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O total entre bônus e remuneração variável recebido por executivos das 500 maiores companhias 
do País pode chegar a representar 14 salários adicionais a estes profissionais no ano. Para que 
atinjam tal gratificação, no entanto, precisam cumprir rigorosas metas estabelecidas pelas 
companhias, que podem estabelecer 140% em desempenho de vendas em relação a períodos 
anteriores.  
 
Os bônus pagos aos executivos podem chegar a mais de R$ 300 mil no ano. Isso porque os 
diretores e gerentes, principalmente de vendas e comerciais, têm conseguido cumprir cerca de 
80% das metas.  
 
A indústria química Basf é um caso de empresa que paga o bônus conforme o desempenho do 
executivo. Na companhia existe o “Programa de Remuneração Variável” de executivos. Depois de 
terem cumprido as metas, os diretores e gerentes são remunerados a partir de 50% de suas 
metas do ano. Isso pode chegar a um patamar máximo de 140% de desempenho adicional, 
afirma Anita Viviani, gerente de recursos humanos da Basf. 
 
Em março de cada ano os executivos recebem os bônus. Desta forma, a empresa pagará a 
remuneração variável relativa a esse ano em março de 2007.  
 
De acordo com a empresa, a remuneração é realizada com base na análise conjunta das metas da 
empresa, das metas individuais de cada profissional, e da avaliação por competências. Todos os 
colaboradores de nível gerencial e diretoria estão incluídos no programa de bônus.  
 
Metas coletivas 
 
A companhia AmBev , considerada por especialistas uma referência em remuneração baseada em 
metas, aplica um sistema de pagamentos de salários que torna prioritária as metas coletivas.  
“A companhia tem metas que são desdobradas para cada diretoria e em seguida para os 
funcionários”, diz Martin Fidalgo, gerente de remuneração e benefícios da AmBev.  
 
A empresa não fala o quanto os executivos podem embolsar este ano ao alcançar as suas metas. 
Apenas diz que em 2005 o valor pago em remuneração foi, na média, de R$ 124,9 milhões.  
O gerente de remuneração e benefícios da companhia afirma que o programa de bônus variável é 
apenas um dos incentivos para a retenção de talentos.  
 
“O sistema de pagamentos por metas não é o único e nem o mais importante para a empresa”, 
diz.  
 
A AmBev, segundo ele, oferece ainda uma carteira de benefícios, que inclui o 14° salário. 
 
A SHV Gas Brasil , multinacional alemã distribuidora de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), por sua 
vez, remunera os seus executivos com até cinco salários. Essa política de remuneração faz parte 
da nova fase de gestão de pessoas da empresa. Em 2004, a organização uniu a Minasgás e a 
Supergasbras sob a sua gestão num processo de aquisição. Este ano, a companhia deu início na 
reestruturação da sua política de recursos humanos. Os investimentos em treinamento para os 
funcionários serão da ordem de R$ 3,6 milhões. E a remuneração dos executivos é com base em 
metas já definidas.  
 
O alto escalão da SHV Gas Brasil é composto por cerca de nove diretores. Cinco deles são 
corporativos e quatro executivos responsáveis pelo mercado e os resultados das suas áreas.  
A política de metas agressivas da empresa busca através do desempenho dos seus colaboradores 
recuperar os 2% na queda das vendas em 2005.  



O crescimento do mercado informal no País ocasionou parte da perda nas vendas da empresa. 
Segundo Lauro Cotta, diretor presidente, as metas otimizam os processos da empresa. 
 
Outro projeto da área de recursos humanos para este ano é investir na educação de executivos. A 
organização oferecerá 30 bolsas de Master in Business Administration (MBA) — mestrado em 
Administração de Empresas . Essa modalidade de estudo terá um subsídio de 75%. 
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