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11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

1. Objetivos 

Este relatório da edição de Janeiro da 

 - em seu 19º ciclo anual - contém o resultado de nossa análise 

das práticas de remuneração de 100 grupos econômicos e empresas, líderes 

de mercado em seus segmentos de atuação. 

Seu objetivo é fornecer às empresas participantes - usuárias ou não de 

sistemas de avaliação por pontos - informações quantitativas e qualitativas 

sobre as práticas dos mercados de remuneração no Brasil, nas regiões e 

setores de atividade pesquisados, as quais abrangem tanto SALÁRIO BASE 

quanto outros componentes, como bônus, gratificações, participação nos 

resultados e benefícios. 

Através do estudo, as empresas participantes têm a oportunidade de avaliar a 

sua CONSISTÊNCIA INTERNA e, com base na política de remuneração definida, a 

COMPETITIVIDADE de suas práticas de remuneração em relação ao seu mercado 

referencial. 

No que tange à pesquisa, os pontos fortes que merecem destaque são, entre 

outros: 

   As empresas patrocinadoras da  escolheram livremente aquelas que 

fariam parte de seu mercado de concorrência direta, fossem elas usuárias 

ou não de sistemas de avaliação por pontos. Portanto este estudo não está 

condicionado a um painel fechado de empresas. 

   Para garantir a qualidade das informações coletadas, as empresas 

participantes foram orientadas sobre como fornecer seus dados e, quando 

necessário, foram visitadas, independentemente de sua localização 

geográfica. Este procedimento nos permite assegurar maior consistência 

nos cálculos e traçados tanto das LTC’s -LINHAS DE TENDÊNCIA CENTRAL - de 

cada uma das participantes, quanto das linhas dos diversos mercados 

analisados (mediana, média, quartis e percentis). 



 
   Quando da coleta de dados, conferiu-se atenção especial ao levantamento 

de informações envolvendo o pagamento de qualquer espécie de 

remuneração variável (bônus, participação nos resultados, etc.), assim 

como a outras formas de pagamentos e adicionais legais. 

   As avaliações foram equalizadas para o padrão de mercado, ou seja, 

quando necessário, foram ajustadas para que o FATOR DE CORRELAÇÃO 

fosse igual a 1,0. 

Neste décimo nono ano da pesquisa e como parte integrante deste relatório, 

cada empresa patrocinadora da  receberá os gráficos, as 

equações e as tabelas que lhe permitirão fácil visualização de seus GRAUS DE 

CONSISTÊNCIA INTERNA E DE COMPETITIVIDADE EXTERNA em relação ao mercado 

referencial definido. 

Cada uma receberá ainda o MÓDULO USUÁRIO, um sistema eletrônico 

especialmente desenvolvido para oferecer maior flexibilidade e comodidade ao 

usuário. Através dele, cada empresa patrocinadora terá acesso aos dados de 

seu(s) mercado(s), podendo realizar simulações e quantificar o seu impacto 

nos custos de remuneração. 

Finalmente, receberá os gráficos e equações dos mercados global, regionais e 

setorial em que atua, desde que disponível na lista abaixo: 

   GGLOBAIS E RREGIONAIS 

   GGlobal 

   BBeenncchhmmaarrkkss 

   BBahia 

   Centro Oeste 

   MMinas GGerais 

   Norte & Nordeste (sem Bahia) 

   RRio de JJaneiro 

   SSão PPaulo – CCapital 

   SSão PPaulo – IInterior 

   Sul 

   SSEETTOORRIIAAIISS  

   CCeelluulloossee  ee  PPaappeell 

   CCoommuunniiccaaççããoo 

   CCoonnssuummoo  &&  SSeerrvviiççooss  

   EEnneerrggiiaa  

   MMiinneerraaççããoo  &&  MMeettaalluurrggiiaa  

   QQuuíímmiiccoo  &&  PPeettrrooqquuíímmiiccoo 

   SSUUBBMMEERRCCAADDOOSS  

   CCoonnssuummoo  &&  SSeerrvviiççooss  FFoorrççaa  ddee  

VVeennddaass  

   CCoommuunniiccaaççããoo  ––  CCaarrggooss  ddee  MMííddiiaa  

   PPeessqquuiissaa  NNoovvooss  TTaalleennttooss  

 



 

2. Conjuntura Macroeconômica 2014 

Em 2014, o Plano Real completa 20 anos. Nesse período, o Brasil enfrentou 

uma diversidade enorme de cenários. Em 1994, depois de tentativas frustradas 

de vários pacotes econômicos do final da década de 1980 e início da década 

de 1990, o Plano Real trouxe a desejada estabilidade econômica, 

equacionando a hiperinflação que assolava o país. Desde a adoção do Plano, 

temos enfrentando cenários dos mais diversos possíveis, de períodos de 

grande prosperidade global a períodos de crise intensa. 

Com o passar dos anos e a evolução da economia brasileira, o país passou a 

ser o “queridinho” para os fluxos de investimento estrangeiro direto, com o 

“boom” dos preços das commodities, inflação sob controle e baixo 

desemprego. 

Após anos áureos, veio crise do “subprime” americano, que enfrentamos com 

políticas assistencialistas e incentivos ao consumo via expansão do crédito e 

desonerações fiscais. 

Assim, o governo do Partido dos Trabalhadores fez emergir uma nova classe 

média ávida ao consumo, as taxas de desemprego despencaram a níveis 

baixíssimos, com consequente aumento da massa salarial do país, que 

sustentou o crescimento da economia. 

A política de incentivo ao consumo perdurou até que este modelo de 

crescimento se esgotasse. O consumo elevado impulsionado pelo crédito 

aliado a desonerações fiscais, num contexto de política fiscal expansionista e 

falta de investimentos em infraestrutura, gerou taxas de inflação 

consistentemente acima do centro da meta. 

Nesse cenário, a economia brasileira apresentou uma significativa deterioração 

nos últimos doze meses. A responsabilidade fiscal atingida nos últimos 10 anos 

começou a ser deixada de lado. O governo não atingiu a meta do superávit 

primário em 2012 e 2013. E a inflação mais um ano superou as expectativas do 

próprio Banco Central, permanecendo mais próxima do teto da meta. 

O governo, então, fomentando o crescimento através do consumo incentivado 

por crédito mais barato, utilizou como publicidade para a reeleição da 

presidente Dilma Rousseff um juro básico em níveis mais baixos e uma 

perspectiva de crescimento econômico sustentável mais vigoroso - o que 

acabou não se concretizando. 



 
Atingimos 1,5% de juros reais sem que a inflação cedesse, mas sim com uma 

pressão clara do governo sobre o Banco Central até que a taxa básica de juros 

atingisse seu menor nível histórico de 7,25% a.a. Isso tudo em conjunto com 

uma redução dos spreads puxado pelos bancos públicos a fim de pressionar 

também os privados para a redução dos juros cobrados ao cliente final. 

O governo ficou leniente com a inflação elevada, o que gerou um ponto de 

inflexão após uma história de convergência de juros real de 10 anos. Com isso, 

o Banco Central brasileiro passou a promover sucessivos aumentos na taxa 

básica de juros até atingirmos os atuais 10,75% e o juro real, para os próximos 

12 meses, voltou a superar os 5,0%. 

 

Fonte: BCB 

Nessa conjuntura, a credibilidade do Comitê de Política Monetária foi 

totalmente abalada e agora o presidente do BC e demais agentes do governo 

tentam restaurar a credibilidade que demorou anos para ser conquistada. 

Vivemos ainda um ano de eleição que gera ainda mais incerteza sobre a 

economia do país. 

Hoje, o consenso de mercado para o IPCA de 2015 (5,7%) já está próximo ao 

que é esperado para 2014 (5,9%) e vem subindo, ou seja, o risco da inflação 

sair de controle ainda é elevado. Para 2014, os preços dos alimentos devem 

dar um alívio ao índice de preços (IPCA), com crescimento menor do que o 

observado em 2013, assim como um menor crescimento do salário mínimo 

(que é reajustado pelo PIB do ano retrasado mais a inflação do ano anterior 

medida pela INPC). 

Adicionalmente, podemos apontar os seguintes problemas estruturais: a 

percepção é que há muita inflação reprimida no sistema, os preços dos 



 
administrados mantidos artificialmente baixos em 2013, os preços das tarifas 

de ônibus, a queda nas tarifas de energia e os preços da gasolina e diesel no 

mercado nacional ainda precisam ser ajustados (seguido pelas indústrias 

diretamente impactadas), e a inflação inercial ainda está alta com a indexação 

generalizada da economia, pelo emprego (a maioria dos aumentos salariais 

vêm após greves), baixa produtividade nos setores industriais e de serviço. E a 

depreciação da moeda vem reforçar todo esse processo. 

O Brasil nos últimos anos apresentou um crescimento aquém do esperado logo 

após a conquista da estabilidade dos preços. Nos últimos 20 anos a economia 

cresceu em média apenas 3,05% e nos últimos 8 anos, observamos um 

crescimento de 3,6%. Enquanto isso, vimos outros países com características 

semelhantes às nossas aproveitarem melhor o cenário internacional favorável e 

apresentarem crescimentos mais significativos. 

Para 2014, o consenso do mercado medido pela pesquisa Focus projeta um 

crescimento de 1,8% do PIB. O cenário descrito acima - com juros elevados, 

instabilidade e volatilidade - inibem novos investimentos que são necessários 

para impulsionar o crescimento do país. 

O Brasil precisa combater, neste ano, de forma mais incisiva essa crise de 

credibilidade que repele novos investimentos no país e impede um crescimento 

mais robusto da nossa economia. 

 

Fonte: IBGE; BCB 

Os leilões recentes e futuros (em aeroportos, petróleo e estradas, etc.) devem 

levar algum tempo para impactar a inflação de custos: alguns deles são 

projetos de várias décadas. 

A consistência da política fiscal e o suporte do governo para os bancos 

públicos serão testados nos próximos meses. 



 
A melhora na responsabilidade fiscal conquistada nos últimos 15 anos foi 

colocada em xeque, o governo agora corre contra o tempo para estipular uma 

meta fiscal factível e passar maior credibilidade ao mercado. O baixo 

crescimento econômico e desonerações fiscais agravaram a situação fiscal do 

país, porém os cortes nos impostos não foram suficientes para acelerar a 

atividade econômica, e o déficit público seguiu em alta, desestimulando novos 

investimentos. 

As reformas econômicas necessárias para permitir a transição de modelo 

econômico (de uma economia com base em consumo para uma com base em 

investimento) não devem ser esperadas antes de 2015 (se vierem a 

acontecer). Em ano de eleição, isto é especialmente delicado. 

A obtenção de um superávit primário para financiar o serviço da dívida será 

monitorado de perto. 

Outra percepção é que a pressão sobre o Real veio para ficar. Embora se 

espere que a balança comercial melhore (graças aos preços estáveis das 

commodities - limitados pelos aumentos previstos de oferta de minério de ferro 

e outras commodities - e a diminuição das importações) e assumindo que o 

investimento direto permaneça estável, o fluxo de recursos para investimentos 

no país deve ser impactado pela baixa liquidez internacional, o que deve evitar 

a valorização da moeda. 

Em relação ao cenário internacional, a dinâmica geral parece favorável. Nos 

EUA, o aperto fiscal deverá reduzir consideravelmente e a economia voltará a 

acelerar. O BC iniciou em dezembro de 2013 a redução dos estímulos 

monetários e deve promover ajustes graduais ao longo de 2014. A maior parte 

do ajuste monetário já foi precificado pelos ativos (e moedas) dos mercados 

emergentes, em nossa visão. 

A Europa também se beneficiará por uma redução do aperto fiscal. A 

recuperação da região está em curso, mas em um ritmo lento e gradual. Os 

bancos passam por um processo de desalavancagem, o que afeta 

negativamente o funcionamento de crédito. 

Os países seguem com taxas de desemprego muito elevadas com exceção da 

Alemanha que segue prosperando. 

Dado este cenário, o BCE deve continuar com o juro básico baixo por um longo 

período. No campo fiscal as metas devem ser atingidas em um período mais 

longo. 



 
As políticas econômicas dos mercados emergentes, e em particular do Brasil, 

serão testadas. 

Estamos assistindo de perto a história de desalavancagem da China em 

paralelo aos seus programas de reforma econômica e de mercados. A 

participação dos investimentos sobre o PIB deve continuar desacelerando, ao 

mesmo tempo que o consumo das famílias continua crescendo. 

O cenário para o Brasil é desafiador, assim como para os demais países 

emergentes em situações semelhantes. No Brasil já enfrentamos os cenários 

dos mais adversos possíveis e nos mostramos sempre com soluções criativas 

e eficientes para passar por períodos de turbulência. 

No cenário atual sabemos que para mudar o jogo são necessárias reformas 

estruturais, mas que para que estas ocorram é necessário muita vontade e 

coragem política. 

Dito tudo isso, será muito difícil vermos qualquer mudança significativa em 

2014, dado que estamos em um ano de eleição. Esperamos que em 2015, esta 

coragem política floresça e que o desejo dos milhares de brasileiros que 

participaram das maiores manifestações do país prevaleça. 

 

Fonte: BCB; Bloomberg 

ORIENTAÇÃO DE VALOR CORPORATIVO: 

Os fatores acima mencionados não são um bom pano de fundo para uma 

expansão de múltiplos das empresas listadas em bolsa. Os múltiplos de alguns 

setores específicos podem até se contrair ainda mais. Os investidores 

acabaram superestimando a robustez dos lucros. Mesmo com o desempenho 

do mercado acionário dos últimos dois anos, tendo em conta o nosso cenário 

de 2015, o potencial de alta para a bolsa brasileira em 2014 é mais baseado 

em crescimento de lucros e dividendos do que em expansão de múltiplos. 



 
A inflação de custos (mão de obra, serviços, etc.) vem impactando as margens 

das empresas e testando a capacidade de gestão em manter a lucratividade 

em um ambiente de baixo crescimento, intervenção governamental e logística 

ineficiente. 

As margens operacionais das empresas exportadores devem ser suportadas 

pela depreciação da moeda e pelas perspectivas de crescimento normalizado 

nos países desenvolvidos, mas os ganhos de moeda devem ser neutralizados, 

em certa medida, pela inflação de custos em moeda local e menor visibilidade 

do crescimento dos volumes. 

O mercado de ações premiou, e deve continuar premiando, as empresas com 

lucros robustos, suportados pela capacidade de repassar preços, robusta 

alavancagem operacional, dividendos sustentáveis e resiliência do negócio. O 

desempenho do mercado acionário em 2013 (queda de 16% em moeda local) 

revela neste momento boas histórias de dividendos em setores não regulados. 
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3. Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa 

A progressiva consciência de que uma TERRA dotada de recursos infinitos é 

“pura fantasia”, vem transformando rapidamente os comportamentos sociais 

em termos de padrões de consumo e tecnologias utilizadas. Fica claro que, em 

se mantendo os paradigmas atuais, não haverá PLANETA capaz de suportar a 

necessária inclusão e qualidade de vida requerida pela sociedade. 

O debate sobre o “efeito estufa” e “o uso da água”, a exemplo de outras tantas 

discussões ambientais, mostra a urgência de se buscar um novo e mais 

equilibrado modelo de desenvolvimento e de governança pública e privada, em 

nível nacional e global, a fim de garantir um PLANETA sustentável para esta e 

para as futuras gerações. 

Quando falamos de Responsabilidade Social Corporativa estamos nos 

referindo ao caminho para a Sustentabilidade, no sentido mais amplo do 

compromisso humano, ou seja, ações coerentes, internas e externas, focadas 

em construir organizações e comu-nidades mais saudáveis. Entretanto, é 

forçoso reconhecer que, muitas vezes, é mais fácil DESENVOLVER ações fora da 

empresa do que OLHAR para o seu ambiente interno. 

As lideranças do segundo setor, ao desenvolver suas atividades econômicas, 

devem considerar a sua capacidade de contribuir enquanto agentes de 

transformação social. Para isso devem repensar seu papel a fim de assumir um 

posicionamento mais ativo e compatível com a dimensão da responsabilidade a 

ser socialmente assumida. 

A governança corporativa já vivenciou várias ondas e modelos de gestão. No 

início dos anos 50 foram os programas de qualidade total e, em seguida, 

aqueles focados na preservação do meio ambiente. Com a internalização do 

conceito de qualidade total, a voz do cliente passou a ser considerada como 

um dos pilares para a definição das estratégias de negócio, na medida em que 

“jogou mais luz” sobre como diferenciar e ampliar a competitividade das 

empresas. 

Este fato fortaleceu as demandas de outros públicos de interesse, além dos 

clientes e acionistas e aqueceu o debate sobre como considerá-las, seja por 

incorporarem a própria voz dos clientes, seja por demonstrarem a capacidade 

das demais partes interessadas de, através das redes sociais, influenciarem a 

sociedade na cobrança de atitudes socialmente responsáveis. 



 
As ondas anteriormente citadas, num primeiro momento, foram encaradas 

como algo extemporâneo à gestão cotidiana das empresas, como se as suas 

consequências independessem da operação do próprio negócio. Nos últimos 

10 anos, vivemos a onda da responsabilidade social e, a exemplo das 

anteriores, vemos a repetição da mesma abordagem, ou seja, construir 

conceitos de uma governança envolvida com os temas Responsabilidade 

Social e Ambiental. 

A Sustentabilidade - parte deste processo de governança - exige um adequado 

balan-ceamento das dimensões econômica, ambiental e social das empresas, 

ou seja, elas, para se manterem competitivas e se perenizarem, devem utilizar 

os recursos naturais de forma a minimizar os impactos ambientais e, ao mesmo 

tempo, ampliar os ganhos sociais decorrentes do desdobramento de sua 

cadeia de valor. 

A Responsabilidade Social suportada no conceito da Sustentabilidade do 

Negócio é um dos três eixos que devem orientar as ações das lideranças 

empresariais. O segundo é o seu papel de agente de transformação social, o 

qual deve ser exercido, com progressiva intensidade, visando à construção 

uma sociedade melhor e mais justa. Já o terceiro eixo envolve a atuação da 

empresa na dinâmica dos processos sociais. 

Com relação ao primeiro eixo, o melhor caminho para uma efetiva 

Responsabilidade Social é o desenvolvimento dos próprios colaboradores, 

verdadeiros embaixadores da empresa. Não é tarefa fácil, pois no caminho da 

Sustentabilidade sairemos de uma DIMENSÃO LINEAR DO GERENCIAR para uma 

VISÃO SISTÊMICA DO COOPERAR. Uma grande transformação cultural que requer 

um novo modelo de governança, de gestão e de relacionamento para se atingir 

um novo mercado que, progressivamente, compartilha os valores da 

solidariedade e da ética. 

Esta nova visão implica em repensar a missão e as estratégias de negócio, 

bem como adotar novos comportamentos e valores. Requer, ainda, que este 

primeiro eixo seja gerido com base em novas competências. Envolve refletir 

tanto sobre que modelo organizacional permitirá à empresa interagir 

construtivamente com as suas partes interessadas quanto sobre como modelar 

a sua cadeia de valor de forma a maximizar a sua competitividade e os ganhos 

sociais, com o menor impacto ambiental. 

Isto significa que toda discussão sobre estratégia deve ter início no 

entendimento das necessidades e expectativas das principais partes 



 
interessadas. Isto conduz à necessidade de rever os métodos de “pensar a 

estratégia” até então disponíveis, pois a maioria deles, não considera os 

diversos públicos de interesse como o elemento central do processo de 

pensamento estratégico, além de focarem na análise das potencialidades 

internas como se estas fossem aquelas necessárias e suficientes para 

assegurar a competitividade da empresa. A amplitude deste processo de 

transformação cultural requer, por sua vez, a definição de valores morais e 

éticos focados no diálogo, na transparência e no engajamento. Só atingirão a 

plena maturidade aquelas empresas em que este processo permeie as suas 

diversas áreas e em que novos valores sejam, de fato, internalizados, tanto 

pelos colaboradores quanto pelos agentes envolvidos com a sua cadeia de 

valor. 

Para encerrar nossa visão deste eixo, Howard Gardner afirma que um bom 

trabalho é aquele que associa harmonicamente EXCELÊNCIA técnica, um 

profundo significado que leva ao ENGAJAMENTO pessoal e que trilhe o caminho 

da ÉTICA, ou seja, que resgate o sentido intrínseco do trabalho focado no 

DESENVOLVIMENTO HUMANO. 

O segundo eixo de ação diz respeito ao papel de ATOR SOCIAL da empresa no 

conjunto da sociedade moderna. Neste ponto, e antes de mais nada, devemos 

entender a dinâmica e os novos papéis que os diversos agentes sociais 

passam a ter. 

A abordagem mais utilizada, ao envolver o padrão das doações pontuais em 

apoio a projetos sociais e outras ações similares, nem sempre alinhadas à 

imagem institucional que se quer projetar, não nos parece adequada. Poucas 

empresas percebem a necessidade de repensar o negócio e sua governança 

corporativa de forma a equilibrar suas dimensões econômica, ambiental e 

social. 

Em nosso país, a corrupção e a inoperância do estado abriu espaço para 

outros atores como as lideranças do terceiro e do segundo setor, entre outras. 

Evoluímos para um modelo de sociedade participativa que requer grande 

interação entre os respectivos representantes visando à construção de um 

processo de decisão social bastante rico, complexo e dinâmico. Este será tão 

mais qualificado quanto maior e mais qualificada for a participação dos diversos 

agentes nele envolvidos. 

Esta é a grande armadilha do modelo atual: POUCOS ATORES mobilizados 

ocupam o espaço de uma MAIORIA pouco mobilizada e silenciosa na defesa dos 



 
seus interesses. A omissão, neste modelo, torna-se uma irresponsabilidade 

social dada a falta de equilíbrio entre os interesses a serem defendidos nas 

direções e decisões sociais. Esta nova governança precisa ser estabelecida a 

partir de um novo capital social que requer entendimento do papel a ser 

exercido, visão social mínima, mobilização e debate qualificado para a sua 

construção. 

Por sermos um país carente em termos de capital social e político, esta 

omissão é lastimável, pois abre a janela para ONGs internacionais, cujas 

abordagens defendidas para a transformação social, mesmo sem respaldo no 

Primeiro Mundo, aqui prosperam, e muito. Menos pela qualidade das visões 

sociais propostas e mais pela omissão da maioria conformada. No momento 

em que o segundo setor e as empresas líderes assumirem o novo papel que a 

sociedade moderna lhes reserva, certamente iremos construir um Brasil melhor 

e mais justo. 

Como no Brasil a governança pública é o fator que mais penaliza a sua 

competitividade sistêmica na economia global, a questão que se coloca é: qual 

a efetiva contribuição em termos práticos para melhorar esta governança e 

viabilizar um crescimento susten-tável que nos leve a uma sociedade mais 

justa e com melhor qualidade de vida? 

O terceiro eixo envolve a forma como a empresa atua na dinâmica dos 

processos sociais. O segundo setor deve ter um papel participativo e buscar 

contribuir para a transformação social. Ele deve articular, mobilizar e participar 

dos processos decisórios para enriquecê-los com a sua experiência, para 

melhorar a capacidade de gestão da governança pública, para propor uma 

visão social que torne a sociedade mais justa, além de contribuir para 

aperfeiçoar os valores sociais e o arcabouço legal que suporta a construção 

dos conceitos que devem pautar a moderna cidadania. 

A Responsabilidade Social das empresas está no seu interior, nas suas 

vizinhanças e nas partes interessadas, está na sociedade brasileira e até 

mesmo no mundo globalizado. Temos que ajudar a projetar o grande edifício 

social e nele procurar assentar o nosso tijolo, de maneira adequada e 

qualificada. Temos que fazer a nossa parte, tanto na concepção da visão 

quanto nas ações práticas do dia-a-dia. Temos que entender o modelo social 

em que vivemos e dele participar da mesma forma eficaz com que atuamos na 

gestão dos negócios. 



 
As organizações devem continuar seu CAMINHAR e para isso devem identificar 

os valores sobre os quais desejam sustentar o processo de transformação 

social. Movimentos como a “PLATAFORMA POR UMA ECONOMIA INCLUSIVA, VERDE E 

RESPONSÁVEL” lançado há alguns anos pelo INSTITUTO ETHOS representam 

importante iniciativa das lideranças empresariais nessa direção. Na sua 

essência está a adoção de uma verdadeira ética universal. 

WILLIAM ZAMPINI – Diretor Corporativo de Recursos Humanos do GRPCOM - 

GRUPO REDE PARANAENSE DE COMUNICAÇÃO 



 

4. Relações Trabalhistas e Sindicais - Tendências 

Gostaria de iniciar este artigo colocando duas premissas, frases que não são 

minhas, mas que pautam este texto e minha visão sobre o mundo. São elas: 

1) Somos o fruto de nossa história. 

2) Minhas convicções mudam, se a realidade muda! 

Gostaria também de salientar, que esta é minha opinião e apenas minha, não 

tendo nenhuma relação com a percepção ou orientação da empresa em que 

trabalho sobre o tema. A responsabilidade sobre as ideias aqui expostas são 

exclusivamente minhas. 

Bem, acredito que não sabemos negociar. O que fazemos é uma queda de 

braço constante entre força de trabalho X capital, aonde, inimigos que somos, 

queremos derrotar o outro. 

Quem não ouviu ainda a frase “manda quem pode e obedece quem tem juízo”. 

Ela ilustra claramente o que disse. 

Quando éramos colônia portuguesa, obedecíamos aos reis de Portugal. Ouro, 

prata pedras preciosas e o trabalho dos nativos eram carreados para o 

sustento do colonizador. Não havia negociação. 

Durante a escravatura, desnecessário dizer, o antagonismo à negociação. 

Quando deveríamos iniciar um processo de aprendizagem, o Estado (Getúlio 

Vargas) surge e cria leis que regulam esta relação. O paizão (forma como ele 

era visto por grande parte da população) priva seus rebentos “o povo” do 

aprendizado duro e doloroso (aprender é trabalhoso e doloroso) de negociar, 

pois o Estado toma a frente nesta questão. Paternalismo, cuidando, tomando 

conta dos cidadãos débeis e despreparados! 

Quando o movimento sindical surge mais intensamente antes de 1964, ele é 

interrompido pelo movimento de 31 de março de 64, que sufoca toda e 

qualquer “negociação”. Mais uma vez, perdemos uma oportunidade de 

aprendermos a negociar, e ao contrário reforça-se uma visão de antagonismo: 

força de trabalho X capital. O Estado regula esta relação de maneira truculenta. 



 
Bem, chegando ao final dos anos 70, início da década de 80, surge um 

movimento sindical forte no ABC paulista, que graças a abertura política torna-

se um partido político dirigido por um sindicalista. 

A visão míope da sociedade como um todo sobre o tema “capital X trabalho”, 

em especial em função da doutrinação ideológica de anos a fio, que colocam 

esses dois “players” em posições necessariamente opostas, serve de pano de 

fundo para o que acontece hoje. 

Aquele sindicato e outros que surgiram se unem em centrais sindicais (CUT e 

outras mais), e abraçam uma linha ideológica burra que preconiza a secessão: 

de um lado o capital explorador e colonialista e de outro os explorados 

(trabalhadores), débeis e ignorantes que precisam ser “cuidados” e defendidos 

das garras do mal, representados pelos grandes conglomerados multinacionais 

e nacionais. Resquícios da época da escravidão e do Brasil colonial. 

Esta visão míope, não é em minha opinião apenas a visão das centrais 

sindicais, mas também de grande parte do empresariado. Volto a afirmar, fruto 

da história que vivemos desde 1500! 

Acontece que a CUT através de seu braço político o PT assume o poder e o 

Estado brasileiro hoje está aparelhado. Vivemos em uma república sindicalista. 

Esta visão não é mais a visão apenas dos sindicatos, é a visão do governo. O 

PT aposta fortemente nesta dicotomia. 

A questão de governo agora, e sempre foi assim, é: chegou a nossa vez de 

mandar! Não é uma situação de políticas públicas, visando a melhorar as 

condições de vida dos cidadãos em longo prazo (educação, saúde, 

infraestrutura) e sim de consolidar o poder sindical que passa a ser a nova 

bandeira. Não é o povo que está no poder; para ele continuarão sobrando as 

migalhas (bolsa isto ou aquilo). O que interessa é a manutenção e ampliação 

do poder das instituições sindicais e “para-sindicais” (Ongs e movimentos 

sociais, tais como os Sem terra, Sem teto etc.). 

“Manda quem pode e obedece quem tem juízo”! 

Hoje com o aparelhamento do Estado, uma negociação “emperrada” pode 

transformar-se em um pedido de investigação ao Ministério Público sobre a 

atuação de qualquer empresa ou conglomerado. 



 
O Estado policialesco. As empresas não estão preparadas para negociar, 

primeiro porque nunca nos preocupamos muito com isto, pois o Estado sempre 

“cuidou” deste assunto (índices de correção salarial determinados pelos índices 

do governo, por exemplo), e os sindicatos em especial a CUT, partem da 

premissa de que empresas são a personificação do demônio na terra, e eles, 

sindicatos, são os bondosos padres que irão exorcizar, proteger e salvar os 

frágeis trabalhadores da danação eterna! 

Mais uma vez o Estado paternalista, caudilho, assume a dianteira e quer fazer 

pelo cidadão, aquilo que o cidadão deveria fazer por si! Nossa história é essa! 

Queremos alguém que nos cuide, nos embale... a culpa é do governo... por que 

o governo não faz isto... ou aquilo... alguém tem que resolver... 

Nós como cidadãos (indivíduos, empresas, governo) temos que resolver, e 

assumir nosso papel na história, não esperar que “alguém” o faça. 

Nesta ótica, negociação sindical “capital X trabalho” é apenas e tão somente, 

um teatro para digressões ideológicas de ambas as partes, ou para pavonear 

uma habilidade verborrágica dos interlocutores. 

Qual a tendência das negociações sindicais? Que negociações? 

 

Bem, até aqui este artigo foi emocional, quase um desabafo, e minha intenção 

era terminá-lo neste ponto. 

Após algumas considerações, discutindo com amigos, dentre eles o Luiz Carlos 

Bueno, fui convencido de que faltava algo. Não há caminhos? O melhor é 

sentar e chorar? Vamos nos tornar uma Venezuela? 

Acho que temos grandes chances de tornarmo-nos uma Venezuela, caso 

algumas coisas não aconteçam. 

Primeiro e fundamentalmente, novas lideranças políticas e empresariais devem 

“sair do armário”. Não acredito que em um país deste tamanho não tenhamos 

líderes que possam se contrapor ao poder avassalador do PT, até porque este 

partido tem sido “mais do mesmo”. 

Não há diferença na forma de fazer política do PT comparada à forma de 

governar dos Srs. José Sarney, Jader Barbalho, Fernando Collor, Antonio 

Carlos Magalhães e outros. 



 
O que mudou foi a coloração ideológica. Não há lideranças político ou 

econômicas novas que desafiem a lógica “trabalhista” e que sirvam de 

contraponto à truculência do rolo compressor “CUTiniano”. Truculência esta 

traduzida em mensalões e tentativas de censura (Marco Civil da Internet e 

Regulação da Mídia). A história mundial recente nos mostra isto, partindo da 

queda do muro de Berlim e chegando a Primavera Árabe. 

Não podemos aceitar como sociedade a dicotomia apregoada pelo governo 

central: nós (classe operária) e eles (os burgueses segundo palavras do próprio 

Lula). Entrar nesta seara é fazer o jogo do poder! 

A classe empresarial séria deve mostrar sua força e agir tal como agem para 

aprovar este ou aquele tema no congresso. Ela não pode simplesmente curvar-

se aos caprichos do Planalto. 

Para isto, deve estar na ”linha”, ou seja, dentro da lei, cumprindo suas 

obrigações e não passando o chapéu do “lucro fácil” que vem da proximidade 

com o poder. Cobrar junto com a sociedade e incentivar a luta por melhores 

escolas, pelo transporte público e não apenas “colher os lucros” da propaganda 

enganosa de que a “Copa do Mundo” será nossa “redenção”. 

Pensar o negócio em curto prazo é suicídio. Depender dos incentivos imediatos 

(Copa do Mundo e Olimpíadas) é demonstração de obtusidade, e 

simplesmente aproveitar-se disto sem refletir o significado deste 

comprometimento, é criminoso. 

Profissionalmente nossa atuação enquanto RH de empresas sérias, passa pelo 

incentivo a educação e a formação de uma geração consciente de seu papel 

de cidadão. É preciso demonstrar zelo para que o discurso seja igual à prática: 

não adianta dizer aos empregados que “as pessoas são o bem maior da 

empresa”, se no final do mês as horas extras não são pagas, ninguém tira 

férias, e ter vida pessoal, família, filhos e outros interesses extratrabalho, 

significa fraqueza ou falta de compromisso com a organização. Esta coerência 

aproxima os empregados da empresa e os distancia dos embates sindicais, 

que são normalmente mais ácidos. 

Formar negociadores que pensem o negócio e não em fechar o acordo para 

“doze meses de tranquilidade”. 

A criação de políticas consistentes e coerentes na gestão das equipes das 

empresas, que tratem empregados como “Gente” e não como “Recurso”. 



 
Vemos muitas políticas lindas no papel, mas que são motivos de chacota por 

parte dos empregados, pois sabidamente são simples peças de marketing 

interno e/ou externo. Algo semelhante a central de atendimento ao cliente de 

operadoras de telefonia móvel ou TVs por assinatura: “sua ligação é muito 

importante para nós, aguarde apenas 135 minutos que iremos atendê-lo”. Isto é 

falácia, engodo, e os empregados ao perceberem isto, obviamente procuram 

quem lhes dá ouvidos (sindicato), mesmo que para isto tenham que vender a 

alma para o diabo. E vamos negociar com este ânimo? 

Coerência, respeito e formação profissional séria e dedicada faz a diferença na 

hora de negociar. Junto a isto, empresários e trabalhadores, precisam deixar 

de esperar que o Estado tome as iniciativas, precisam arregaçar as mangas, 

em prol do bem comum e não olhar apenas o seu próprio umbigo. Precisam 

assumir seu verdadeiro papel de cidadãos e dirigir seus destinos, não deixando 

que outros nos ditem quais os valores que devemos seguir! Somos homens e 

mulheres livres, cientes e responsáveis pelo nosso futuro! 

 

 

 

 

 

 

ANDER ROSA DA SILVA é profissional de RH desde 1980, atuando em 

empresas nacionais e multinacionais como responsável pelas negociações 

sindicais com diversas categorias profissionais (construção civil, químicos, 

securitários e metalúrgicos). Atualmente é Gerente de Planejamento e 

Desenvolvimento Humano e Organizacional de uma tradicional Empresa 

nacional. 



 

5. Tendências na Gestão de Pessoas
*

 

Trabalho há mais de dez anos como coach e consultora de desenvolvimento 

humano e organizacional. Minha formação acadêmica é em Engenharia 

Eletrônica, e antes da grande mudança de carreira que iniciei a partir de 2002, 

trabalhei como executiva e depois como consultora na área de TI, em muitas 

empresas de vários portes e segmentos de mercado. 

Conto isso porque minha biografia me coloca numa posição privilegiada para 

olhar e tentar compreender a evolução e os desafios da área de Recursos 

Humanos, hoje chamada de Desenvolvimento Humano ou Gestão de Pessoas, 

muito apropriadamente. As pessoas deixaram de ser apenas “recursos” ou 

“mão de obra” para se transformarem em “talentos” e “ativos estratégicos”. 

A Situação Atual: 

O que observamos hoje, em 2014, na realidade das áreas de gestão de 

pessoas, ou gestão de talentos, ou desenvolvimento organizacional (DO)? 

UMA REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DO NÚMERO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA: Os BP’s 

(business partners) estão em número menor, para atender mais áreas de 

negócio, e com maior responsabilidade na sua atuação. Precisam aplicar e 

acompanhar os processos do ciclo de avaliação dos colaboradores, selecionar 

pessoas para as áreas de negócio, atender às demandas particulares de cada 

área para workshops de desenvolvimento e teambuilding, ouvir as demandas, 

incômodos e preocupações das pessoas em relação à organização, buscar 

treinamentos, apoiar na criação de planos de desenvolvimento e sucessão, 

ficar de olhos atentos ao surgimento de talentos, etc. Na maior parte das 

organizações que conheço, um BP atende entre 100 e 200 pessoas, em geral 

profissionais com alto nível de formação e responsabilidades de gestão. 



 
MUDANÇAS CONSTANTES NA ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO: Para se adaptarem 

a um cenário de negócios nervoso e mutável, especialmente após a crise de 

2008, as empresas estão constantemente revendo sua estratégia de negócios 

e sua estrutura organizacional. Projetos de fusões, aquisições, vendas de 

ativos, transferência de locais de operação, centros de distribuição, etc., e suas 

consequências na vida das pessoas que trabalham nas empresas, alteram o 

clima organizacional e geram dezenas de novas atividades nas quais a Gestão 

de Pessoas tem enorme responsabilidade, direta ou indiretamente, na sua 

realização. 

CENÁRIO DE INCERTEZA E DESACELERAÇÃO NA ECONOMIA: No Brasil, 2014 é um 

ano de Copa do Mundo e de Eleições, que traz como uma das consequências, 

menos de 10 meses efetivos para a realização de resultados. Um cenário 

econômico e político instável no nosso país e no mundo. Mudanças climáticas 

que colocaram o custo da energia no Brasil, neste início de ano, três vezes 

maior que no mesmo período do ano passado. Exigência de crescimento de 

resultados por parte dos acionistas. Custos crescentes de insumos e logística. 

Consequências? Muitas, mas especialmente a redução de custos na empresa. 

Áreas de back-office e operação com menos pessoas. Exigência de maior 

qualificação para atuar nesse cenário. Sobrecarga de trabalho e 

responsabilidades para jovens gestores, muitos deles talentosos, mas ainda 

não preparados para gerir pessoas ou trabalhar com uma visão holística e 

estratégica da empresa. Neste cenário, a Gestão de Pessoas precisa lidar com 

o desafio de apoiar as áreas de negócio, na formação, gestão e retenção dos 

talentos, que são aquelas pessoas que, teoricamente, deverão fazer mais com 

menos. 

NOVAS GERAÇÕES (CHAMADAS Y E Z) TRABALHANDO NA EMPRESA: Novas 

gerações sempre existiram nas empresas, e por isso não gosto de qualificar ou 

julgar estes jovens com 30 anos ou menos, que estão chegando ao mercado 

de trabalho. Eles foram criados num momento espetacular do desenvolvimento 

da humanidade, com a criação da Internet nos anos 90, o fim da Guerra Fria, a 

Globalização na Economia, o crescimento das grandes cidades e a entrada das 

mulheres no mercado de trabalho (alterando toda a dinâmica familiar), só para 

citar algumas das grandes mudanças nos últimos 30 anos! Eles pensam, 

sentem, e querem de forma diferente. Eles viram seus pais vivendo para 

trabalhar ao invés de trabalhar para viver. Eles vivem num mundo onde 

praticam a comunicação instantânea e viral, se organizam em redes sociais, 

tem alto nível de individuação, e buscam “viver e trabalhar com sentido”. As 



 
organizações não estão bem preparadas para trabalhar com eles, e sofrem 

com a perda desses talentos. A Gestão de Pessoas é chamada a encontrar 

formas de retê-los e ser um canal de comunicação entre eles e a direção da 

empresa, para que novas estruturas, políticas e processos, possam ser 

transformados, não para atender às suas demandas, mas para se adaptarem a 

um mundo que mudou. 

GESTÃO MATRICIAL - DOIS GESTORES PARA ATENDER: As grandes multinacionais 

tem hoje uma estrutura matricial de operação, na qual o RH também se 

encaixa. O benefício de separar a “parte técnica” da “operação” trás grandes 

vantagens para a empresa, mas gera uma questão para a Gestão de Pessoas, 

que consome seu tempo e energia: como argumentar com o Diretor ou Vice 

Presidente de RH, que mora e trabalha num outro país de características muito 

diferentes do Brasil, sobre as nossas diferenças culturais, econômicas e 

tributárias, e sobre o nível de desenvolvimento da nossa sociedade? Os 

gestores de RH que conheço tem tido um enorme desafio em conseguir 

adequar as politicas internacionais das grandes organizações ao Brasil e 

negociar os ajustes necessários à sua aplicação, sem parecer resistente às 

mudanças. 

Onde Colocar o Foco em 2014 

Para enfrentar esta realidade, as áreas de Gestão de Pessoas tem uma 

escolha a fazer. Entrar em conflito com o CEO e corpo diretivo da empresa, por 

mais recursos e mais atenção das lideranças ou, olhar para este momento de 

crise e fazer dele uma oportunidade para gerar valor para a empresa. A 

primeira opção, independente das razões, fatalmente leva ao desgaste do 

gestor da área e sua provável demissão, após alguns meses de intenso 

sofrimento. A segunda requer o desenvolvimento de consciência para a 

importância extremamente relevante do RH nas empresas do Século XXI. A 

primeira vez que ouvi isto foi na década de 90, numa palestra de Don Tapscott. 

Afinal, são as pessoas que hoje fazem a diferença nas organizações. 

Tecnologia e processos podem ser comprados e são acessíveis. Pessoas, nem 

tanto. 

AGREGAÇÃO DE REAL VALOR AO NEGÓCIO: As áreas de Gestão de Pessoas que 

conseguem efetivamente se tornar parceiras dos gestores da empresa, 

acabam conquistando sua confiança e prestígio. Seus argumentos são 

ouvidos, respeitados e considerados na implementação das estratégias e 

projetos. Recebem recursos financeiros para executar sua missão e para 



 
contratar serviços e sistemas de apoio à gestão. Essa parceria precisa ser 

construída em todos os níveis da liderança - do CEO ao gerente que inicia a 

sua carreira. Fatores críticos de sucesso? Entender o negócio, conhecer e ter 

legítimo interesse pela estratégia, ter coragem e empatia. Estar ao lado do 

gestor como se fosse da equipe dele, responsável por alcançar os resultados 

dele. 

CLIMA ORGANIZACIONAL: Hoje em dia as empresas correm atrás de bons 

resultados no Great Place to Work como se isso fosse um prêmio, um resultado 

a alcançar. Prefiro olhar para isto como um processo, consequência de um 

trabalho constante, permanente, de comunicação em duas vias, de 

acompanhamento das equipes, para perceber quando uma intervenção ou um 

teambuilding, ou uma mediação são necessários. Ouvir, ouvir, e ouvir. Um 

ouvido treinado torna-se sensível às variações do clima organizacional, e pode, 

em conjunto com o gestor da área, antecipar e propor ações de mudança, 

motivação, integração, e gestão de conflitos, dependendo do caso. Impossível 

querer céu de brigadeiro para navegar em tempos de tanta tensão. Então é 

preciso ter instrumentos de ação que permitam manter a empresa no plano de 

vôo escolhido sem muita turbulência. 

DESENVOLVIMENTO DAS PESSOAS QUE ATUAM NA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS: 

Existe um velho ditado no Brasil: “casa de ferreiro, espeto de pau”.  Se a área 

de gestão de pessoas não investir em seu próprio desenvolvimento, como 

poderá estimular esse desenvolvimento nos gestores das áreas de negócio? 

Mais que isso, sem competências técnicas e sem autodesenvolvimento 

constante, como dar conta dos desafios citados? É impressionante a pequena 

presença de Diretores de RH ou BP’s (business partners) em programas de 

formação de gestores da mudança, mediadores de conflitos, coaches e 

facilitadores de processos de desenvolvimento. A alegação é não haver tempo 

(os BP’s são poucos e muito sobrecarregados), ou não haver recurso para 

investir em treinamentos efetivos (não me refiro aos cursos de introdução de 

um dia ou menos). Também não há tempo para visitar outras organizações e 

participar de fóruns de estudo e discussão. Cria-se um círculo vicioso, que 

deprime quem trabalha na área. Como motivar alguém quando se está 

desmotivado? 



 
Nos últimos dez anos, tive a oportunidade de vivenciar algumas experiências 

extraordinárias dos resultados que uma empresa pode alcançar no 

desenvolvimento das suas lideranças (que trazem resultados financeiros e 

estratégicos para o negócio), e na gestão de um clima organizacional saudável. 

Todas essas experiências em empresas em diversos estágios de evolução ou 

transformação, em momentos diferentes da economia, tiveram um ponto em 

comum: a estreita parceria da área de Gestão de Pessoas com a gestão da 

empresa. Um gestor de RH que era o “braço direito” do gestor do negócio, 

capaz de compreender os desafios da cultura e construir, com ele, um caminho 

de transformação, considerando as pessoas e a cultura vigente. 

Encontrar esse caminho e construir essa parceria é possível. Não adianta 

reclamar dos tempos são difíceis, recursos escassos e pessoas ocupadas 

demais. Estes são dados da realidade na qual temos que atuar. É preciso 

coragem e persistência para descobrir e ocupar o lugar único de valor que a 

Gestão de Pessoas tem, em cada organização. 

“A diferença entre o que fazemos e o que somos capazes de fazer, resolveria a 

maior parte dos problemas do mundo” Mahatma Gandhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMA CAELI GARZERI - Presidente do INSTITUTO ECOSOCIAL, Coach e 

Consultora de Desenvolvimento Humano e Organizacional.  



 

22..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

Neste capítulo explicaremos brevemente o método de pesquisa de 

remuneração utilizado pela , para mais informações convidamos o 

leitor a acessar nosso artigo “Pesquisas Remuneração - Similaridade 

Qualitativa X Medida Quantitativa Conteúdo”. 

1. Definições de Remuneração 

O Relatório apresentado contém 04 estruturas de remuneração uteis à gestão 

do assunto pelas áreas de Recursos Humanos por tratarem de recebimentos 

de natureza diferenciada. Abaixo explicamos os respectivos conceitos. 

   SALÁRIO BASE (SB) 

É o salário fixo mensal acrescido de parcelas variáveis (comissões, 

prêmios, gratificações, etc.) com periodicidade mensal, multiplicado pelo 

número de vezes em que é pago no ano, usualmente 13,33. Também se 

considera o 14º salário, adicional de férias, ou qualquer outro pagamento 

que não dependa do alcance de metas ou resultados. 

Exemplo 1 - Salário Base (SB) 

Salário Mensal R$ 7.000,00 

Número de Salários 13,33 

Salário Base (SB) R$ 93.310,00 

   TOTAL EM DINHEIRO (TD) 

É o Salário Base (SB) acrescido do Bônus, Participação nos Lucros ou 

qualquer outra forma de remuneração variável, exceto parcelas mensais 

pagas nos últimos 12 meses. 

http://media.wix.com/ugd/6623cd_b3677c3254ed4a5ba069364221ca8df0.pdf
http://media.wix.com/ugd/6623cd_b3677c3254ed4a5ba069364221ca8df0.pdf


 
 

Exemplo 2 - Total em Dinheiro (TD) 

Salário Base (SB) R$ 93.310,00 

Bônus (em número de salários) 2,00 

Valor do Bônus R$ 14.000,00 

Total em Dinheiro (TD) R$ 107.310,00 

   REMUNERAÇÃO FIXA (RF) 

É o Salário Base (SB) acrescido do valor anual atribuído aos benefícios 

(auto e/ou suas despesas, aluguel, etc). 

Exemplo 3 - Remuneração Fixa (RF) 

Salário Base (SB)                                                          R$ 93.310,00 

Valor Atribuído aos Benefícios                                                          R$ 10.000,00 

Remuneração Fixa (RF)                                                        R$ 103.310,00 

 

   REMUNERAÇÃO TOTAL (RT) 

É o Total em Dinheiro (TD) acrescido do valor anual atribuído aos 

benefícios (auto e/ou suas despesas, aluguel, etc). 

Exemplo 4 - Remuneração Total (RT) 

Total em Dinheiro (TD) R$107.310,00 

Valor Atribuído aos Benefícios R$ 10.000,00 

Remuneração Total (RT) R$ 117.310,00 



 

2. Linhas de Mercado 

Os conceitos estatísticos a seguir se referem às linhas de mercado 

processadas a partir do conjunto de participantes. Tratam-se de informações 

úteis à definição da Política de Remuneração da empresa. 

   P90 OU 90º PERCENTIL 

Representa o patamar a partir do qual estão 10% dos valores mais altos 

das práticas de remuneração para os diversos níveis de pontos. 

   Q3 OU 3º QUARTIL 

Representa o patamar a partir do qual estão 25% dos valores mais altos 

das práticas de remuneração para os diversos níveis de pontos. 

   P65 OU 65º PERCENTIL 

Representa o patamar a partir do qual estão 35% dos valores mais altos 

das práticas de remuneração para os diversos níveis de pontos. 

   MEDIANA OU 50º PERCENTIL 

Representa a linha de mercado a partir da qual se encontram 50% dos 

valores mais altos das práticas de remuneração para os diversos níveis de 

pontos. 

   Q1 OU 1º QUARTIL 

Representa o patamar a partir do qual estão 75% dos valores mais altos 

das práticas de remuneração para os diversos níveis de pontos. 

   P10 OU 10º PERCENTIL 

Representa o patamar a partir do qual estão 90% dos valores mais altos 

das práticas de remuneração para os diversos níveis de pontos. 

   MÉDIA 

É a clássica média aritmética simples, ou seja, o somatório de todos os 

salários dividido pelo número de ocorrências. A média não deve ser usada 

como política de remuneração, visto que é mais sensível que a mediana e 

fortemente influenciada pelos valores extremos das séries estatísticas nos 



 
diversos níveis de pontos. A proximidade entre média e mediana identifica o 

grau de homogeneidade e consistência do mercado. 

3. Processamento da Pesquisa 

O processo de pesquisa parte da situação individual de cada profissional com 

informações de remuneração de SALÁRIO BASE (SB), TOTAL EM DINHEIRO (TD), 

REMUNERAÇÃO FIXA (RF) e REMUNERAÇÃO TOTAL (RT), associadas às 

respectivas medidas de conteúdo das posições, expressas em pontos. A partir 

daí, os dados são plotados em eixos coordenados cartesianos representados 

num gráfico como o que segue: 

 

Neste gráfico, a remuneração anualizada é colocada no Eixo das Ordenadas 

(Eixo Y) e os pontos das posições pesquisadas são colocados no Eixo das 

Abcissas (Eixo X). 

A partir dos pontos informados, o sistema calcula e traça as LTC’s (Linhas de 

Tendência Central) e determina as equações de SB - SALÁRIO BASE, TD - TOTAL 

EM DINHEIRO, RF - REMUNERAÇÃO FIXA e RT - REMUNERAÇÃO TOTAL de cada 

Empresa, utilizando o MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS. Este método busca 

encontrar o melhor ajuste para a linha, minimizando a soma dos quadrados da 

diferença de posição entre cada ponto plotado no gráfico e a linha calculada, 

ou seja, esta linha é a que está mais próxima de todos os pontos informados 

pela Empresa. 

A LTC, portanto, é a linha que melhor reflete a realidade de consistência 

interna das práticas de remuneração da empresa. 



 
Para analisar o grau de competitividade externa, inicialmente, aplica-se a 

mesma metodologia no trato das informações das diversas empresas 

participantes da Pesquisa. Depois, o Sistema, utilizando, apenas as LTC’s que 

representam as práticas de remuneração das participantes, calcula as 

estatísticas (Mediana, Média, 1º Quartil, 3º Quartil, P10 (10º Percentil) e P90 

(90º Percentil) e traça as Linhas de Mercado para SB, TD, RF e RT. No gráfico 

abaixo, é possível observar como as linhas são apresentadas. 
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A partir dos Mercados calculados, e com base na política de remuneração 

definida, podemos usar suas equações para obter a remuneração anualizada 

para determinado nível de pontos. Isso é possível, pois as equações fornecidas 

são de 1º grau, do tipo BAxy  , em que A é o coeficiente angular, B é o 

coeficiente linear, x (variável independente) são os pontos do cargo cuja 

remuneração se quer obter e y (variável dependente) é a remuneração 

procurada. A seguir, um exemplo de como trabalhar com a equação: 



 
Exemplo: 

Exemplo: Coeficiente Angular (A) = 64,58 

 Pontuação = 200 

 Coeficiente Linear (B) = -1.550,00 

Assim, temos:   155058,64200   
= 11.366,00 



 

33..  EEMMPPRREESSAASS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS    

O painel de participantes desta pesquisa foi composto por 100 empresas e 

grupos econômicos de médio, grande e muito grande porte em termos de 

faturamento anual.  

A seguir apresentamos as características das empresas participantes no que 

tange a localização geográfica, segmento de atuação, faturamento e quadro de 

lotação. 

Como pode ser observado no gráfico, o Sudeste foi a melhor representado em 

termos de participação – 63,1% possuem alguma unidade de operação na 

região. 

 

Já o gráfico abaixo detalha a distribuição por segmento: 



 

 

Em relação ao faturamento das empresas participantes, 52,3% das Empresas 

possuem faturamento anual superior a 500 milhões de reais. 

 

Já o gráfico abaixo se refere à distribuição quanto ao número de empregados: 



 

 



 
 

44..  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  DDEE  IINNCCEENNTTIIVVOO  EE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  SSAALLAARRIIAALL  

Este capítulo abordará as políticas de INCENTIVO DE MÉDIO E LONGO PRAZO, bem 

como aquelas de curto prazo utilizadas junto à força de vendas, conhecidas 

como Comissões e Prêmio por Alcance de Metas. Além disso, abordaremos 

aspectos relativos à administração salarial, tais como pagamento de adicional 

de férias, adiantamento de 13º e formas de pagamento do salário. 

1. Políticas de Incentivo 

Chamamos de políticas de incentivo àquele que têm como objetivo estimular o 

alcance das metas seja elas corporativas, regionais, da área ou individuais. 

Cada tipo de incentivo, seja ele de Curto (para força de vendas), Médio (Bônus 

e PLR) e Longo prazo possui sua peculiaridade e seu uso específico, como 

veremos a seguir. 

1.1. INCENTIVOS DE MÉDIO PRAZO 

Percebemos, nesta pesquisa, que há empresas que vinculam o pagamento dos 

incentivos de médio prazo apenas a metas globais e outras que também levam 

em conta o fator individual, estimulando assim desempenhos diferenciados. 

Analisando as políticas informadas pelos participantes com relação a este 

tema, observamos que os planos de bônus e os de participação nos resultados 

continuam sendo os instrumentos mais frequentes. Do universo de empresas 

pesquisadas, a prática mais comum é a de oferecer apenas um tipo de 

incentivo, para cada nível hierárquico. Do painel de participantes 86,36% 

pagam algum tipo de remuneração variável. 

11..11..11..  PPllaannooss  ddee  BBôônnuuss  

Trata da gratificação anual em espécie, complementar ao Salário Base, 

concedida aos profissionais cujo nível hierárquico é elegível à política. Dentre 

as empresas participantes, 37,2% a possuem. Para cada nível hierárquico é 

definido um target (número de salários) que flutua dentro de uma banda em 

função do atingimento de metas individuais e/ou coletivas e pode ter sua 

composição variando de acordo com diferentes indicadores. Já em relação à 



 
forma de pagamento do Bônus, o gráfico abaixo demonstra os critérios mais 

utilizados: 

 

Dentre as empresas que estabelecem metas aos profissionais, a tabela abaixo 

apresenta os tipos de metas mencionados na realização do cálculo da 

remuneração variável. 

Tipos de Metas 

  
Individuais Área Empresa 

  
Presidência 48,5% 21,2% 33,3% 

Diretoria 59,0% 74,4% 76,9% 

Alta Gerência 66,7% 68,9% 80,0% 

Gerência 67,4% 73,9% 82,6% 

Coordenadoria 52,1% 70,8% 66,7% 

Demais 48,8% 67,4% 70,9% 

 



 

11..11..22..  PPoollííttiiccaa  ddee  PPaarrttiicciippaaççããoo  nnooss  RReessuullttaaddooss  

O PPR consiste num valor (fixo ou fração / múltiplo de salários mensais) 

previamente definido com base no resultado a ser obtido pela empresa no 

exercício fiscal. Um percentual do PPR pode ser destinado ao reconhecimento 

de desempenhos individuais e/ou grupais diferenciados. 

Dentre as empresas participantes 77,9% possuem POLÍTICA DE PARTICIPAÇÃO 

NOS RESULTADOS para todos os níveis / cargos da empresa ou apenas para 

aqueles não elegíveis à política de bônus. Observamos entre os participantes, 

desde uma parcela fixa determinada pela empresa e igual para todos os níveis 

elegíveis (33,9%) ou um target em número de salários (46,4%), até uma 

parcela fixa associada a uma parte variável em número de salários (modelo 

híbrido), que representa 19,6% das empresas pesquisadas. A tabela a seguir 

mostra a relação média do target e do valor pago por nível hierárquico. 

Como critérios para avaliação e definição dos valores a serem pagos como 

PPR, os mais utilizados, são: Resultados da Empresa, Resultados da Área / 

Unidade e Resultados Individuais.  

Incentivo - PPR 

  

Target Máximo PLR Pago 
  

Presidência 6,8 10,3 6,6 

Diretoria 5,9 8,1 4,8 

Alta Gerência 4,3 6,3 2,5 

Gerência 3,3 5,1 2,3 

Coordenadoria 2,4 3,3 1,9 

Demais 1,5 2,8 1,9 

*Unidade de medida: Salários Mensais/Ano 



 

11..11..33..  CCoommppaarraaççõõeess  SSeettoorriiaaiiss  ddee  PPrrááttiiccaass  IInncceennttiivvooss  ddee  MMééddiioo  PPrraazzoo  

Neste tópico vamos realizar comparações entre as práticas de remuneração 

variável nos diferentes mercados setoriais da , de forma a auxiliar 

os leitores a definirem múltiplos de salários que estejam em consonância com 

sua área de atuação. 

A tabela a seguir apresenta os Targets informados pelas Empresas que 

compuseram os mercados: 

Comparações Setoriais - Targets de IMP 

  Global Benchmark 
Consumo & 

Serviços 

Química & 

Petroquímica 
Comunicação 

Presidência 6,8 8,0 6,5 5,5 - 

Diretoria 5,9 6,5 4,0 4,5 2,6 

Alta Gerência 4,3 4,6 3,2 3,5 1,8 

Gerência 3,3 3,5 2,5 3,0 1,3 

Coordenadoria 2,4 2,5 1,5 2,5 1,0 

Demais 1,5 2,0 1,0 2,0 0,6 

*Unidade de medida: Salários Mensais 

 

Já a tabela a seguir demonstra as práticas observadas na pesquisa: 

Comparações Setoriais - Prática de IMP 

  Global Benchmark 
Consumo & 

Serviços 

Química & 

Petroquímica 
Comunicação 

Presidência 4,3 5,5 3,8 4,2 - 

Diretoria 3,1 4,2 2,9 3,1 2,6 

Alta Gerência 2,1 3,5 2,0 2,8 1,8 

Gerência 1,8 2,6 1,7 2,1 1,3 

Coordenadoria 1,5 1,6 1,2 1,6 1,0 

Demais 1,1 1,3 0,8 1,4 0,6 

*Unidade de medida: Salários Mensais 

 



 

1.2. INCENTIVOS DE LONGO PRAZO 

Este tipo de incentivo consiste numa bonificação que está atrelada ao valor de 

mercado da empresa, dentro de um vesting (período de carência) superior a 

um ano. Dentre as empresas participantes, 17,4% delas possuem Política de 

Incentivos de Longo Prazo. A figura abaixo ilustra como se distribuem as 

diferentes formas de concessão. 

 

Conforme demonstra o gráfico, o mais comum é utilizar Stock Options, ou seja, 

conceder ao empregado o direito de comprar um número específico de ações 

da empresa por um preço pré-estabelecido. Para as empresas que não 

possuem capital aberto, a utilização de Phantom Stock pode ser uma boa 

alternativa para conquistar a adesão e comprometimento de profissionais no 

longo prazo. 

O Phantom Stock é um bônus cujo valor é transformado em seu equivalente 

em cotas / ações da companhia no início do período de carência (vesting). A 

partir da conclusão da carência, o Phantom Stock pode ser novamente 

transformado em dinheiro com base no valor da cota / ação no momento de 

seu resgate. 

Como podemos observar este tipo de incentivo vem sendo mais utilizado pelas 

empresas do que no ano passado. Quanto à elegibilidade, no painel de 

pesquisadas o incentivo é restrito aos cargos executivos, sendo concedido para 

presidência em 100% dos casos em que é concedido, diretoria em 84,6%, alta 

gerência em 61,5% e gerência em 30,8%. 



 
Em relação à periodicidade de concessão do ILP, a mais citada foi “anual” 

(71,4%), já o período de carência mais citado foi 3 anos (80%). 

 

2. Administração Salarial 

Neste capítulo vamos abordar as Políticas de Administração Salarial mais 

utilizada pelas participantes da pesquisa, tais como Política de Mérito e 

Pagamento de Salário. 

2.1. POLÍTICA DE MÉRITO 

Políticas de mérito são critérios estabelecidos pela empresa para a concessão 

de aumentos salariais individuais, usualmente de acordo com a avaliação de 

desempenho. 

Dentre as empresas participantes, 50,0% possuem POLÍTICA DE MÉRITO e 

utilizam a ferramenta em pelo menos algum dos níveis hierárquicos. 

Percebemos que em 41,0% das empresas, a ferramenta não abrange níveis 

executivos como Diretoria e Presidência e em 12,8% dos casos ela não é 

aplicável aos profissionais de nível técnico e abaixo. Uma das possíveis 

explicações para isso é o fato de que algumas empresas do painel administram 

tais profissionais com base em Salários Modais.  

Como instrumento adicional para reconhecimento de mérito, 11,5% das 

empresas participantes o realiza em forma de Lump Sum, que é premiação 

extemporânea paga de uma só vez como forma de substituir o aumento por 

mérito e não incorporar o montante à remuneração mensal do empregado.  

2.2. PAGAMENTO DE SALÁRIO 

Mais da metade das empresas participantes do estudo (62,5%) efetua o 

pagamento de seus salários em duas parcelas. Das que o fazem em duas 

parcelas, 62,2% pagam 40% do salário na primeira parcela e 60% na segunda. 

Em relação às datas de pagamento, as mais utilizadas são: dia 15 para a 

primeira parcela (situação que corresponde a 67,4% das que pagam em duas 

parcelas) e dia 30 para a segunda (correspondente a 53,5%). Entre aquelas 

que pagam somente em uma parcela, os dias mais citados foram 25 (21,4%), 

30 (21,4%) e 5 (50%) do mês seguinte. 



 
No que diz respeito ao adicional de férias, além daquele previsto em lei, 26,4% 

o fazem, sendo que a maioria complementa o décimo quarto salário (66% de 

adicional). 

Já o adiantamento do 13º teve destaque no mês de junho (11,1%). Porém o 

mais comum é que o adiantamento esteja vinculado ao mês de férias do 

colaborador, respondendo por 44,4% dos casos. 

 

55..  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  DDEE  BBEENNEEFFÍÍCCIIOOSS  

Este capítulo objetiva oferecer uma análise detalhada das principais práticas de 

benefícios do Mercado Global, auxiliando, assim, os estudos para composição 

dos pacotes oferecidos aos seus beneficiários. 

1. Automóvel 

Trata-se da CONCESSÃO DE AUTOMÓVEL somado às DESPESAS que dele podem 

decorrer, benefícios estes comumente concedidos para níveis hierárquicos 

mais elevados, sob forma de veículo designado ou financiado com juros 

subsidiados. 

Para que o VEÍCULO DESIGNADO seja considerado benefício, deve este 

permanecer com o beneficiário nos fins de semana e férias. Se estas 

condições não são atendidas, trata-se de ferramenta de trabalho, não sendo 

considerado, portanto, benefício. 

No Mercado pesquisado, 52,3% das empresas oferecem este benefício. Para 

o, foram consideradas 7 faixas de categorias de automóveis conforme tabela: 



 
 

Benefício – Automóvel 

Categoria Valor de Aquisição 

1 Acima de 107.500,01 

2 De 80.500,01 a 107.500,00 

3 De 62.500,01 a 80.500,00 

4 De 55.500,01 a 62.500,00 

5 De 46.500,01 a 55.500,00 

6 De 36.500,01 a 46.500,00 

7 De 23.000,00 a 36.500,00 

 
*Unidade de medida: Reais (R$) 

Definidos os parâmetros utilizados, seguem os percentuais de concessão e as 

formas mais utilizadas: 

Benefício – Automóvel 

 
Concessão 

Formas de Concessão Opção 

de 

Compra  
Designado Financiado Bônus Aluguel Outros 

Presidência 97,6% 66,7% 9,1% 3,0% 24,2% 0,0% 64,3% 
Diretoria 92,7% 69,4% 5,6% 2,8% 22,2% 0,0% 60,7% 
Alta Gerência 58,5% 65,2% 13,0% 0,0% 26,1% 0,0% 60,0% 
Gerência 34,1% 64,3% 7,1% 0,0% 35,7% 0,0% 61,5% 
Forças de Vendas 12,2% 20,0% 0,0% 0,0% 80,0% 0,0% 20,0% 

*Unidade de medida: Porcentagem (%) 

Logo abaixo, a distribuição das categorias do benefício conforme os diferentes 

níveis hierárquicos: 

Benefício – Automóvel 

  % de Empresas por Categoria 

  1 2 3 4 5 6 7 

Presidência  65,0% 20,0% 10,0% 10,0% 5,0% 0,0% 0,0% 

Diretoria  35,0% 35,0% 20,0% 5,0% 5,0% 0,0% 0,0% 

Alta Gerência  0,0% 35,7% 21,4% 21,4% 14,3% 7,1% 0,0% 

Gerência 0,0% 11,1% 22,2% 33,3% 22,2% 11,1% 11,1% 

 
*Unidade de medida: Porcentagem (%) 



 
Os modelos mais frequentes para Presidência são: Hyundai Vera Cruz, 

Touareg (Volkswagen), e Hyundai Azera; para Diretoria: Chevrolet Vectra e 

Toyota Corolla Altis, Ford Fusion, Mitsubishi Pajero. 

Em relação ao período de RENOVAÇÃO DO VEÍCULO, o mais citado é 03 anos 

(91,5% das ocorrências). 

Dentre as empresas que concedem OPÇÃO DE COMPRA para o beneficiário o 

percentual médio corresponde a 70% do valor de mercado do veículo. 

Quanto aos demais benefícios concedidos destinados para cobertura das 

DESPESAS do veículo, observa-se que 100% das empresas cobrem na 

totalidade as despesas de SEGURO, IPVA, MANUTENÇÃO e LICENCIAMENTO. A 

Blindagem do veículo é concedida em 22,2% dos casos Presidente e 6,5% 

para Diretores. 

Com relação ao combustível, 85,2% pagam para Presidente; 64,5%, para 

Diretoria; 55%, para Alta Gerência e 45,5%, para Gerência. dentre aquelas que 

concedem o benefício, a maioria o faz em forma de cota livre. 

Nota-se que 62,8% das empresas pesquisadas concedem o REEMBOLSO POR 

QUILOMETRAGEM, sendo que 69,6% dessas fazem o PAGAMENTO IMEDIATO 

MEDIANTE A NOTA FISCAL, ou poucos dias após preenchimento de relatório de 

reembolso. 

O valor pago, em média, por quilômetro percorrido é de R$ 0,74, sendo este 

benefício indiferente quanto ao cargo do profissional desde que relacionado ao 

trabalho. 

22..  Estacionamento  

O presente benefício é a concessão de ESTACIONAMENTO próprio ou 

terceirizado, com participação total ou parcial da empresa para que seus 

empregados possam utilizá-lo no período de trabalho. 

De todas as empresas participantes, 82,6% dos casos e não tem 

coparticipação do empregado nos custos desse benefício. 

A elegibilidade do benefício está vinculada ao nível hierárquico, como mostra o 

quadro a seguir. 



 
 

Benefício – Estacionamento 

  Concessão 

Presidência 100,0% 

Diretoria 98,4% 

Alta Gerência 95,1% 

Gerência 93,4% 

Coordenadoria 77,0% 

Demais 65,6% 

*Unidade de medida: Porcentagem (%) 

 

Das empresas que concedem ESTACIONAMENTO 72,1% são de propriedade da 

mesma e 27,9% recorrem a serviços de terceiros. 

Um fator que pode explicar a alta taxa de concessão de estacionamento para 

todos os níveis é o fato de que muitas das empresas pesquisadas operam em 

grandes sites, ou locais bastante espaçosos e acabam não tendo elevados 

custos com o benefício. Em geral, nos escritórios localizados nas capitais o 

benefício é restrito a determinados níveis hierárquicos, pois o espaço urbano 

inviabiliza a generalização do mesmo. 

Porém, um aspecto a ser levado em conta, principalmente nas grandes 

cidades, é o fato de que o benefício, além de oferecer maior segurança e 

comodidade ao empregado, também pode ser bastante oneroso dependendo 

da localização da empresa. 

Uma forma de contornar o problema do custo dos estacionamentos é incentivar 

alguns profissionais a utilizarem outros meios de transporte, como veremos no 

próximo tópico. 

3. Transporte (Exceto Lei) 

De acordo com a Lei do Vale Transporte1, “O empregador participará dos 

gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à 

parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico”. Assim, neste 

                                            

1
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7418.htm) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7418.htm


 
capítulo vamos tratar somente daquilo que consideramos benefício, ou seja, os 

tipos de transporte que não são instituídos por força de lei. 

Este benefício compreende a concessão de meios de transporte como TÁXI, 

FRETADO e outros, podendo ser usados para reuniões, prestação de serviços 

externos, locomoção pós-expediente ou, ainda, deslocamento diário / pendular. 

As empresas que concedem este tipo de benefício representam 76,7% do 

Mercado pesquisado. 

Do painel da pesquisa, cerca de 64,3% oferecem TÁXI como meio alternativo de 

transporte. Para o TÁXI, os motivos mais citados foram REUNIÃO 81,1%, e PÓS-

EXPEDIENTE, com 70,3% das ocorrências. Já para o FRETADO, a distribuição por 

nível hierárquico é semelhante, ou seja, quando ela existe, a política é 

extensível a todos os profissionais que necessitarem. Notamos que 67,4% das 

empresas o oferecem. O gráfico abaixo destaca as razões mais citadas pelos 

respondentes: 

 

São decisivas para a ocorrência destes motivos a questão da segurança dos 

trabalhadores e o fato de que parte das empresas se localiza fora dos grandes 

centros urbanos, seja em regiões metropolitanas ou um pouco mais distantes. 

Além disso, pode-se utilizar a mão-de-obra das metrópoles ou vice-versa 

justificando o alto índice de MOVIMENTAÇÃO PENDULAR. 



 

4. Assistência Médica 

O benefício ASSISTÊNCIA MÉDICA consiste no pagamento total ou parcial do 

plano de saúde, cobrindo tanto o tratamento de doenças já estabelecidas, 

quanto aqueles de caráter preventivo, assegurando cuidados com a saúde de 

empregados e dependentes através de serviços médicos, farmacêuticos e de 

enfermagem. 

Este benefício é concedido por 100% dos participantes da . Os 

tipos de contrato mais frequentes são EMPRESARIAL (82,1%) e POR ADESÃO 

(17,9%), modalidade em que a adesão dos empregados é facultativa. 

Observamos nesta edição que 48,2% das empresas possuem uma única 

política para todos os níveis hierárquicos e outras 26,5% possuem duas 

políticas. Em 62,1% dos casos oferecimento ocorre conforme nível hierárquico, 

porém em 44,4% destes há apenas duas categorias de plano. Em 37,9% o 

empregado pode optar aquela que melhor se encaixa à sua necessidade. 

Em relação à MODALIDADE, 8,9% possuem PLANO PRÓPRIO, 16,5% utilizam 

COOPERATIVA MÉDICA, 11,4% a MEDICINA DE GRUPO e, finalmente, 63,3% utilizam 

SEGUROS DE SAÚDE. As empresas prestadoras destes serviços mais citadas 

foram BRADESCO (23,6%), UNIMED (18,9%) e SULAMÉRICA (6,6%). 

Os planos informados incluem, entre outros, os seguintes serviços: Consultas 

Médicas, Exames, Tratamentos, Procedimentos Ambulatoriais, Internação e 

Parto. Das empresas que concedem a assistência, 12,2% oferecem plano com 

cobertura internacional para Diretores e Presidentes. 

Para melhor visualização dos níveis de cada plano, a tabela a seguir apresenta 

a distribuição em Básico, Intermediário, Executivo e Livre.  



 
 

Benefício - Assistência Médica 

  Tipo de Plano 

  Básico Intermediário Executivo Livre Escolha 

Presidência 3,6% 32,1% 39,3% 25,0% 

Diretoria 3,0% 27,3% 39,4% 30,3% 

Alta Gerência 8,8% 32,4% 38,2% 20,6% 

Gerência 8,8% 32,4% 38,2% 20,6% 

Coordenadoria 14,3% 40,0% 25,7% 20,0% 

Nível Superior 14,3% 40,0% 25,7% 20,0% 

Demais Níveis 11,3% 45,3% 24,5% 18,9% 

*Unidade de medida: Porcentagem (%) 

 

Em relação ao CUSTO MENSAL FIXO, 52,1% das empresas dividem-no com os 

colaboradores, sendo 70,1% o valor médio pago por elas. Quanto à 

infraestrutura, das empresas participantes, 61,1% mantém AMBULATÓRIO local, 

63,0% têm MÉDICO local e 50% têm ENFERMARIA local, 20,4% não oferecem 

nenhum tipo de assistência no local. Dentre os sistemas adotados temos: 

segurado (Pré-Pagamento) 63,2%; auto segurado (Pós-Pagamento) 36,8%. 

Quanto à possibilidade de poder incluir dependentes, a larga maioria permite a 

inclusão (96%) mediante o pagamento de um valor adicional por dependente 

(58,9% descontam algum valor do colaborador). Como dependentes são 

aceitos somente cônjuge e filhos em 92,6% das situações. 

5. Check Up 

Este benefício compreende a participação da empresa em exames médicos 

preventivos periódicos (em geral, anuais) dos empregados. Da amostra de 

empresas, 47,7% delas o concedem. A tabela a seguir mostra detalhes da 

concessão. 



 
 

Benefício - Check Up 

  % Total 

Presidência 100,0% 

Diretoria 94,4% 

Alta Gerência 94,4% 

Gerência 52,8% 

Coordenadoria 25,0% 

Demais 22,2% 

*Unidade de medida: Porcentagem (%) 
 

 

Em relação à FREQUÊNCIA, 90,6% o realizam anualmente. 

6. Assistência Odontológica 

Este benefício compreende a cobertura de serviços odontológicos, tais como 

tratamento, cirurgia, ortodontia, prótese ou implante. 

Do painel de pesquisadas, 89,5% concedem este benefício. Destas, 67,2% 

arcam com alguma quantia e 32,8% apenas negociam com a prestadora 

cobrando todo o valor do colaborador. O nível do benefício está ligado ao nível 

hierárquico somente em 27,6% dos casos e é de livre escolha do funcionário 

em 72,4%. Os tipos de contrato mais frequentes são EMPRESARIAL (67,6%) e 

POR ADESÃO (32,4%), no qual a adesão dos empregados é facultativa. 

Em relação à modalidade da assistência odontológica, 15,9% possuem PLANO 

PRÓPRIO; 14,5% utilizam COOPERATIVA ODONTOLÓGICA; 31,9%, ODONTOLOGIA DE 

GRUPO e, 37,7%, utilizam SEGURO ODONTOLÓGICO. As empresas prestadoras 

destes serviços mais citadas foram Odontoprev (36,4%) e Bradesco Dental 

(23,6%). O gráfico a seguir, demonstra os dados citados acima. Em relação à 

cobertura de serviços odontológicos, os planos informados incluem os 

seguintes, conforme o nível hierárquico:  



 
 

Benefício - Assistência Odontológica 

Serviços Cobertos 

Cirurgia Ortodontia Prótese Implante Limpeza 

85,9% 82,8% 70,3% 50,0% 100,0% 

 

Para melhor visualização dos níveis concedidos, a tabela a seguir apresenta a 

distribuição em Básico, Intermediário e Executivo. 

Benefício - Assistência Odontológica 

 
Tipo de Plano 

 
Básico Intermediário Executivo 

Livre 

Escolha 

Presidência 25,0% 30,9% 22,1% 22,1% 

Diretoria 25,0% 32,4% 20,6% 22,1% 

Alta Gerência 24,3% 32,9% 20,0% 22,9% 

Gerência 25,4% 35,2% 15,5% 23,9% 

Coordenadoria 25,4% 36,6% 14,1% 23,9% 

Nível Superior 25,7% 37,1% 14,3% 22,9% 

Demais 26,1% 36,2% 14,5% 23,2% 

*Unidade de medida: Porcentagem (%) 

 

Em relação ao CUSTO MENSAL FIXO, dentre aquelas que “arcam com alguma 

quantia”, 70,2% das empresas dividem-no com os colaboradores, sendo 67,3% 

o percentual médio pago por elas. Dentre os sistemas adotados temos: 

segurado (Pré-Pagamento) 60,9% e auto-segurado (Pós-Pagamento) 39,1%.  

7. Assistência Farmacêutica 

O benefício compreende o reembolso parcial ou total das compras de 

medicamentos realizadas pelos empregados. Tradicionalmente, é feito através 

de REDE CREDENCIADA ou de LIVRE ESCOLHA COM RESSARCIMENTO, conforme 

mostraremos em tabela. Também há casos em que o Convênio consiste 

apenas numa facilidade de pagamento, sem a empresa arcar com nenhum 

percentual do valor da compra. 



 
No mercado pesquisado, 40,7% informaram conceder esse benefício a seus 

profissionais. O percentual de concessão por modalidade consta na tabela 

abaixo. 

Benefício - Assistência Farmacêutica 

Tipo de Plano % Total 

Rede Credenciada 79,3% 

Livre Escolha 41,4% 

*Unidade de medida: Porcentagem (%) 

 

O desconto percentual médio observado atinge 46,9%.  

8. Assistência Oftalmológica 

Este benefício consiste em reembolsar parcial ou totalmente os custos com 

lentes e armações. Do painel de participantes, apenas 18,6% oferecem o plano 

e, destas, 61,5% esta assistência está inclusa na Assistência Médica. 

Em relação às modalidades mais comuns, assim como no item anterior temos 

as Redes Credenciadas e a Livre Escolha com Ressarcimento, sua distribuição 

dentre aquelas que concedem é a que segue: 

Benefício - Assistência Oftalmológica 

Tipo de Plano % Total 

Rede Credenciada 84,6% 

Livre Escolha 36,4% 

*Unidade de medida: Porcentagem (%) 

9. Seguro de Vida 

Consiste num plano em que a empresa concede um benefício para os 

dependentes do empregado no caso de sua morte ou invalidez. Pode haver 

cobertura especial ou adicional para os empregados de níveis hierárquicos 

mais elevados. 

No Mercado pesquisado, o plano de seguro de vida está presente em 83,7% 

das empresas, sendo METLIFE (16,4%) a seguradora com maior participação. 



 
Em relação à concessão do benefício, sua distribuição é semelhante conforme 

os diferentes níveis hierárquicos. 34,6% estabelecem coparticipação do 

empregado, que arca em média 65,4% do custo. 

Abaixo, detalhamos os limites de cobertura: 

Benefício - Seguro de Vida –  Morte Natural 

Valor Pago Empregado Cônjuge Filhos 

Até 15 salários 7,8% 74,1% 83,3% 

De 16 a 20 salários 3,9% 11,1% 8,3% 

De 21 a 25 salários 45,1% 0,0% 0,0% 

De 26 a 30 salários 2,0% 0,0% 0,0% 

Mais de 30 salários 41,2% 14,8% 8,3% 

Limite - R$ 750.074 505.384 21.780 

A quantidade mais citada entre as empresas é de 24 salários para a cobertura 

de Morte Natural (33,3%) e 15 salários para Morte Natural do Cônjuge (25,9%). 

 

Benefício - Seguro de Vida – Morte Acidental 

Valor Pago Empregado Cônjuge Filhos 

Até 20 salários 7,5% 52,0% 90,0% 

De 21 a 30 salários 26,4% 30,0% 0,0% 

De 31 a 40 salários 5,7% 0,0% 0,0% 

De 41 a 50 salários 26,4% 0,0% 0,0% 

Mais de 50 salários 34,0% 8,0% 10,0% 

Limite - R$ 1.204.448 503.642 140.140 

A quantidade mais citada entre as empresas é de 48 salários para a cobertura 

de Morte Acidental (22,6%) e 30 salário para Morte Acidental do Cônjuge 

(20,0%) 



 
 

Benefício - Seguro de Vida –  Invalidez Acidente e Doença 

Valor Pago Invalidez Por Acidente Invalidez por Doença 

  Invalidez Total Invalidez Parcial Invalidez Total Invalidez Parcial 

Até 15 salários 7,3% 6,7% 4,8% 9,1% 

De 16 a 20 salários 2,4% 0,0% 0,0% 31,8% 

De 21 a 25 salários 36,6% 33,3% 41,1% 4,5% 

De 26 a 30 salários 2,4% 3,3% 8,6% 54,5% 

Mais de 30 salários 51,2% 56,7% 51,2% 86,4% 

Limite - R$ 519.850 342.234 574.933 115.987 

 

A quantidade mais citada entre as empresas é de 24 salários para a cobertura 

de Invalidez por Acidente e para Invalidez por Doença é de 24 salários, 29,3% 

e 29,0%, respectivamente. 

Em média a assistência funeral é de R$ 3.328,42. Dentre as empresas 

pesquisadas, o Seguro de Vida cobre: 

 

O Plano Complementar para Executivos mostrou pouca relevância, aparecendo 

em apenas 18,2% das empresas pesquisadas. 

10. Previdência Privada 

Este benefício se trata do valor pago pela empresa que assegura caráter 

complementar ao benefício cedido pela Previdência Social. Dessa forma, 



 
assume o objetivo de elevar a renda do empregado no momento de sua futura 

aposentadoria. A PREVIDÊNCIA PRIVADA é oferecida por 52,3% das empresas 

pesquisadas, sendo 69,7% através de entidade fechada (administrado pela 

Empresa) e 30,3% através de entidade aberta. No que diz respeito ao tipo de 

plano, a maior parte das Empresas 75,7% utiliza a CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ou 

planos MISTOS 18,9%. Em relação à DISTRIBUIÇÃO POR NÍVEL HIERÁRQUICO, 

percebemos que este benefício é, em geral, concedido a todos os níveis da 

mesma maneira. 

Detalhando os planos, 94,7% definem uma contribuição do empregado, sendo 

voluntária em 92,1% destes. O gráfico a seguir detalha as variáveis que afetam 

o valor da contribuição do empregado: 

 

Em relação ao número de contribuições anuais, a maioria (50%) realiza 12 

contribuições. Finalmente, os benefícios cobertos na previdência são 

apresentados no gráfico abaixo:  



 

 

A proporção empresa / empregado mais citada é 1/1, respondendo por 71,4% 

dos casos. 

11. Empréstimos Pessoais 

Este benefício é compreendido como um plano no qual a empresa (ou uma 

entidade financeira) empresta dinheiro ao empregado, viabilizando a compra de 

carro, casa e outros bens, ou ainda para cobrir os gastos pessoais com 

educação dos dependentes, cursos de idiomas, etc. 

 

Das empresas pesquisadas, 57,0% possuem empréstimo pessoal. Os motivos 

para o empréstimo não são perguntados pelas empresas ou instituições 

parceiras que administram o benefício. 



 
As condições observadas são de, em média, 3,00 salários de empréstimo para 

pagamento em até 36 parcelas na média das Empresas com uma taxa de juros 

mensal de 1,75% e período de carência de 06 meses. 

12. Alimentação 

O benefício compreende o auxílio na forma de restaurante próprio, vale-

refeição ou vale-alimentação. Cerca de 98,8% das empresas concedem este 

benefício. Destes, 70,6% possuem RESTAURANTE NO LOCAL, 71,8% o fazem via 

VALE REFEIÇÃO e 57,6% via VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA. 

O VALOR MÉDIO DA REFEIÇÃO oferecida aos empregados é de R$ 10,53 e 

somente em 8,7% das Empresas há diferenciação entre a refeição dos 

Executivos e dos demais profissionais. O restaurante é terceirizado em 69,6% 

dos casos e 43,1% oferecem serviço de copa. 

O valor pago pelos empregados varia conforme a tabela abaixo: 

Benefício – Restaurante 

Forma de Pagamento 
% Total 

Pelos dias que utilizar 63,9% 

Custo Mensal Fixo 24,1% 

Não tem contribuição 12,0% 

Para aquelas empresas que o pagamento é realizado por refeição, o valor 

médio pago pelo empregado é de 5,12 Reais. Já aquelas em que o empregado 

paga um valor mensal, a média é 27,20 Reais. 

Nas empresas pesquisadas que concedem VALE REFEIÇÃO, o valor médio é de 

R$ 21,21 por dia, com participação da empresa em 86,4% do custo. O 

detalhamento por região consta na tabela a seguir: 



 
 

Benefício – Refeição 

Região / Estado 
Valor Facial Médio 

do Tíquete 

Bahia 20,83 

Rio de Janeiro 23,70 

São Paulo Capital 23,54 

São Paulo Interior 19,22 

Minas Gerais 19,73 

Sul 20,19 

Demais 19,99 

Geral 21,21 

*Unidade de medida: Reais (R$) 

 

O cálculo do valor mensal pago ao empregado pode variar de acordo com os 

dias úteis do mês (54,0%), os dias trabalhados (20,0%) ou por uma quantidade 

fixa pré-estabelecida (26,0%). 

Já em relação ao AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, predominam empresas que oferecem o 

benefício na forma de vale-alimentação (94,9%). Pelas empresas pesquisadas, 

percebemos que a concessão do benefício tende a ser mais acentuada nos 

profissionais de menor nível hierárquico. O valor médio concedido é de 246,76 

Reais por mês, com participação do empregado em 13,35% do custo. 

Notamos também uma grande amplitude nos valores deste auxílio. Isso ocorre 

porque algumas empresas concedem apenas um dos benefícios (o auxílio-

refeição ou o auxílio-alimentação), justificando seu alto valor. Em outros casos, 

as empresas concedem os dois e, desse modo, o valor do vale-alimentação 

torna-se reduzido.  

Nos casos em que a empresa concede ambos os auxílios, 28,6% informaram 

que o colaborador deve optar por algum deles e 71,4% concedem ambos. 

Quanto à verba destinada, em 70,4% das empresas o valor é fixo em cada um 

dos vales e, em 29,6%, varia de acordo com a preferência do colaborador. 



 

13. Auxílio Educação 

Este benefício compreende o subsídio para cursos de graduação, pós-

graduação, idiomas, MBA’s, entre outros concedidos aos empregados. Dentre 

as empresas participantes, 67,4% oferecem este benefício a todos os níveis 

hierárquicos. No gráfico a seguir, observamos os cursos concedidos: 

 

Nesta pesquisa, tivemos algumas empresas que informaram que o item 

“Outro(s)” trata-se do Curso Técnico. Das empresas que concedem o benefício, 

65,0% exigem tempo mínimo de permanência na empresa após o término do 

curso, sendo mais frequente exigir 24 meses de permanência. Em relação aos 

critérios para concessão, a tabela a seguir apresenta os mais citados: 



 
 

Benefício - Educação 

Critérios 
Percentual de 

Citações 

Tempo de Casa 66,7% 

Indicação 18,8% 

Desempenho 45,8% 

Necessidade da área 75,0% 

Outro(s) 20,8% 

 

Além destes critérios, o AUXÍLIO EDUCAÇÃO também é concedido quando faz 

parte de Planos de Desenvolvimento Individual dos empregados, normalmente 

associados a avaliações de desempenho. Outra forma de desenvolvimento dos 

colaboradores é a criação das chamadas Universidades Corporativas. 

Observamos nesta edição que a participação da empresa no custo varia pouco 

conforme o tipo do curso a ser realizado, sendo em média 64% do valor, 

limitada a R$ 750 por mês. No que tange à elegibilidade por nível hierárquico, a 

tabela abaixo apresenta sua distribuição. 

Educação - Participação da Empresa  

  Graduação 
Pós - 

Graduação 

MBA 

Nacional 

MBA 

Internacional 
Especialização Idioma 

Presidência 69,4% 82,5% 83,3% 75,0% 79,4% 88,2% 

Diretoria 69,4% 82,5% 83,3% 75,0% 76,5% 88,2% 

Alta Gerência 72,2% 87,5% 91,7% 75,0% 85,3% 91,2% 

Gerência 75,0% 90,0% 94,4% 50,0% 85,3% 91,2% 

Coordenadoria 86,1% 97,5% 94,4% 50,0% 94,1% 91,2% 

Demais 91,7% 92,5% 83,3% 25,0% 100,0% 94,1% 

 

14. Auxílio Moradia 

Este benefício envolve a concessão de imóveis aos empregados de níveis 

hierárquicos mais elevados, bem como o custeio das despesas com aluguel de 

imóveis decorrentes da transferência ou expatriação de profissionais. Em 

alguns casos, as despesas correntes da moradia também são pagas pela 



 
empresa. Do painel de participantes da pesquisa, apenas 22,1% oferecem o 

auxílio e a principal razão informada foi a transferência regional com 100,0%. 

A maioria das empresas que oferecem o auxílio o faz na forma de ALUGUEL 

(87,5%) e em apenas 12,5% dos casos a empresa é proprietária do imóvel. Em 

metade dos casos de aluguel a empresa arca com o pagamento integral. 

15. Auxílio Creche 

Este benefício compreende o pagamento de um valor adicional às 

colaboradoras que possuam crianças até determinada idade. O benefício 

também pode ser extensível aos colaboradores, seja por possuírem a guarda 

legal dos filhos seja por acordo coletivo ou liberalidade da empresa. 

Segundo a CLT2, “Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 

(trinta) mulheres com mais de 16 (dezesseis) anos de idade terão local 

apropriado onde seja permitido às empregadas guardar, sob vigilância e 

assistência, os seus filhos no período da amamentação.” Ainda segundo a 

CLT8, “A exigência poderá ser suprida por meio de creches distritais mantidas, 

diretamente ou mediante convênios, por outras entidades públicas ou privadas, 

pelas próprias empresas, em regime comunitário, ou a cargo do SESI, do 

SESC, da LBA ou de entidades sindicais. 

Em relação ao painel pesquisado, percebemos que 76,7% das empresas 

concedem o benefício, sendo sua duração bastante superior ao período da 

amamentação - uma vez que a idade limite para recebimento do benefício é, 

em geral, 06 anos (42,8% das ocorrências). Já no que tange à extensão do 

benefício aos homens, 41,4% do universo da pesquisa oferecem o benefício a 

eles.  

O VALOR MENSAL MÉDIO concedido é de R$ 379,75, sendo IGUAL PARA TODOS em 

81,3%, varia conforme a IDADE DA CRIANÇA em 20,3% e apenas 3,4% com base 

na REMUNERAÇÃO DO EMPREGADO. 

Vale ressaltar que benefícios que levem em conta a vida pessoal do 

empregado podem aumentar seus níveis de adesão e comprometimento; hoje 

as companhias devem lidar com profissionais portadores de necessidades 

especiais, com mães solteiras ou com casais que trabalham o dia todo fora de 

                                            
2
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casa e não têm com quem deixar seus filhos. Assim, uma creche na própria 

empresa ou próxima pode ser uma alternativa. 

Por outro lado, observamos que em geral a concessão desse benefício e o 

valor mensal pago estão associados a acordos com sindicatos, não sendo 

constatados muitos casos de liberalidade da empresa. 

16. Celular 

O benefício envolve a concessão de celular aos empregados. A empresa paga 

parcial ou totalmente os custos com o celular, incluindo todos os serviços 

(ligações, SMS, manutenção do aparelho, etc). Para que o mesmo seja 

considerado benefício deve cobrir também ligações pessoais. Se estas 

condições não são atendidas, trata-se de instrumento de trabalho, não se 

constituindo, portanto, em benefício. Observamos nesta edição alguns casos 

em que as Empresas não cobrem ligações pessoais e na  iremos 

abordar essa questão objetivamente. 

Quanto à sua concessão observamos que está ligado ao nível hierárquico e 

também à condição de trabalho, ou seja, se é cotidianamente interna ou 

externa, como é o caso da força de vendas. 84,9% concedem o benefício e o 

gráfico a seguir mostra a sua distribuição conforme os níveis: 

 

O aparelho concedido é de PROPRIEDADE DA EMPRESA em 96,6% dos casos e, 

no que tange à COBERTURA DAS DESPESAS, 62,3% das participantes não 

estabelecem limites, cobrindo a totalidade do valor. Já entre aquelas que 



 
definem limites, o valor médio é de R$ 213,18 Reais. Em geral, há um limite 

para profissionais da Força de Vendas e a média obtida na pesquisa foi de 

R$138,75. 

Das empresas pesquisadas 44,2% NÃO COBREM LIGAÇÕES PESSOAIS e a forma 

de reembolsos destes gastos na grande maioria é através do desconto em 

folha de pagamento. Algumas empresas também informaram que contam com 

o uso do bom senso. Como processo de levantamento do valor a ser 

descontado em folha, em geral o próprio profissional indica as ligações 

pessoais. 

17. Outros Benefícios 

Neste item vamos abordar outros benefícios menos utilizados no mercado 

como Motorista, Desconto em Produtos, Day Off, Clube de Recreação e 

Complementação Auxílio Doença.  

17.1 MOTORISTA 

Este benefício consiste em contratar motorista para conduzir os empregados 

dos mais elevados níveis hierárquicos aos seus destinos (reuniões, visitas, 

pós-expediente, família, entre outros). No mercado pesquisado, constatamos 

que 24,5% das empresas concedem este benefício. Sendo destas, 100% para 

a Presidência, 50% para a Diretoria e 16,7% para Alta Gerência.  

17.2 DESCONTO EM PRODUTOS 

Consiste num benefício em forma de descontos sobre produtos, sejam eles 

produzidos pela própria empresa, sejam eles obtidos através de convênios da 

mesma com o mercado. Observamos que, quando há a concessão do 

benefício, ele é extensível a todos os níveis. Do painel de participantes, apenas 

24,5% oferecem o benefício. Nas empresas de bens de consumo esse 

percentual tende a ser maior. 

17.2 - COMPLEMENTAÇÃO AUXÍLIO DOENÇA 

O benefício compreende uma complementação do auxílio concedido pelo 

INSS, em relação à remuneração dos funcionários afastados por problemas de 



 
saúde, durante o período previsto na política da empresa. Do universo 

pesquisado, 44,9% das participantes concedem este benefício, conforme 

tabela: 

Benefício - Auxílio Doença 

Níveis % de Empresas 

Presidência 62,5% 

Diretoria 57,9% 

Alta Gerência 63,2% 

Gerência 73,7% 

Coordenadoria 78,9% 

Demais Níveis 66,7% 

*Unidade de medida: Porcentagem (%) 

 

Em relação ao período do pagamento, observamos uma grande variação entre 

os respondentes: o período mínimo de pagamento foi de 06 meses, o máximo 

chegou a 36 e a média foi de 13 meses. 

66..  PPRRÁÁTTIICCAASS  AADDIICCIIOONNAAIISS  

1. Prática de Horas Extras 

Das empresas pesquisadas, 57,1% têm como prática pagar as horas que 

excedam à jornada normal de trabalho. Apesar de constar na Constituição 

Federal e na CLT, o estabelecimento dos profissionais com direito ao 

recebimento de horas extras e o valor da hora extra (no mínimo 20% superior 

às horas normais, na CLT, e 50% superior na Constituição) são acordos 

estabelecidos em contrato de trabalho ou no acordo coletivo. A tabela abaixo 

demonstra a distribuição da prática conforme os níveis: 



 
 

Prática de Horas Extras 

Níveis % de Empresas 

Nível Técnico 92,6% 

Nível Superior 85,2% 

Coordenadoria 33,3% 

*Unidade de medida: Porcentagem (%) 

 

Adicionalmente, 46,9% adotam o banco de horas para gerir aquelas que 

excedam à jornada normal de trabalho. 

Banco de Horas 

Níveis % de Empresas 

Nível Técnico 78,3% 

Nível Superior 82,6% 

Coordenadoria 30,4% 

*Unidade de medida: Porcentagem (%) 

 

Em relação à utilização de HORÁRIO FLEXÍVEL, 28,6% das empresas utilizam a 

prática sendo elegíveis, em geral, os cargos de liderança e de nível superior. 

Em geral a flexibilidade se constitui na permissão de entrada entre 7h e 9h e 

saída entre 16h e 18h ou entrada entre 8h e 11h e saída entre 17h e 20h. 

2. Home – Office 

O benefício compreende a possibilidade oferecida pela empresa aos 

empregados de trabalhar parcial ou totalmente em sua própria residência, 

obtendo resultados e metas acordados. 

Das empresas participantes apenas 10,2% possuem políticas formais de 

Home-Office. Dessas, em geral ele é restrito a profissionais de nível superior e 

acima (80%). 



 

3. Programa de Qualidade de Vida 

São atividades organizadas pelas empresas que têm como objetivo melhorar a 

qualidade de vida e bem estar de seus empregados (ginástica laboral, sala de 

descanso, etc.). Vale lembrar que tais práticas são cada vez mais valorizadas 

por profissionais que buscam equilibrar seu tempo entre trabalho, bem-estar e 

vida social. 

Existem diversos tipos de programas e as empresas têm bastante flexibilidade 

para estruturá-los de diversas maneiras. Assim, o intuito deste tópico não é só 

informar as práticas mais comuns, mas também relatar alguns casos que 

possam influenciar positivamente outras empresas na estruturação e revisão 

de seus programas. 

Do painel de empresas pesquisadas 59,2% possuem algum programa, seja ele 

mais ou menos estruturado e abrangente. Em geral estes programas abrangem 

todos os níveis hierárquicos. 

O gráfico a seguir mostra as principais práticas do mercado: 

 

Além dessas também foram relevantes: Programas Antitabagismo, Incentivo à 

Cultura (convênio com teatro, cinema, livraria, coral, etc.) e Salas de Descanso. 

4. Clube de Recreação 

Este benefício compreende Associações e Clubes vinculados às empresas, 

sendo próprio ou em parceria com as mesmas, nos quais os colaboradores 

podem associar-se, contribuindo com um valor e disfrutando para si e para 



 
seus familiares de uma área de lazer. Geralmente nestes locais as empresas 

também realizam festas, encontros, eventos esportivos, culturais e sociais. 

Apenas 22,4% das empresas pesquisadas possuem este benefício. 

5. Day – Off 

Trata-se de uma política na qual o subordinado recebe o direito a um período 

(dia inteiro ou meio dia) de folga devido a algum motivo especial, como por 

exemplo o dia de seu aniversário. Das empresas pesquisadas, apenas 10,2% a 

praticam, sendo para sua elegibilidade todos os níveis hierárquicos. 



 

77..  TTEERRCCEEIIRRIIZZAAÇÇÃÃOO  

O processo de terceirização vem se tornando cada vez mais intenso e, por 

consequência, a indústria do outsourcing vem crescendo bastante. Terceirizar 

é transferir para outras empresas, mediante contrato, atividades não 

essenciais. 

É importante ressaltar que o processo de terceirização envolve questões 

básicas, tais como: “a atividade é ou não estratégica?”, “a empresa a ser 

contratada tem conhecimento especializado?”, “o desempenho da empresa a 

ser contratada pode superar significativamente o da contratante?”. 

Na  vemos que a terceirização tende a ser ampliada em serviços, 

tais como: vigilância, limpeza, ambulatório médico e transporte. Em 

contrapartida há outros que tendem a se valorizar em função do negócio da 

empresa como Informática, Assessoria Jurídica e gestão de RH e que, 

portanto, merecem maior atenção. 

As maiores frequências encontradas em relação às áreas terceirizadas no 

universo pesquisado ainda são as de Limpeza (89,7%), Vigilância (90,9%), 

Transporte (42,4%), Jurídico (36,4%) e Auditoria (39,4%). 

Como se vê na tabela, dentre os subsistemas de RH, Recrutamento & Seleção 

ainda é o que apresenta maior índice de terceirização. Vale salientar que, na 

visão da , para que as áreas de Gestão de Pessoas ganhem cada 

vez mais espaço dentro de suas empresas estas devem se focar nas 

atividades estratégicas. 



 

88..  AANNÁÁLLIISSEESS  DDEE  MMEERRCCAADDOO  

Neste capítulo, apresentaremos uma série de análises estatísticas de grande 

utilidade para entender a movimentação das linhas de mercado, composição 

da remuneração por intervalo de pontos e comparações entre os mercados 

regionais e setoriais. 

O quadro a seguir mostra a evolução do MERCADO GLOBAL em relação ao 

mesmo período do ano passado, na mediana dos diversos níveis de pontos (o 

valor médio faz referência a todos os níveis de pontos tabulados): 

MEDIANA 2014 x 2013 

PONTOS 

GLOBAL 

SB TD RF RT 

100 109,40% 114,50% 109,50% 104,00% 

200 104,40% 104,30% 104,40% 104,37% 

400 116,30% 105,30% 115,80% 105,10% 

600 110,00% 108,80% 109,30% 108,50% 

800 107,70% 108,90% 107,10% 109,00% 

1000 106,60% 103,20% 108,60% 107,90% 

1200 107,70% 103,40% 102,00% 104,37% 

1400 105,00% 103,50% 107,80% 105,43% 

1600 103,30% 103,50% 106,00% 106,10% 

1800 104,90% 104,00% 101,20% 105,40% 

2000 101,20% 104,30% 103,90% 104,90% 

2400 104,30% 104,30% 104,40% 104,30% 

MÉDIA 106,73 105,67 106,67 105,78 

 



 

1. Mercado Benchmark 

A partir desta edição, decidimos substituir o MERCADO MESMAS EMPRESAS pelo 

MERCADO BENCHMARK, com o objetivo de verificar até que ponto as empresas 

consideradas REFERÊNCIA pelas suas práticas na GESTÃO ORGANIZACIONAL E DE 

PESSOAS e por estarem entre as LÍDERES DE MERCADO nos segmentos em que 

atuam são mais COMPETITIVAS do que as demais participantes no que tange às 

suas PRÁTICAS DE REMUNERAÇÃO. 

Para este estudo foram definidos os seguintes critérios de maneira a definir as 

empresas do painel: 

   A empresa é RECONHECIDA por suas práticas de gestão organizacional e de 

pessoas EM NÍVEL NACIONAL (independentemente do seu setor de atuação); 

   A empresa é RECONHECIDA por suas práticas de gestão organizacional e de 

pessoas EM NÍVEL SETORIAL; 

   A empresa é vista como uma das LÍDERES DE MERCADO no setor em que 

atua;

Uma vez composto, realizamos a comparação deste mercado frente ao 

MERCADO GLOBAL a fim de verificar seu GRAU DE COMPETITIVIDADE, conforme a 

tabela abaixo: 



 
 

Medianas – Benchmark x Global 

PONTOS 

 

SB TD RF RT 

100 112,40% 109,80% 112,30% 109,70% 

200 108,00% 111,60% 107,70% 111,40% 

400 98,10% 113,10% 98,00% 112,80% 

600 98,60% 107,30% 100,10% 107,30% 

800 103,80% 114,50% 107,00% 115,00% 

1000 106,60% 126,00% 101,60% 121,40% 

1200 106,40% 121,10% 105,60% 121,00% 

1400 106,40% 118,30% 108,10% 120,70% 

1600 106,30% 116,50% 108,50% 114,80% 

2000 108,00% 106,60% 113,10% 110,90% 

2400 109,40% 99,90% 109,80% 105,30% 

2600 93,30% 93,20% 97,00% 90,00% 

MÉDIA 104,78 111,49 105,73 111,69 

 

Já no que tange ao pagamento de remuneração variável (bônus / PLR) 

verificamos que neste grupo a prática é realizada pela totalidade das 

empresas, sendo que 50% delas também possui algum programa de Incentivo 

de Longo Prazo. A tabela abaixo apresenta a política aproximada e as práticas 

observadas no grupo: 

Incentivos – Bônus/PLR 

  

Pago 
Desempenho 

  Competente Excelente 

Presidência 5,5 8,0 10,3 

Diretoria 4,2 6,5 8,0 

Alta Gerência 3,5 4,6 7,0 

Gerência 2,6 3,5 6,0 

Coordenadoria 1,6 2,5 4,2 

Demais 1,3 2,0 3,3 

*Unidade de medida: Salários/Ano 



 

2. Desvios da Mediana 

A tabela a seguir identifica a posição relativa das linhas Q3 e Q1 em relação 

aos 100% da linha Mediana dos gráficos de SALÁRIO BASE (SB), TOTAL EM 

DINHEIRO (TD), REMUNERAÇÃO FIXA (RF) e REMUNERAÇÃO TOTAL (RT) do 

MERCADO GLOBAL . 

Esta comparação propicia clareza quanto à distância entre estes níveis de 

remuneração e a mediana e auxilia na definição da política de remuneração da 

Empresa. 

A tabela apresenta o comparativo em diversas classes salariais e o valor médio 

faz referência aos pontos apresentados na tabela. Os valores são obtidos pelas 

seguintes relações Q1/Mediana e Q3/Mediana: 

DESVIOS DE MEDIANA - MERCADO GLOBAL 

PONTOS 

SB TD RF RT 

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 

100 82,9% 123,6% 77,7% 126,8% 82,8% 123,9% 77,6% 127,3% 

200 87,4% 113,3% 90,2% 118,3% 87,4% 120,0% 90,4% 119,0% 

400 83,1% 111,6% 98,0% 128,0% 83,5% 115,7% 98,5% 133,0% 

600 78,7% 107,6% 83,0% 117,9% 79,5% 107,6% 82,6% 116,4% 

800 89,6% 109,7% 87,1% 116,1% 93,4% 113,2% 87,8% 116,5% 

1000 95,3% 119,1% 89,0% 126,2% 92,6% 114,3% 86,4% 123,1% 

1200 90,7% 114,7% 82,3% 120,5% 92,1% 114,9% 83,0% 122,6% 

1400 88,0% 112,1% 89,7% 117,3% 91,8% 115,2% 89,7% 122,4% 

1600 86,3% 107,0% 94,5% 115,3% 89,6% 109,5% 89,6% 116,4% 

1800 97,9% 109,0% 80,1% 108,6% 94,0% 117,1% 81,9% 112,4% 

2000 98,0% 113,2% 77,7% 104,0% 98,2% 119,3% 80,6% 109,7% 

MÉDIA 88,9% 112,8% 86,3% 118,1% 89,5% 115,5% 86,2% 119,9% 

 



 

3. Composição da Remuneração 

Tomando por base a mediana da Remuneração Total, apresentamos um 

Gráfico e sua respectiva Tabela mostrando como é composto o pacote de 

remuneração entre as diversas classes salariais, indicando a participação do 

Salário Base, do Bônus e/ou Participação nos Lucros e Resultados e do 

Benefício Automóvel e suas despesas: 

Composição da Remuneração 

PONTOS Salário Bônus e PPR 
Auto e 

Despesas 

100 90,0% 9,9% 0,1% 

200 89,8% 9,9% 0,2% 

400 96,6% 3,3% 0,1% 

600 91,0% 8,9% 0,0% 

800 81,4% 16,5% 2,1% 

1000 74,3% 19,2% 6,6% 

1200 74,1% 19,2% 3,7% 

1400 74,0% 24,0% 1,9% 

1600 71,1% 24,2% 4,7% 

1800 65,0% 32,2% 2,7% 

2000 58,4% 36,3% 5,2% 

MÉDIA 78,7% 18,51% 2,48% 



 

4. Comparações Setoriais 

Utilizando o mesmo modelo dos itens anteriores, apresentamos, na tabela a 

seguir, as posições relativas entre os setores de atividade com maior 

representatividade de participantes em relação à Mediana do MERCADO GLOBAL 

: 

GLOBAL x SETORIAIS 

PONTO 
Químico & 

Petroquím. 

Consumo & 

Serviços 
Comunic. Benchmark 

100 143,4% 90,0% 81,0% 112,4% 

200 136,5% 86,0% 82,5% 108,0% 

400 121,0% 82,8% 73,0% 98,1% 

600 105,3% 93,4% 86,2% 98,6% 

800 117,2% 97,2% 86,1% 103,8% 

1000 118,2% 99,1% 86,0% 106,6% 

1200 114,9% 106,5% 79,0% 106,4% 

1400 109,6% 103,4% 74,8% 106,4% 

1600 112,6% 93,0% 72,0% 106,3% 

1800 116,8% 90,2% 73,9% 108,0% 

MÉDIA 119,5% 94,2% 79,4% 105,5% 

 



 
Visando facilitar o entendimento das relações entre os mercados, a imagem 

abaixo apresenta o mesmo tipo de comparação da tabela. 

 



 

5. Comparações Regionais 

Utilizando o mesmo modelo dos itens anteriores, apresentamos, na tabela a 

seguir, as posições relativas entre as regiões de atividade com maior 

representatividade de participantes em relação à Mediana do MERCADO GLOBAL 

: 

GLOBAL x REGIONAIS 

PONTO Rio de Janeiro 
São Paulo 

Capital 

São Paulo 

Interior 
Minas Gerais 

Espírito 

Santo 

100 96,4% 118,9% 116,9% 93,4% 75,6% 

200 95,2% 103,2% 92,2% 94,1% 76,3% 

400 92,4% 92,2% 83,5% 87,1% 70,3% 

600 95,5% 93,1$ 86,5% 90,8% 78,7% 

800 108,6% 102,5% 91,6% 93,2% 82,5% 

1000 110,5% 107,5% 98,4% 95,5% 87,2% 

1200 98,3% 109,4% 94,2% 92,5% 82,7% 

1400 92,4% 107,2% 91,7% 95,9% 80,0% 

1600 88,5% 105,8% 90,1% 84,8% 78,3% 

1800 90,4% 107,9% 93,8% 81,1% 81,2% 

MÉDIA 96,8% 104,8% 93,9% 90,8% 79,3% 

 



 
 

GLOBAL x REGIONAIS 

PONTO Sul Bahia 
Centro 

Oeste 

Norte 

Nordeste 

100 86,7% 85,6% 86,5% 76,4% 

200 90,2% 98,9% 88,4% 83,8% 

400 92,2% 87,3% 91,5% 92,5% 

600 86,1% 95,4% 81,7% 92,5% 

800 95,2% 101,5% 90,3% 89,8% 

1000 97,4% 108,2% 94,9% 88,3% 

1200 90,7% 105,6% 84,5% 93,1% 

1400 86,7% 100,7% - - 

1600 89,3% - - - 

1800 96,1% - - - 

MÉDIA 91,0% 97,9% 88,3% 88,1% 

 

 

  

 



 

99..    --  PPRROODDUUTTOOSS  EE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  

Fundada em maio de 1994 e estruturada através de 04 áreas de especialidade 

complementares entre si - Eficácia Organizacional, Remuneração, 

Desenvolvimento de Pessoas e Pesquisas de Percepção, a  Gestão 

Organizacional já realizou projetos em mais de 120 empresas nacionais e 

multinacionais, de médio e grande porte, no Brasil e no exterior. 

A maior prova de sua competência é a qualidade da relação que mantém com 

seus clientes, um claro reflexo do julgamento deles acerca de sua capacidade 

em ajudá-los nos mais complexos problemas envolvendo suas áreas de 

especialidade, como seguem: 

 

 Gestão Organizacional 

Tel: (11) 5102-4460 - Site: www.wisdom.com.br 

http://www.wisdom.com.br/


 

1100..  RREEMMUUNNEERRAAÇÇÃÃOO  VVAARRIIÁÁVVEELL  DDAA  FFOORRÇÇAA  DDEE  VVEENNDDAASS  

Neste capítulo vamos apresentar os resultados das políticas utilizadas para 

gestão da remuneração da Força de Vendas, por força de vendas entendem-se 

todos aqueles profissionais que possuam relação direta com o processo 

comercial. Um programa de remuneração variável da força de vendas tem 

como intuito manter estes profissionais comprometidos e motivados, 

contribuindo para seu alinhamento estratégico e induzindo-os a buscar a plena 

satisfação das demandas do cliente e, por consequência, a maximização de 

sua remuneração. 

1. Políticas de Gestão - Programas de Remuneração Variável 

Este tipo de composição da remuneração, quando bem estruturado pode 

impactar positivamente tanto o faturamento quanto o Lucro Operacional da 

Empresa. Apesar disso, poucas empresas do universo pesquisado afirmaram 

utilizar o programa (36,8%) do Mercado global. 

Vale ressaltar que o baixo percentual está muito mais associado ao painel da 

 (composto por muitas indústrias que não dependem tanto do 

desempenho deste tipo de profissional) do que a não estruturação de 

programas de remuneração variável para força de vendas. Na verdade, ainda 

que estruturados de maneira simples, boa parte das empresas que utilizam 

vendedores ou executivos de contas em seus processos comerciais possuem 

algum tipo de programa. 

A tabela abaixo apresenta a distribuição de sua utilização conforme os 

diferentes Mercados Setoriais da . 



 
 

Incentivos - Remuneração da Força de Vendas 

Mercados Setoriais Concessão (%) 

Celulose & Papel 25,0% 

Comunicação 100,0% 

Consumo & Serviços 51,7% 

Energia 9,1% 

Mineração & Metalurgia 16,7% 

Química & Petroquímica 15,8% 

*Unidade de medida: Porcentagem (%) 

 

No que tange aos NÍVEIS HIERÁRQUICOS mencionados, abaixo apresentamos 

suas frequências considerando aquelas empresas que concedem: 

Força Vendas - Níveis Hierárquicos 

 
Concessão (%) 

Alta Gerência / Diretoria 41,4% 

Gerência 69,0% 

Coordenadoria / Supervisão 69,0% 

Nível Superior 89,7% 

Níveis Técnico e Abaixo 65,5% 

*Unidade de medida: Porcentagem (%) 

 

Quanto ao fornecimento de FERRAMENTAS para melhor execução dos trabalhos 

externos, todas as empresas afirmaram conceder alguma ferramenta, seja ela 

notebook, automóvel, celular, smartphone ou outra. Dentre estes, 78,3% 

concedem celular ou smartphone, 87,0% concedem notebook e apenas 39,1% 

concedem automóvel. Além disso, muitas empresas concedem verba para 

combustível ou possuem política de reembolso de quilometragem para esses 

profissionais. 

No que diz respeito ao número de posições nas carreiras de nível superior e de 

nível técnico, em ambos os tipos o mais normal é utilizar três steps de carreira, 

ou seja, níveis de senioridade júnior, pleno e sênior, porém observam-se casos 



 
em que o nível de especialista (nas carreiras de nível superior) também é 

utilizado. 

Dentre as modalidades de pagamento da remuneração variável, a premiação 

por atingimento das metas é mais frequente do que a comissão pela venda, 

correspondendo a 82,6% do painel. Uma possível explicação para o fato é que 

ela permite uma melhor estruturação das métricas de apuração do 

desempenho desses profissionais e não vincula diretamente o montante 

vendido ao alvo de remuneração, mas sim às metas do negócio. 

Vale ressaltar, ainda, que programas de remuneração da força de vendas não 

devem levar em conta apenas metas de faturamento, mas também outros 

aspectos que dependem do modelo de negócio e do setor no qual a empresa 

está inserida. 

No que se refere ao pagamento de um valor mínimo à força de vendas, para o 

caso de não atingir as metas estabelecidas, 59,1% afirmaram que o fazem, o 

mesmo percentual foi verificado na definição de um “teto” (59,1%). Já aqueles 

que afirmaram não limitar a remuneração variável desses profissionais 

ressaltam que a própria definição das metas a serem atingidas já serve como 

um fator limitante. 

O gráfico abaixo apresenta os indicadores de desempenho mais utilizados na 

apuração do desempenho dos profissionais: 

 

A partir dele notamos a significativa parcela que só leva em conta o 

faturamento gerado pelo profissional. Ressaltamos que aferir o desempenho 

desses profissionais apenas pela meta de faturamento nem sempre é a melhor 



 
maneira de se alavancar o resultado da empresa, pois aspectos como 

cobertura da clientela, comercialização de todos os tipos de produtos e 

serviços da empresa, concessão de descontos, entre outros, também são 

importantes para se garantir boas margens no processo comercial. No 

Indicador “Outros” foi verificado o indicador de metas de volume de vendas. 

Em relação aos ciclos de apuração do desempenho que vão suportar o cálculo 

da remuneração variável da força de vendas, 78,3% das empresas pagam de 

acordo com ciclos mensais e outras 26,1% pagam de acordo com ciclo 

trimestrais. Na visão da  a utilização de ciclos maiores do que um 

mês para apuração do desempenho tem como propósito reduzir o desvio-

padrão das remunerações desses profissionais por utilizarem o conceito de 

média móvel. 

Por outro lado, conforme já mencionamos acima, a definição da remuneração 

variável a partir de prêmios por atingimento de metas já pode ser uma forma de 

reduzir o desvio-padrão das remunerações, pois as metas em geral são 

definidas com base em dados históricos, sazonais e expectativas de 

crescimento da empresa. 

Finalmente no que tange à composição percentual das parcelas fixa e variável 

no pacote total do salário base, em 65,4% do painel a composição varia de 

acordo com o nível hierárquico. A tabela abaixo apresenta como se dá a 

composição das parcelas presumindo desempenho competente do profissional: 



 
 

Força Vendas - Pesos Fixo e Variável (Desempenho Competente) 

  Parcela Fixa Parcela Variável 

  Mínimo Média Máximo Mínimo Média Máximo 

Alta Gerência / Diretoria 70% 83% 100% 0% 17% 30% 

Gerência 26% 73% 100% 0% 27% 74% 

Coordenadoria / Supervisão 16% 62% 100% 0% 38% 84% 

Nível Superior 0% 51% 86% 14% 49% 100% 

Níveis Técnico e Abaixo 40% 67% 100% 0% 33% 60% 

*Unidade de medida: Porcentagem (%) 

Além disso, a maior parte das empresas prevê o pagamento de parcelas 

adicionais para profissionais que excederem as metas, ou que apresentarem 

desempenho excelente. A tabela abaixo apresenta percentuais sobre o alvo da 

remuneração que podem ser atingidos em caso de superação das metas: 

 

Força Vendas - Desempenho Excelente 

  Total 

  Mínimo Média Máximo 

Alta Gerência / Diretoria 

120% 125% 130% 

Gerência 

106% 137% 200% 

Coordenadoria / Supervisão 

108% 136% 200% 

Nível Superior 

110% 148% 200% 

Níveis Técnico e Abaixo 

130% 157% 200% 

*Unidade de medida: Porcentagem (%) 

 



 

1. Práticas Mercado Força de Vendas 

Neste capítulo, apresentaremos uma série de análises estatísticas de grande 

utilidade para entender a movimentação das linhas do MERCADO FORÇA DE 

VENDAS, composição da remuneração por intervalo de pontos e comparações 

entre os mercados Consumo & Serviços e Força de Vendas. 

A tabela a seguir identifica a posição relativa das linhas Q3 e Q1 em relação 

aos 100% da linha Mediana dos gráficos de SALÁRIO BASE (SB), TOTAL EM 

DINHEIRO (TD), REMUNERAÇÃO FIXA (RF) e REMUNERAÇÃO TOTAL (RT) do 

MERCADO FORÇA DE VENDAS 2014. 

Esta comparação propicia clareza quanto à distância entre estes níveis de 

remuneração e a mediana e auxilia na definição da política de remuneração da 

Empresa para esta família de cargos. 

A tabela apresenta o comparativo em pontos de leitura. Os valores são obtidos 

pelas seguintes relações Q1/Mediana e Q3/Mediana: 

DESVIOS DE MEDIANA - MERCADO FORÇA DE VENDAS 

PONTOS 

SB TD RF RT 

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 

200 86,7% 107,3% 80,3% 104,0% 85,5% 114,6% 79,7% 110,7% 

250 82,5% 109,7% 82,8% 108,5% 81,6% 113,6% 82,0% 111,9% 

300 72,7% 109,8% 75,3% 113,6% 72,7% 119,2% 73,4% 119,2% 

400 94,6% 114,9% 92,0% 118,4% 92,1% 114,9% 89,1% 117,3% 

500 91,2% 109,6% 92,1% 114,5% 87,1% 107,0% 90,7% 114,8% 

600 89,5% 112,6% 92,1% 118,3% 89,1% 111,3% 87,3% 111,8% 

800 94,8% 121,7% 90,2% 128,0% 97,4% 116,6% 88,4% 122,8% 

1000 97,7% 126,8% 83,3% 123,8% 93,8% 121,1% 80,6% 120,3% 

1200 83,1% 108,4% 77,7% 108,8% 81,4% 109,4% 76,8% 110,7% 

MÉDIA 88,1% 113,4% 85,1% 115,3% 86,7% 114,2% 83,1% 115,5% 

 

Utilizando o mesmo modelo dos itens anteriores, apresentamos, na tabela a 

seguir, as posições relativas entre a Mediana do MERCADO CONSUMO & 

SERVIÇOS e o MERCADO FORÇA DE VENDAS: 



 
 

Consumo & Serviços (1) vs. Força de Vendas (2) 

PONTOS SB TD RF RT 

200 94,4% 102,9% 95,3% 103,3% 

250 100,7% 104,1% 101,2% 104,6% 

300 115,3% 117,5% 114,7% 119,9% 

400 105,8% 111,0% 107,3% 114,3% 

500 117,7% 121,9% 121,1% 123,6% 

600 108,3% 103,5% 114,3% 113,7% 

800 101,5% 98,7% 109,9% 106,7% 

1000 98,2% 98,2% 103,8% 105,0% 

1200 99,7% 109,5% 107,0% 111,8% 

MÉDIA 104,6% 107,5% 108,3% 111,4% 

Obs: Mercado 2/Mercado 1 

 

Finalmente, a tabela a seguir apresenta a evolução do mercado entre as 

edições 2013e 2014. 

Força de Vendas 2013 (1) vs. Força de Vendas 2014 (2) 

PONTOS SB TD RF RT 

200 102,4% 109,8% 103,9% 110,7% 

250 98,4% 83,0% 99,4% 83,6% 

300 97,5% 80,6% 97,1% 82,4% 

400 92,4% 78,5% 95,1% 81,2% 

500 104,3% 87,4% 109,5% 89,1% 

600 111,2% 92,5% 117,8% 102,1% 

800 110,2% 100,4% 113,4% 107,8% 

1000 103,3% 97,0% 111,0% 104,7% 

1200 119,9% 111,3% 124,1% 114,6% 

MÉDIA 104,4% 93,4% 107,9% 97,4% 

Obs: Mercado 2/Mercado 1 

Vale ressaltar que aspectos como alterações no painel, alterações nos cargos 

informados pelas empresas participantes e desempenho dos profissionais com 

remuneração variável contribuem para a variação do crescimento nos 

diferentes pontos de leitura. 



 
Assim como no ano passado, observamos que a dispersão das práticas de 

remuneração deste tipo de profissional é tanto maior quanto maior for seu nível 

hierárquico. Além disso, observamos basicamente dois tipos de carreira de 

nível superior. 

A primeira, com base de know-how (ou Conhecimento e Habilidades – Sistema 

) entre 152 e 175 pontos Hay (cargos de nível superior incompleto – 

grade 11 – ou superior júnior – grade 12), passando para base próxima a 200 

pontos Hay (nível pleno – grade 13) e chegando a base em torno de 230 (nível 

sênior – grades 15). 

Já a segunda, se inicia com base 200 (nível júnior – grade 13), passando para 

230 (nível pleno – grade 15), chegando a 264 (nível sênior – grade 16). Em 

geral, a avaliação varia de acordo com a natureza do negócio e a necessidade 

de profissionais preparados para lidar com mais ou menos complexidade. 

Percebemos nesta edição que a segunda carreira é mais frequente (200, 230 e 

264) e utiliza alvos de remuneração mais agressivos do que a primeira, ainda 

que estejamos falando de grades similares. Vale ressaltar que o 

processamento das informações deste mercado foi realizado a partir das 

avaliações dos cargos, de maneira que essa diferença entre as carreiras foi 

mitigada. 

Finalmente, ressaltamos, ainda, que os pontos e grades aqui comentados 

referem-se a casos clássicos e mais frequentes e que a avaliação do cargo 

leva em conta aspectos da realidade organizacional da empresa em questão, 

de modo que pode haver especificidades que fujam do exemplo aqui 

mencionado. 



 

1111..  PPRROOFFIISSSSIIOONNAAIISS  DDEE  MMÍÍDDIIAA  

Neste capítulo, apresentaremos uma série de análises estatísticas de grande 

utilidade para entender a movimentação das linhas do SUB-MERCADO 

COMUNICAÇÃO – CARGOS MÍDIA, composição da remuneração por intervalo de 

pontos e comparações entre os mercados Comunicação e Cargos Mídia. 

A tabela a seguir identifica a posição relativa das linhas Q3 e Q1 em relação 

aos 100% da linha Mediana dos gráficos de SALÁRIO BASE (SB), TOTAL EM 

DINHEIRO (TD), REMUNERAÇÃO FIXA (RF) e REMUNERAÇÃO TOTAL (RT) do SUB-

MERCADO CARGOS MÍDIA COMUNICAÇÃO 2014. 

Esta comparação propicia clareza quanto à distância entre estes níveis de 

remuneração e a mediana e auxilia na definição da política de remuneração da 

Empresa para esta família de cargos. 

A tabela apresenta o comparativo em pontos de leitura. Os valores são obtidos 

pelas seguintes relações Q1/Mediana e Q3/Mediana: 

DESVIOS DE MEDIANA - MERCADO CARGOS MÍDIA - COMUNICAÇÃO 

PONTOS 

SB TD RF RT 

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 

150 91,8% 118,0% 83,8% 113,2% 91,8% 118,0% 83,8% 113,2% 

200 85,8% 113,5% 83,6% 115,1% 80,2% 106,0% 82,3% 113,6% 

250 80,2% 109,2% 81,2% 114,1% 80,2% 109,2% 80,8% 114,1% 

300 81,2% 107,2% 78,6% 111,4% 81,4% 107,2% 78,3% 111,8% 

400 84,6% 110,2% 81,2% 105,5% 85,0% 110,5% 81,1% 112,9% 

600 88,4% 121,2% 83,8% 125,1% 89,0% 123,5% 83,9% 125,1% 

800 72,7% 113,5% 78,8% 127,7% 73,9% 113,8% 77,8% 128,5% 

1000 77,2% 117,6% 77,7% 138,6% 78,5% 119,6% 78,9% 140,2% 

1200 90,6% 137,6% 80,5% 149,3% 89,9% 135,5% 81,4% 151,2% 

MÉDIA 83,8% 116,4% 81,0% 125,0% 83,1% 116,5% 80,9% 125,4% 

 

Utilizando o mesmo modelo dos itens anteriores, apresentamos, na tabela a 

seguir, as posições relativas entre a Mediana do MERCADO COMUNICAÇÃO e o 

SUB-MERCADO CARGOS MÍDIA - COMUNICAÇÃO: 



 
 

Comunicação (1) vs. Cargos Mídia (2) 

PONTOS SB TD RF RT 

200 96,9% 94,4% 95,4% 94,4% 

250 99,5% 94,7% 98,9% 94,7% 

300 101,0% 98,8% 101,0% 98,6% 

400 104,3% 100,6% 104,3% 100,6% 

600 97,2% 93,2% 96,3% 93,8% 

800 100,8% 99,0% 95,6% 97,2% 

1000 88,0% 98,9% 87,8% 96,3% 

1200 98,3% 95,1% 99,9% 95,2% 

MÉDIA 98,3% 96,8% 97,4% 96,4% 

Obs: Mercado 2/Mercado 1 

 

Além dessas análises, procuramos identificar tendências entre as diferentes 

carreiras típicas de empresas do setor e entre os diferentes meios de 

comunicação. A seguir explicaremos as abordagens sobre esse SUB-MERCADO. 

A amostra de informações recebida nesta edição permite apenas uma análise 

de tendência e não a produção de mercados. A estratificação foi feita com os 

seguintes meios: 

   TELEVISÃO 

   RÁDIO 

   PORTAIS (INTERNET) E JORNAIS 

Utilizando como base as emissoras de televisão, obtivemos a seguinte 

comparação: 

Comparação Meios de Comunicação 

PONTOS Rádio Jornal e Internet 

200 - 71,9 

250 72,1 92,0 

300 71,9 87,6 

400 69,9 99,6 

500 62,5 101,1 

600 59,8 101,6 

800 - 87,0 

1000 - 90,4 

MÉDIA 67,2 89,9 

Obs: Demais Negócios/Televisão 



 
Ressaltamos que apesar de termos verificado diferenças entre as práticas de 

remuneração tanto por MEIO DE COMUNICAÇÃO entendemos que dentro de uma 

mesma empresa, salvo por questões de localização, os cargos de mídia com 

mesma avaliação Hay ou  deveriam ser administrados com base no 

MESMO MERCADO SELECIONADO e política, independentemente de seu eixo de 

carreira ou meio de comunicação, com exceção daqueles jornalistas que por 

seu reconhecimento e renome no mercado exijam uma remuneração 

“descolada” daquela definida como alvo para determinada avaliação. 

Finalmente, a tabela a seguir apresenta a evolução do mercado entre as 

edições 2013 e 2014. 

Cargos Mídia 2013 (1) vs. Cargos Mídia 2014 (2) 

PONTOS SB TD RF RT 

200 

116,2% 113,5% 116,1% 114,0% 

250 

108,5% 104,1% 108,0% 104,5% 

300 

104,4% 103,4% 103,7% 103,6% 

400 

104,3% 102,7% 104,3% 102,7% 

600 

113,5% 110,2% 112,2% 110,6% 

800 

117,3% 110,1% 115,7% 109,2% 

1000 

102,2% 105,2% 103,6% 105,2% 

MÉDIA 109,5% 107% 109,1% 107,1% 

Obs: Mercado 2/Mercado 1 
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