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A acirrada disputa no mercado por executivos de alto escalão e o aumento da rotatividade nesses 
cargos têm motivado as empresas a oferecerem vantagens e benefícios extras para reter os 
profissionais mais cobiçados do setor corporativo brasileiro. 
 
A demanda por altos executivos tem crescido a uma média de 15% ao ano, desde 2004.  
 
Para o diretor-geral da Case Consulting e da Thomas Case & Associados , Ricardo Bevilacqua, 
essa intensa procura se deve principalmente à transferência de profissionais brasileiros para 
assumir unidades das multinacionais no exterior e também pelo novo cenário do mercado 
corporativo no Brasil, em que as companhias estão buscando se reestruturar para abrir seu capital 
ou estão profissionalizando sua administração, no caso das empresas familiares. 
 
Para incentivar a permanência dos empresários, as companhias criaram alguns atrativos, como 
planos de previdência privada diferenciados, em que os executivos podem contribuir com até 10% 
da sua remuneração e ainda recebem um complemento de mais 10% pagos pela empresa. Eles 
também contam com vantagens adicionais, como academia de ginástica no trabalho e plano de 
saúde especial, estendido para toda a família, que cobre de serviços como massagem a 
atendimento em domicílio. “Os profissionais hoje estão muito preocupados com a qualidade de 
vida de sua família, por isso a oferta desses serviços tem sido um diferencial para reter os 
executivos na empresa”, afirma Bevilacqua. 
 

 
 
Além de altos salários, em média entre 20 mil e 50 mil mensais, podendo chegar a um 
rendimento de R$ 1 milhão a R$ 2 milhões anuais, outro grande atrativo oferecido é o pagamento 
de bônus extras, que podem render o equivalente a 12 salários por ano. 
 
De acordo com o consultor da Panelli Motta Cabrera, Guilherme Velloso, as empresas têm optado 
pelo pagamento de bônus de retenção em intervalos maiores para envolver os executivos em 
projetos de longo prazo.  



 
Incentivo à integração 
 
Uma outra forma encontrada por algumas companhias para estimular o envolvimento dos 
executivos com os planos do grupo é a distribuição de parte de seu capital em ações, prática 
comum no mercado americano e que está crescendo entre as empresas brasileiras. 
 
Bevilacqua conta que em uma das recentes contratações que realizou para o cargo de diretor 
financeiro de uma empresa do setor de serviços, a distribuição de ações ao novo executivo 
chegava a 3% do capital do grupo, o que deve gerar um rendimento que gira em torno de R$ 2 
milhões a R$ 3 milhões em dois anos.  
 
“A oferta de ações motiva os empresários a alçarem bons resultados, pois o aumento de seus 
vencimentos depende do bom desempenho da empresa em que trabalham”, afirma Bevilacqua. 
 
Questão financeira 
 
No entanto, Velloso lembra que a questão financeira é o ponto que menos pesa na transferência 
de altos executivos. Segundo ele, a oportunidade de realizar novos projetos e ter mais autonomia 
para a tomada de decisões são fatores que mais atraem os funcionários de alto escalão. 
 
O clima organizacional e as relações pessoais no ambiente de trabalho são fatores considerados 
importantes pelos executivos para permanecer nas companhias. Segundo o sócio-presidente da 
Mariaca Consultores , Marcelo Mariaca, com o recente processo de fusões, as empresas passaram 
a investir na valorização do seu quadro executivo com o objetivo de reter esses talentos. “A 
segurança na carreira, o desenvolvimento de competências e a possibilidade de aperfeiçoamento 
profissional por meio de cursos no exterior são considerados prioridades para esse tipo de 
profissional”, diz Mariaca. 
 
Disputa por talentos 
 
A atuação em diversas áreas e a experiência administrativa no mercado externo são algumas 
características que tornam esses profissionais disputados no mercado.  
 
Para Mariaca, o executivo não precisa entender os processos técnicos de produção, mas saber 
identificar as oportunidades de mercado. “Não importa a área em que o profissional atuava, mas 
sim sua competência na gestão de pessoas e a capacidade de adaptação a diversas culturas”.  
Para atrair esses dirigentes as empresas têm oferecido de pacotes de benefícios vitalícios e 
bonificação adiantada a serviços de proteção para toda a família, como carros blindados e 
segurança particular. 
 
De acordo com a sócia diretora da A2Z , Gladys Zrncevich, são essas vantagens acima da média 
do mercado e facilidades como carga horária flexível que têm garantido a baixa rotatividade de 
executivos em empresas como Unilever e Siemens .  
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