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Pesquisa do Hay Group mostra que diretores ganharão 5,4 salários extras neste primeiro 
trimestre. 
 
O bom desempenho financeiro alcançado pelas empresas brasileiras ano passado e pelos bancos - 
que apresentaram um lucro de R$ 28,3 bilhões -, refletiram no aumento dos bônus pagos aos 
executivos. Um termômetro desses bons resultados são as bonificações que serão distribuídas 
pelas empresas que encerram o ano fiscal neste primeiro trimestre. Os diretores vão colocar no 
bolso cerca de 5,4 salários e os gerentes seniores 3,7. No geral, os valores foram 10% superiores 
aos de 2004. E a previsão é que estes números cresçam ainda mais em 2006, apesar das 
incertezas do cenário econômico atual e a proximidade das eleições presidenciais. 
 
É o que revela a 31ª edição da pesquisa "Remuneração, Práticas e Tendências - Brasil e Mundo", 
realizada pelo Hay Group com 400 grandes e médias empresas em atividade no país , cedida com 
exclusividade para o Valor. "O bônus tem se tornado cada vez mais peça-chave para as empresas 
como forma de atrair executivos", afirma Vicente Gomes, diretor da consultoria de RH. Tanto que, 
segundo ele, um novo movimento começa a mexer com as políticas de remuneração adotadas no 
Brasil. 
 
"Com a expansão dos negócios fora do país, muitas empresas passaram a ter práticas agressivas 
de bônus na disputa por talentos", destaca Gomes. "Mudando, inclusive, as regras de 
multinacionais instaladas aqui e que possuem uma política de remuneração variável mais tímida". 
Gomes ressalta uma nova realidade nas empresas brasileiras: elas não só tiram talentos de 
multinacionais, como também "importam" profissionais altamente qualificados de outros países. 
"As empresas brasileiras entraram de igual para igual na guerra por talentos com bônus para lá 
de gordos". 
 
E os reflexos já podem ser percebidos, com a escassez de líderes e profissionais preparados para 
atender às exigências do mercado. Fator que contribui para o aumento dos bônus. "Com a falta de 
executivos qualificados, a briga para atrair e reter os melhores promete esquentar", dispara 
Gomes. Se até os cargos de diretoria, a parcela relativa aos bônus não ultrapassa a casa dos 
24%, no topo da pirâmide já há um equilíbrio entre a parcela fixa (salário mais benefícios) e a 
variável. Os presidentes das empresas ouvidas pelo HayGroup recebem 42% dos salário em 
bônus total. 
 
Além do pagamento de bônus, as companhias continuam oferecendo incentivos de longo prazo 
(relativos aos diversos modelos de opções de ações no futuro) como estratégia para a retenção 
profissionais de níveis hierárquicos mais elevados. Os presidentes obtiveram ganhos médios em 
2005 - relativo às ações de compra resgatas após o período pré-determinado - de R$ 309,39 mil, 
os vice-presidente de R$ 267,84 mil e os diretores de R$ 104,67. De acordo com a pesquisa, 52% 
das organizações ainda adotam o modelo de "stock options" (compra de ações da companhia), 
10% usam o bônus diferido, 8%, "restricted stocks" (ações restritas), 5% "phantom stocks" 
(ações fantasmas) e 3% "stock purchase" (opções de ações). 
 
Já o salário base dos profissionais brasileiros teve um aumento real médio em 2005 de quase 1%. 
Houve reposição para todos os níveis, desde profissionais da área operacional até diretores, que 
por sua vez foram os mais beneficiados, com reajuste de 1,5%. Para este ano, o Hay Group 
acredita em números bem parecidos, já que a inflação permanece em índices estáveis. 
 
Entretanto, para os altos executivos, os parâmetros se baseiam no comportamento do mercado. 
"Quem tem seu talento que segure", aconselha Gomes. "A falta de profissionais qualificados e a 
transferência de executivos para outros países, fruto da internacionalização, levam as empresas a 
terem dificuldades em encontrar o perfil desejado". Lacuna maior existe, no entanto, nas regiões 



Norte e Nordeste. De acordo com o diretor da consultoria, muitos investimentos estão sendo 
feitos por lá, criando vagas que demoram meses para serem preenchidas, tanto para nível técnico 
e operacional, quanto para posições de chefia. 
 

 
 
Entre os setores que melhor pagaram seus profissionais em 2005 no Brasil, destacam-se o 
financeiro (com salários - fixo e variável - 27% acima do mercado), o farmacêutico (23%), o 
petroquímico (17%), o químico (14%), o de petróleo e distribuição (10%), o de máquinas e 
equipamentos (10%), o metalúrgico (6%) e o de papel e celulose (4%). Sobre a política de 
benefícios adotada pelas companhias em 2005, não há nenhum tipo de mudança significativa. Ou 
seja, as empresas vêm mantendo as práticas dos últimos anos. O destaque vai para o aumento de 
carros blindados e telefones celulares para presidentes. 
 
Para 2006, as prioridades de investimentos em RH apontadas pelas empresas pesquisadas 
refletem bem o cenário atual, permeado pela escassez de profissionais qualificados. O maior foco 
(88%) será na formação de líderes, seguido de programas para retenção de profissionais-chaves 
(74%), otimização de custo com pessoal (65%), desenvolvimento de times para o topo (64%) e 
planos de incentivos de curto prazo (53%). 

 
 
Leia Mais 
 
Perfil globalizado garante mais incentivos financeiros 
De São Paulo   
 
A internacionalização de empresas brasileiras tem se traduzido em mudanças no perfil dos 
executivos. Se por um lado há uma valorização de suas habilidades em cumprir metas e levar 
maiores resultados, refletidas no pagamento de gordos bônus, por outro surge a necessidade de 
se ter profissionais mais globais. Pesquisa do Hay Group feita com 1,3 mil executivos de 111 



grandes grupos da América Latina, mostrou que 25% possuem responsabilidade por mais de um 
país. E calcula-se hoje que 10% dos nossos executivos tenham uma atuação latino-americana. 
 
Mobilidade que deve se intensificar nos próximos anos, com a expansão das companhias para 
outros mercados. "Os líderes precisam aprender a conduzir os negócios em diferentes culturas", 
afirma Vicente Gomes, diretor do HayGroup. "Além de se adaptar a estruturas organizacionais 
mais complexas e a lidar a vários chefes". Nesses casos, apesar do salário não acompanhar o 
acúmulo de funções, o executivo é compensado nos incentivos de curto prazo que recebe. Ou 
seja, seu poder de compra acaba muitas vezes sendo maior. 
 
A "exportação" de executivos, que aumentou significativamente nos últimos 10 anos, deve se 
intensificar ainda mais. Hoje, o principal destino de profissionais brasileiros é para a América do 
Norte, com 89%; seguido pela América Latina, 79%; Europa, 74%; Ásia, 63% e Oriente Médio, 
16%, segundo dados do HayGroup. Em relação ao número de profissionais transferidos para o 
exterior, 37% das companhias enviaram entre 40 a 70 pessoas, 26% levaram entre 10 e 40, 21% 
afirma ter mandado até 10, 11% entre 70 e 100 e 5% expatriou entre 100 e 150 pessoas. 
 
Em relação ao nível profissional de expatriados, a maior quantidade é de gerentes, seguido de 
altos executivos e de técnicos. "Hoje, os brasileiros encontram inúmeras oportunidades em 
empresas nacionais que estão montando operações fora do país", diz Gomes.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 abr. 2006, Eu & Carreira, p. D6. 
 
 


