uma ampla revisão nas políticas de remuneração globais é 
o pagamento de incentivos de longo prazo. "A pressão dos acionistas e dos comitês 
para que se siga os princípios da boa governança corporativa têm feito as 
companhias repensarem a forma de remunerar seus executivos", diz o consultor. 
As mudanças na legislação contábil, como a aplicação da lei Sarbanes-Oxley nos 
Estados Unidos, também têm contribuído para aumentar essa preocupação. 



"Subsidiárias em várias regiões estão tendo que se adequar a esse novo padrão 
contábil". 
O grande desafio apresentado na pesquisa para os departamentos de recursos 
humanos é como as empresas irão instituir suas estratégias mundiais de 
remuneração respeitando as diferenças culturais. Não existe mais um modelo 
padrão. "É preciso manter seus princípios globais e os pensamentos locais", diz. 
Nos Estados Unidos, por exemplo, as companhias publicam os salários dos cinco 
executivos mais bem pagos em editais, diz o consultor. "No Brasil, isso não é 
permitido por questões de segurança". 
Na relação dos benefícios oferecidos aos executivos, as diferenças das práticas 
entre os países ficam evidentes. Enquanto o carro está incluído no pacote de 
praticamente todos os países (exceto Alemanha), a chamada verba para 
entretenimento aparece como usual apenas no Japão, Malásia, Coréia do Sul, 
Bélgica e Africa do Sul. Assim como o auxílio moradia que é recebido integralmente 
apenas pelos principais executivos na Índia. 
 
 


