




evolução dos CIOs? Ou manteve-se estável? Pesquisa
da consultoria de RH Manager mostra que uma posi-
ção de diretoria na área de TI tem salário-base médio
mensal de 27,8 mil reais. Com o ganho variável, ele
pode chegar a 37,3 mil reais. Mas ainda perde para
outros cargos da área de negócios, como os de direto-
res comercial e financeiro, que têm a melhor remune-
ração nas grandes empresas. O salário de um diretor
comercial varia entre 29,8 mil e 39,2 mil reais. O de
um diretor financeiro oscila entre 30,2 mil e 38,8 mil.

Mas essa diferença de remuneração entre TI e
negócios não é uma regra. Há exceções. No Grupo
Accor, por exemplo, TI é a que registra salários mais
altos entre todas as áreas. Essa diferença já gerou
questionamentos entre os funcionários, afirma
Eliane (Lia) Aere, diretora de RH e tecnologia da
informação da Accor Services. "Nessas horas, costu-
mamos apresentar a descrição das funções e mostrar
que o grau de responsabilidade é muito mais crítico",
diz Lia. "A remuneração não pode ser vista como uma
caixa-preta dentro da empresa", afirma. Quando a
companhia coloca uma pessoa de TI em cada setor,
a visão fica mais clara. "Aumentou muito o entendi-
mento das razões que fazem os profissionais de
TI terem melhores salários", diz ela.

Na Bosch a situação é semelhante. As áreas com
médias de salários mais altas são TI e engenharia de
desenvolvimento. Segundo Fábio Amaral Machado,
chefe de RH corporativo para América Latina da
Bosch, a engenharia de desenvolvimento faz parte do
core business da empresa, mas, no caso de TI, a razão
é a concorrência por profissionais qualificados. "A
disputa com as consultorias inflaciona o processo de



contratação", diz Machado. O tempo
de casa, segundo ele, não chega a
modificar os salários. "Não é mais
uma tendência vincular tempo na
empresa à remuneração. Para trazer
um bom executivo do mercado, preci-
so oferecer salário e um belo pacote
de atrativos", afirma Machado. Nos
cargos de gerência e diretoria, a
remuneração variável atinge, em
média, entre 40% e 45% dos rendi-
mentos. Os benefícios incluem carro,
plano de saúde, odontológico, previ-
dência privada e seguro de vida.

Um dos cuidados que a Accor toma
é não usar salário para segurar um
funcionário. "Muitas vezes você se esforça nuito
para segurar uma pessoa e acaba fazendo todo o
time se sentir injustiçado. Nesse caso, a perda é
maior", diz Sérgio Oliveira, CIO da Ticket, uma das
empresas do Grupo Accor. Para evitar desmotiva-
ção e turn over alto por causa de remuneração, em
sua área há nove grades de salários, cada qual com
uma faixa. A remuneração média vem 80% do salá-
rio-base e 20% do ganho variável. "Quanto mais o
funcionário sobe na escala hierárquica, mais tende
a ser agressiva a remuneração variável", afirma Lia.

Uma maneira simples de motivar os funcionários
e diminuir a rotatividade é fazer a equipe visualizar
seus rendimentos de forma anual, no lugar da men-
sal. Assim, a empresa passa a estimular os funcioná-
rios a contabilizar os benefícios também.

"Os executivos técnicos continuam em alta, mas
aqueles com funções gerenciais passaram a ganhar
muito mais", diz Jaci Corrêa Leite, professor titular
da FGV-Easp (Escola de Administração da Fundação
Getulio Vargas). Segundo Leite, outra grande diferen-
ça é que os profissionais de áreas técnicas permane-
cem em alta por tempo determinado. No máximo,
dois anos. "Já para os executivos gerenciais não há

perspectiva de queda até pelo menos a próxima
década", afirma Leite. Uma das funções em alta no
momento é a dos profissionais da área de segurança
de rede. "Se vai continuar por mais tempo, é uma
incógnita, mas agora é uma tendência", diz.

Pesquisa da Manager aponta que o salário médio
mensal de um profissional especializado em seguran-
ça de redes varia entre 11 200 reais e 13 160 reais,
incluindo a remuneração variável. Luiz Aguiar, gerente
de remuneração da Mananger, afirma que essa é a área
mais quente hoje na TI. "Trata-se de uma nova onda,
mas devido à sua importância, há indícios de que o
reinado da segurança vai durar mais do que o das
outras", diz Aguiar. O setor financeiro é o que
paga mais para os profissionais de segurança.

Em tecnologia da informação, segundo um
levantamento realizado pela consultoria Mercer no
ano passado, o Brasil é o terceiro país da América
Latina que melhor remunera os profissionais. Perde
para o México e a Venezuela. Já no ranking geral,
com executivos de TI do mundo todo, o Brasil
ocupa a 27a posição. A liderança está com a Suíça,
onde o salário médio anual de um gerente de TI
alcança 162 mil dólares por ano. «
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