
Deixar que o próprio fun-
cionário diga o quanto deve

receber. Adotar como salário-base um
valor bem maior do que o mínimo
estipulado pelo governo. Incrementar
os ganhos financeiros dos colabora-
dores a partir dos resultados obtidos,
mesmo que a empresa fique no ver-
melho. Essas são formas encontradas
por algumas organizações para tornar
seus sistemas de remuneração efi-
cientes na atração e retenção de talen-
tos e no reconhecimento do esforço
de cada um no dia-a-dia corporativo.

De acordo com a pesquisa Altexec
TRS, realizada pela Mercer Human
Resource Consulting junto a 232
empresas no Brasil, a previsão de
aumento salarial para os executivos,
e não-executivos, no próximo ano é
muito linear, oscilando entre 6% e
7%. "Cada vez mais, as organizações
buscam formas alternativas de remu-
neração. Ou seja, procuram mecanis-
mos que permitam pagar mais sem
aumento de salário, atrelando essa
parte variável aos resultados obtidos",
explica Pedro Pinheiro, consultor da
área de remuneração da Mercer.

Trata-se, na opinião do consultor,
do abandono, por parte dos empre-
sários, de uma visão mais tradicio-
nal de salário e a integração de ques-
tões como desempenho individual e
por equipes na remuneração total.
"Pelo estudo, notamos que o bônus
pago aos funcionários foi maior do
que o previsto entre 2004 e 2005. É
sinal de que os desafios propostos
aos executivos aumentaram e eles
conseguiram superá-los."

Valorizar cada vez mais a remu-
neração variável é uma tendência de
mercado. Na última pesquisa feita
pelo Great Place to Work Institute
no Brasil (GPTW) para listar as me-
lhores empresas para se trabalhar,
José Tolovi Jr., diretor do instituto,
percebeu que esse modelo de remu-
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neração está ganhando cada vez
mais espaço no mundo corporativo.
A idéia que está por trás dessa
implementação é a de reforçar o
comprometimento dos funcionários
por meio da obtenção de resultados.
"Não sou sócio, mas recebo uma
parte daquilo que a organização
gera", ilustra Tolovi. É como se cada
empregado passasse a ser uma es-
pécie de acionista da empresa.

Se, por um lado, a remuneração
pode comprometer um colaborador,
ela pode, ainda, ajudar na atração
de um talento? "Não motiva, mas
também não quer dizer que não
atrai", alerta Tolovi. Ele explica que
a questão salarial não deve ser o
item principal nesses casos. "Não
tenho nada contra quem pague
bem, mas centrar esforços apenas
nesse aspecto pode atrair pessoas
que, ao menor sinal de um salário
maior oferecido por outra empre-
sa, podem deixar a organização em
que estão", comenta.

"Não queremos que ninguém ve-
nha trabalhar aqui apenas por salá-
rio ou que alguém saia por causa
dele", revela Márcia Kopelman, di-
retora de RH da Promon, acrescen-
tando que pessoas como essas são
fáceis de identificar num processo de
recrutamento e seleção. "Já nos pri-
meiros cinco minutos da entrevista,
elas perguntam o quanto vão ganhar.
Não é aqui que elas vão ficar. Ava-
liamos o alinhamento delas com a
cultura da empresa", diz.

Márcia explica que a empresa não
paga nem menos nem mais do que o
mercado. "Pagamos o que é a práti-
ca", afirma. Além do salário fixo nor-
mal, a Promon oferece participação
nos lucros e resultados e todo funcio-
nário é, também, um acionista.

Pinheiro, da Mercer: aumento
linear de salários em 2006

Periodicamente, a empresa realiza
pesquisas salariais que são disponi-
bilizadas em seu portal. Na época de
divulgação desse levantamento, os co-
laboradores participam de um evento
de comunicação para avaliar esses va-
lores e para entender a sua remunera-
ção total em relação ao que é comum
no mercado. "Temos esse cuidado para
que não surjam percepções distor-
cidas", acrescenta Márcia.

Caso alguém perceba que está ga-
nhando abaixo da média do merca-
do tem todo direito de solicitar ao seu
gerente uma revisão de salário. É o
que eles chamam de autoproposição
salarial. Para isso, basta o profissio-
nal preencher um questionário on-
line, informando qual o salário atual,
o quanto ele acha que deveria rece-
ber e justificar esse aumento. "Não
queremos nenhum colaborador des-
motivado por conta disso", revela
Márcia. Tanto o gerente imediato
quanto o RH avaliam esse pedido
para ver se, realmente, existe essa
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defasagem. "Em algumas situações,
o cargo dele pode estar enquadrado
de forma errada na pesquisa, o que
pode gerar confusão. Nesse caso, cabe
ao gestor ajudá-lo a se posicionar."

Márcia diz não ser difícil conse-
guir o aumento, mas destaca que se
trata de uma prática que exige uma
elevada maturidade dos profissio-
nais envolvidos, tanto dos funcioná-
rios, no momento em que fazem a
autoproposição salarial, quanto a
dos próprios gestores, que devem
estar atentos se há ou não alguém
com um salário abaixo da média de
mercado. "Cada líder é um gestor
de pessoas. E qualquer um, em qual-
quer momento, tem elementos para
sugerir um aumento para um funcio-
nário ou uma equipe nessas condi-
ções. E quanto mais são feitas auto-
proposições de salário, menos o RH
e os líderes estão fazendo bem a
gestão de pessoas", explica.

Um dos aspectos levados em conta
na hora de avaliar a possibilidade de
aumentar o salário é a escassez de um
determinado perfil profissional no
mercado. "É a lei da oferta e procura

em termos de talentos. Se temos um
colaborador cujas características es-
tão supervalorizadas, temos de ter
todo o cuidado para não perdê-lo", diz
Márcia. Outra preocupação é não
inflacionar os salários. "Imagine que
um de nossos funcionários proponha
ganhar mais porque recebeu uma pro-
posta tentadora, em virtude de o mer-
cado demandar uma posição como a
dele. Não podemos aumentar seu sa-
lário, sabendo que se trata de um pe-
ríodo atípico, e reduzi-lo depois. Nes-
se caso, estudamos todas as maneiras
possíveis de retê-lo. Podemos pensar
em termos de benefícios."

Respeitosa
Além do salário, a Promon tam-

bém possui um programa de PLR que
está atrelado a uma avaliação do fun-
cionário. "Verificamos um conjunto
de competências e questões como o
nível de produtividade e de partici-
pação ao longo dos eventos de co-
municação, o volume de idéias su-
geridas, o quanto disseminou o que
aprendeu, entre outros", ilustra a di-
retora. Num ano de bons resultados,

o bônus gira em torno de dois a três
salários. "Não temos distribuição por
nível hierárquico. O que muda é o
desempenho de cada um que pode fa-
zer um ou outro receber a mais."

Dentro da metodologia do GPTW,
que avalia cinco dimensões nas em-
presas para criar a lista das melho-
res para se trabalhar, a remuneração
está dentro do item confiança, na di-
mensão "respeito". "Ela [a remune-
ração] é a forma como a empresa
também demonstra respeito pelo co-
laborador e pela dedicação que ele
oferece", conta Tolovi.

Seguindo esse princípio, continua
ele, uma remuneração respeitosa é
aquela que segue, ao menos, o que
se pratica no mercado e que é capaz
de reconhecer as diferenças indivi-
duais de performance e desempenho,
bem como o efeito disso na organi-
zação (como a distribuição de lucros
ou bônus). "É como se as empresas
dissessem: 'Respeito seu trabalho e,
portanto, remunero adequadamente.
E reconheço seu esforço extra'."

Nesse sentido, Tolovi comenta o
conceito que Robert Levering, cria-
dor do GTPW, vem desenvolvendo
há cerca de cinco anos e que será
tema de seu próximo livro, a ser lan-
çado em 2006: gift work. "Ele pas-
sou a estudar o motivo que levava
algumas empresas a serem melhores
do que outras e vislumbrou o gift
work. Ou seja, as pessoas acabam se
dedicando mais à organização, dão
esse trabalho como um verdadeiro
presente. E, em troca, também rece-
bem outros da organização", explica
Tolovi. Entre esses presentes que os
funcionários podem ganhar estão
uma promoção ou uma maior parti-

Funcionários na Fersol:
participação em cursos de política
e filosofia aumentam chances de
maior participação na PLR
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cipação nos lucros e resultados, por
exemplo. Ou apenas nos resultados,
como é o caso da ABB.

A ABB foi a segunda empresa no
Brasil que adotou o modelo de parti-
cipação apenas nos resultados, em
1992, segundo informa Osvaldo
Esteves, diretor de RH. "E levamos
em conta a diferenciação entre car-
gos e salários", diz. Ou seja, se o
bônus a ser distribuído eqüivale a
dois salários, quem recebe 700 reais
por mês vai levar para casa 1,4 mil
reais; e quem recebe 1,2 mil reais,
ganha 2,4 mil reais. "Não menospre-
zamos o trabalho de ninguém, ape-
nas seguimos essa hierarquia. Não
adotamos a linha de socialização pro-
posta pelos sindicatos, na qual todos
devem receber o mesmo valor", des-
taca Esteves. Na forma implantada
pela ABB, explica o executivo, res-
peita-se e valoriza-se as responsabi-
lidades de cada função.

Obviamente, a pressão por parte
dos sindicatos para mudar essa for-
ma de distribuição existe, afirma
Esteves. Mas ele garante que, ao dei-
xar as regras claras para todos os
funcionários, o problema diminui.
Além disso, a ABB conta com uma
comissão de trabalhadores autôno-
ma que participa das discussões,
entre outras, do sistema de partici-
pação nos resultados adotado.

Para se chegar a quanto cada co-
laborador vai receber de bônus, a
ABB adota dois critérios: indicado-
res financeiros e metas qualitativas.
Esse segundo aspecto corresponde a
16% do salário e é composto por itens
como volume de falhas, número de

acidentes de trabalho, entrega do pro-
duto no prazo etc. Já os aspectos fi-
nanceiros eqüivalem a um salário.
"No total, o funcionário pode rece-
ber até 1,16 salário a mais. A média
em 2004 foi de dois salários. Para
este ano, a expectativa é de l ,6 a l ,8
salário", calcula Esteves.

Um fato interessante na ABB é que,
mesmo que uma unidade feche
ano no vermelho, os funciona
rios podem receber um salário
de bônus. Esteves explica: "Se
uma fábrica faz um orçamen-
to e prevê um prejuízo de 2
milhões de reais e não ultra-
passa esse valor, ela atingiu os
resultados financeiros espera-
dos", conta. Que acionistas fi-
cariam felizes com essa dis-
tribuição? Poucos, revela
Esteves. "Os nossos concor-
dam, mas, se esses resultados
persistirem por muito tempo, el

Esteves, da ABB: distribuição
de acordo com o cargo

tomam as medidas cabíveis", acrescen-
ta. E se a unidade conseguir reverter
essa expectativa negativa, o bônus cres-
ce proporcionalmente.

Uma exceção entre todas as unida-
des da ABB é a fábrica de transforma-
dores situada em Guarulhos, na Gran-
de São Paulo. Lá, além do salário e da
participação nos resultados, também é
oferecido um prêmio por produção aos
trabalhadores horistas. "Existe uma
grande preocupação em entregar es-
ses produtos no prazo e com total
qualidade. Por isso, foi criado esse
prêmio", conta Esteves. Nos últimos
quatro anos, o valor correspondente
a ele foi de 1,5 salário. "Fazendo as
contas, nessa unidade é possível al-
guém receber, em um só ano, 17 sa-
lários: 12 normais, o 13°, dois de
participação no resultado e mais dois
de prêmio", contabiliza o diretor.

Esteves diz que o salário pago pela
ABB é, em geral, ligeiramente aci-
ma da média de mercado. "Com nos-
sos bônus e com um pacote de bene-
fícios fortalecido por itens como pla-
no de previdência, assistência médi-
ca e programas de qualidade de vida,
conseguimos manter um turnover
quase beirando o zero", comemora,

neste ano, iniciamos um
ograma de stock options
para todos os funcio-

nários e tivemos uma
adesão de 10%. Isso
ajuda no comprometi-
mento das equipes."

Na busca por tor-
nar a remuneração
mais atraente, al-

gumas empresas utili-
zam os programas de
treinamento como forma
de compensação. Sem
entrar no mérito da pos-
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sibilidade ou não de cada uma ofere-
cer um aumento salarial ou de im-
plantar programas de bônus, Tolovi,
do GPTW, não concorda com a tese
de que aumentar a empregabilidade
de um funcionário com capacitação
seja o ideal para compensar o salá-
rio. "A empresa tem de entender que
investir em treinamento é dar a devi-
da importância às pessoas para que
atinjam os resultados." E não item de
remuneração. Na Fersol, no entanto,
participar de cursos significa ganhar
pontos para receber mais no ano.

"Adotamos a remuneração fixa
mais a variável, sendo que o salário
ainda compõe grande parte da remu-
neração. A tendência é nos voltarmos
mais para o variável", anuncia Ieda
Pozo, diretora administrativa e de RH
da Fersol, corroborando a tendência

de mercado. Mas a parte fixa não dei-
xa de ser significativa, uma vez que a
empresa adotou, no final do ano pas-
sado, o valor estipulado pelo Dieese
como o ideal para o salário-mínimo:
aproximadamente 1,6 mil reais.

DNA social
Essa decisão foi tomada pelo pre-

sidente da organização, Michel
Haradom, durante a visita do então
ministro do Trabalho Ricardo Ber-
zoini à empresa para conhecer algu-
mas das ações de responsabilidade
social desenvolvidas por lá. "Nosso
DNA tem essa característica", revela
Ieda. "Acreditamos que as empresas
têm um papel importante no cenário
socioeconômico do país, sem ter de
ficar esperando algo do governo",
acrescenta a diretora de RH. Naquela

época, 130 empregados foram con-
templados com esse aumento.

Ieda diz se esforçar para tentar
entender como uma família conse-
gue, atualmente, viver (ou sobrevi-
ver) com apenas um salário-mínimo.
"Nossos colaboradores têm direito a
uma remuneração digna. Além de ser
uma forma de justiça, ela também é
uma das estratégias da empresa em
ser justa, em reconhecer a importân-
cia de cada um para se chegar aos
resultados", diz. "E isso tem um for-
te impacto no comprometimento.
Nosso turnover é de 2%, índice bem
menor do que o considerado baixo
no mercado, que fica entre 3% e 4%."

A Fersol também oferece uma par-
ticipação nos lucros e resultados a seus
funcionários, mas, ao contrário do que
se imagina, os indicadores usados para
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gerar o bônus não estão atrelados for-
temente a aspectos financeiros. "Te-
mos intenção de implantar itens como
qualidade e produtividade a partir do
ano que vem, mas nossa base é com-
posta de indicadores sociais", diz
Ieda. "E o objetivo da maior parte
deles é fazer com que nossos colabo-
radores voltem a estudar e sejam ver-
dadeiros cidadãos."

A diretora de RH explica que os
funcionários com mais de dois anos
de casa, além de comporem uma as-
sociação com direito a voto nas deci-
sões da empresa, já têm garantidos 30%
da PLR. O restante (70%) decorre da
participação dos funcionários em ações
educacionais da Fersol ou no sistema
formal de ensino. Ou seja, se uma pes-
soa completa o ensino fundamental, por
exemplo, recebe um certo número de
pontos. Se termina o ensino médio,
mais pontos. E quanto maior a pontua-
ção, maior o pedaço desse bolo cha-
mado lucros e resultados.

Paralelamente a isso, a participação
em cursos promovidos pela empresa
também garante ao funcionário uma
melhoria nesse ranking. É o caso cita-
do de como um treinamento pode au-
mentar a remuneração. Mas esses cur-

Tolovi, do Great Place:
item de respeito e confiança

sos que a Fersol oferece referem-se
ao desenvolvimento da cidadania.

Um deles é o de política, de cará-
ter apartidário, promovido no ano
passado. "Queríamos que cada um
percebesse que, além dos deveres,
também possuem direitos", conta
Ieda. Ela explica que a empresa está
localizada num bairro carente da ci-
dade de Mairinque, na região metro-
politana de São Paulo, e, quando cho-
ve, a população sofre com os proble-
mas de enchentes. "Por meio do cur-
so, queremos conscientizar nossos
funcionários a cobrarem ações e as
promessas feitas durante as eleições
municipais para acabar com essa si-
tuação, por exemplo."

Costura justa
Ieda conta que também é ofereci-

do um curso de filosofia para que o
colaborador possa quebrar seus
paradigmas internos e encarar a rea-
lidade de forma diferente. Há, ain-
da, um curso de protagonismo social
para criar líderes, não necessaria-
mente formais, que possam encabe-
çar a mudança da realidade em que
vivem dentro e fora da organização.

"Conseguimos costurar a atração e
retenção de talentos e a geração de
comprometimento com remuneração
e a prática da cidadania", comemora
Ieda. E todo esse processo é acompa-
nhado por ações de comunicação.
"Desde o ano passado, realizamos
workshops para explicar o porquê da
adoção desses indicadores, para que
algumas pessoas não ficassem chatea-
das ao receber uma parte menor do que
de outras", destaca a diretora de RH.

Os funcionários também são divi-
didos em grupos e recebem orientações
sobre o plano de cargos e salários
adotados pela Fersol. A cada seis me-

ses, é feita uma avaliação de desempe-
nho e são traçadas novas metas para
cada colaborador em conjunto com seu
líder. Dependendo de seu desempenho,
ele pode crescer nessa estrutura de car-
gos e mudar de faixa salarial.

Foi o que aconteceu com Eunice
Marques da Silva, que trabalha há
cerca de três anos na linha de produ-
ção. Ela começou como trainee, pas-
sando a operadora I e II nas avalia-
ções de desempenho. "Se você tem
um objetivo, tem de melhorar cada
vez mais. A não ser que não queira
ter um futuro", diz Eunice, que, pelo
fato de ter mais de dois anos de casa,
já tem garantido 30% da PLR.

Ela foi um dos 130 funcionários
que tiveram seus salários atualizados
para o mínimo estipulado pelo Dieese.
Até o final de 2004, Eunice ganhava
cerca de 800 reais de salário e um
acréscimo de 30% por conta da peri-
culosidade que o cargo oferecia. Com
o aumento, ela passou a ganhar 1,6
mil. Casada e mãe de dois filhos, per-
cebeu que o orçamento familiar já não
iria ficar mais apertado e matriculou-
se num curso técnico de química. "An-
tes, isso não era possível. Agora meu
marido até disse que queria trabalhar
na Fersol também", acrescenta.

Ieda acredita que, com essa remu-
neração, o funcionário se sente como
dono da empresa. "É o caminho mais
sustentável. O índice de comprometi-
mento é maior e a procura pela empre-
sa também", diz, tendo como exemplo
o desejo manifestado pelo marido de
Eunice. Aliás, Ieda tem um doce pro-
blema no que se refere a isso. "Todos
os funcionários indiretos que atuam
aqui querem fazer parte de nosso qua-
dro", comenta. É um bom sinal, em-
bora a empresa não possa absorvê-los.
"Nos resta, então, influenciar as em-
presas que nos prestam serviços sobre
nossas práticas", finaliza. O exemplo
também vale muito.
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Não basta gerar,
tem de ter participação
Número de empresas que adotam a PLR é cada vez maior no mercado, mas
ainda é preciso atentar para os cuidados necessários em sua execução

Uma forma simples e bara-
ta de remunerar o funcioná-

rio, que ajuda as empresas e evita
demissões. Essa é a avaliação de
Hélio Zylberstajn, professor da Fa-
culdade de Economia e Administra-
ção da Universidade de São Paulo
(FEA-USP) e pesquisador da Fipe,
sobre a Participação nos Lucros e
Resultados (PLR). "Se a meta é atin-
gida, todos ganham; se não, todos
também ganham, pois, a remunera-
ção diminui, mas se mantêm os em-

pregos. As empresas tornam-se mais
produtivas, o comprometimento de
todos torna-se mais claro", diz.

A PLR existe na Constituição
desde 1988, mas tornou-se lei ape-
nas em 2000. Mesmo antes disso,
algumas empresas já utilizavam
essa ferramenta para aumentar e
garantir a qualidade e a produtivi-
dade dos serviços prestados. A lei
deixa claro que as organizações que
adotam a PLR devem, em primeiro
lugar, estipular metas de cresci-
mento e vendas. Após elas serem
alcançadas, os funcionários devem
ser remunerados em, no máximo,
duas vezes ao ano.

Segundo Zylberstajn, a lei permi-
te a cada empresa adequar-se de acor-
do com suas necessidades e expec-
tativas. "A adesão ao programa é vo-
luntária, se a organização tem metas
definidas de crescimento, mas não as
alcança, pode perfeitamente rever
seus valores e estipular objetivos di-
ferentes para o ano seguinte", refor-
ça. Mas ele alerta para a obrigato-
riedade de a empresa negociar tanto
com funcionários quanto com o sin-
dicato que representa a classe.
"Quem não tiver a participação do
sindicato na negociação infringe a
Constituição e pode ter problemas
trabalhistas", ressalta.

Zylberstajn, da FEA-USP:
todos ganham com a PLR

Segundo Carlos Luis Aguiar, geren-
te de consultoria da Millennium RH,
em 1994, quando foi editada a Medida
Provisória 794 que regulamentava a
distribuição de uma parcela em dinhei-
ro pelas empresas para os empregados
sobre os lucros e resultados atingidos,
o número de empresas que tinham um
programa formal de PLR era reduzi-
do, não chegando a 40%, até porque
não havia a obrigatoriedade de conces-
são. "De lá para cá, mais precisamente
a partir de 1996, nota-se uma grande
preocupação das organizações em im-
plantar seu próprio programa de dis-
tribuição de lucros e resultados, che-
gando a alcançar a marca de 56%",
lembra. Quando a Lei n° 10.101 foi
aprovada em 19 de dezembro de 2000,
houve uma corrida maior para se im-
plantar a PLR, chegando a atingir o
índice de 63%. "Já em 2002, esse nú-
mero era de 74% até chegar em 2005
com 100% para alguns segmentos
(veja tabela ao lado)", diz Aguiar.

Ele acredita que o motivo que tem
levado os empresários a adotar esse
programa é a isenção dos encargos
trabalhistas e previdenciários. Outro
ponto da PLR, destacado pelo con-
sultor, é que como ela não é encara-
da como parte integrante da remu-
neração, não pode sofrer sanções tra-
balhistas, porque não constitui habi-
tualidade - mesmo porque ela é dis-
tribuída duas vezes por ano, desde
que a empresa tenha lucro.



Gilberto Ferreira da Costa,
advogado e consultor jurídi-
co da Macedo, Costa e Avelar
Advocacia, diz que, ao cum-
prir plenamente o que manda
a lei, as empresas só tendem
a ganhar com a implementa-
ção da PLR. "Mas existem
aquelas que, ou por não terem
conhecimento da lei ou pelo
simples fato de quererem bur-
lar a Constituição, utilizam a
ferramenta de forma errô-
nea", observa. Ele lembra de
casos em que a participação
nos lucros foi descaracte-
rizada por ter sido paga men-
salmente. "O pagamento
mensal representa remunera-
ção pelo trabalho prestado e
não participação nos lucros",
explica. De acordo com o ad-
vogado, nesses casos, os pa-
gamentos ficam caracteriza-
dos como adendo de remu-
neração. "Podem ser encara-
dos como uma comissão de
vendas, bonificação, algo
que a empresa deva ao fun-

Costa, da Macedo, Costa e Avelar
Advocacia: utilização equivocada

cionário, mas que tenta utilizar a PLR
para não incidir em tributos."

O Grupo Sanofi-Aventis adota o
programa de PLR desde 1996. Todos
os sindicatos dos segmentos de ativi-
dades participam das negociações nas
cidades onde a empresa possui insta-
lações (sede e fábricas em São Paulo e
Rio de Janeiro). As metas são revistas
anualmente para que sempre se man-
tenham adequadas às necessidades de
cada departamento. O programa é ba-
seado no alcance de metas corporativas
e individuais, o que serve de estímulo
para o colaborador que percebe ter em
suas próprias mãos a possibilidade de
melhorar a sua performance e atingir
os objetivos. Segundo André Rapoport,
diretor de RH do grupo, o funcionário
sente-se responsável pelo seu sucesso.
"A adoção dessa ferramenta traz resul-
tados financeiros muito bons, pois,
além de se alinharem com a estrutura
organizacional da empresa, as metas
são discutidas entre todos, possibili-
tando maior comunicação e compro-
metimento", argumenta.

Antônio Silvam Oliveira, presi-
dente do Sindicato dos Trabalhado-
res das Indústrias Químicas e Farma-
cêuticas de Guarulhos e região e vi-
ce-presidente da Federação dos Tra-
balhadores das Indústrias Químicas
e Farmacêuticas de São Paulo, refor-
ça que a participação do sindicato nos
programas de PLR, prevista na lei, é
uma forma de garantir que o que foi
negociado será efetivamente cumpri-
do. "Nossa função é proteger o tra-
balhador", afirma Silvam (com re-
portagem de Carla Louise).
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