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A remuneração variável motiva as pessoas e se transforma em tendência nas empresas. 
 
A inserção do Brasil no mercado global transformou a competitividade como palavra de ordem 
entre as companhias brasileiras e um dos seus efeitos mais visíveis foi a terceirização – 
substituição de postos de trabalho por empresas contratadas a custo menor, movimento que 
foi febre nos anos 90. Outra mudança, menos comentada, deu-se na estrutura das empresas: 
o enxugamento das posições hierárquicas, tornando papel do público interno mais dinâmico e 
flexível e freqüentemente exigindo dos colaboradores um currículo menos tradicional e mais 
multidisciplinar. Mas se a promoção está se tornando cada vez mais peça de relíquia, as 
companhias em todo mundo se deparam com um novo desafio nesse início de século: como 
motivar pessoas sem movimentá-las na estrutura de cargos e posições da empresa?  
 
A resposta a essa pergunta, que desponta como tendência entre as grandes corporações, 
chama-se remuneração variável e sua ferramenta mais popular são os Programas de 
Participação de Lucros e Resultados (PPLR). Uma pesquisa feita pela consultoria 
PricewaterhouseCoopers com 93 empresas nas regiões Sul e Sudeste do país demonstra que 
cerca de 73% adotam essa prática. E cada vez mais empreendedores de pequeno e médio 
porte estão dispostos a adotá-las. A idéia por trás do conceito é simples, distribuir a 
lucratividade entre os funcionários. Analistas do mercado são unânimes ao comentar que os 
colaboradores passam a sentir mais valorizados e envolvidos com os objetivos da companhia. 
Tornam-se mais produtivos e passam a contribuir para o cumprimento de metas e objetivos 
definidos pela direção e acionistas.  
 
Mesmo assim, para falar de empregos e salários no Brasil é preciso olhar atentamente aos 
números do IBGE, um conjunto de índices pouco animadores. Nos últimos 25 anos o 
crescimento da economia, de 2,1% ao ano, demonstrou-se incapaz de gerar postos de 
trabalho em quantidade suficiente para absorver a oferta de mão-de-obra. Esse dado é em 
grande parte responsável pelo aumento do desemprego, que saiu de uma taxa de 2% em 
1980 para 9,7% em 2005 e o crescimento da informalidade. Em 1980, de 66% trabalhadores 
eram assalariados em 1980, hoje apenas 50% têm carteira assinada. Outros fatores que 
podem ser mencionados são a reduções na renda da população economicamente ativa, de 
11% entre 1996 e 2003, e a precarização das relações trabalhistas, que leva os funcionários a 
aceitar condições piores de trabalho para manter seu emprego. A adoção em massa de 
programas de remuneração variável pode se ser a resposta do empreendedorismo a esse 
cenário, para que empresários e sociedade caminhem juntos, visando o desenvolvimento de 
comunidades e países. 
 
O altruísta pragmático 
 
Ir contra a contenção de custos ajudou a salvar o empreendedor que prega uma nova visão 
para resolver impasses 
 
O ano de 1995 não foi bom para o empresário Michael Haradom presidente da Fersol. Sua 
empresa química especializada em defensivos agrícolas e produtos veterinários, fundada há 
duas décadas, estava perto da insolvência. O faturamento era de US$ 12 milhões e a dívida de 
US$ 10 milhões, ou seja, ele estava praticamente quebrado. Haradom precisava mudar 
urgentemente e não sabia como. A solução foi inspirada em grandes líderes, como Mahatma 
Gandhi e Martin Luther King: o altruísmo.  
 
A cartilha do mercado pregava contenção de custos. Ele foi contra. Para os credores parecia 
loucura, mas o empreendedor acreditava piamente que investir no diálogo e confiar nos 
funcionários poderia trazer bons frutos. Expandiu ações de treinamento e aumentou os salários 
de todos os trabalhadores. “Nossos ingredientes foram diversidade, educação e solidariedade 
para sair da crise. Provamos, com isso, que estávamos todos juntos no mesmo barco. Foi a 
diferença que fez a motivação dos colaboradores e ajudou a empresa a se recuperar”, diz.  



Hoje a Fersol fatura cerca de US$ 75 milhões e têm cerca de 3% de market share, num nicho 
dominado por grandes companhias multinacionais. Na época de crise, fechou o ano com 0,5% 
do mercado. 
 
Passada uma década, enfrenta outra crise, não da Fersol, mas do setor agrícola brasileiro 
inteiro. Talvez ele tenha algumas lições para ensinar. Considerou 2005 como o pior do 
agronegócio brasileiro e as perspectivas para esse ano não são das melhores. Estima que a 
inadimplência no setor atinja cerca de 30%. “Esse é um cenário em que só as multinacionais 
agüentam. Para nós é um ato de contrição”. Seu faturamento caiu cerca de 25% em 2005 e 
ele, com muito pesar, iniciou um processo de demissão de até 10% da força de trabalho. A 
Fersol, que já teve 350 funcionários em 200, deve fechar 2006 com cerca de 290 
colaboradores. Como forma de combater os ciclos, de crescimento e queda do agronégocio, 
pretende fazer uma aliança com a agricultura familiar, que representa cerca de 20% do setor 
primário no país. “Pode ser a âncora do crescimento agrícola do país”. 
 
A reestruturação da companhia começou com um programa de remuneração variável baseada 
num Programa de Lucros e Resultados, que está atrelado a uma avaliação do funcionário. Em 
2002, a Haradom transferiu 30% do capital para colaboradores com mais de dois anos de 
casa, que passaram a ter voz nas reuniões da companhia. Em contrapartida, os novos 
acionistas se comprometeram a reinvestir parte do lucro obtido para aumentar a produtividade 
e as condições de trabalho. Em 2003, o melhor ano da empresa, a Fersol chegou a pagar cerca 
de 86 salários mínimos de bonificação no final do ano, o que equivale a R$ 22 mil reais a mais 
para cada trabalhador. “Acredito que os resultados têm que vir não pelo chicote, mas sim pelo 
prêmio”, diz Haradom. A cada seis meses é feita uma avaliação de desempenho, não leva só 
em conta a produtividade, mas também a participação. Ganha pontos o funcionário que sugere 
novas idéias para ganhar dinheiro, medidas simples como trocar uma peça para melhorar o 
desempenho de uma máquina. 
 
Diploma 
 
Além dos planos de bônus por resultados, a Fersol investe em programas de formação dos 
funcionários. Haradom traçou metas que todos os que precisavam terminar o ensino médio até 
2005. Não só obteve êxito, como foi além: agora todos os colaboradores da Fersol têm que 
obter um diploma do ensino superior até 2014. Montou a Escola Fersol, que funciona em 
prédio próprio dentro da fábrica, com capacidade para até 500 alunos. Oferece gratuitamente 
curso Trabalho (CLT), pelo menos não nos moldes do mercado, como é a proposta atual do 
governo, baseada em parte no modelo adotado na Argentina, sua terra natal. “Porque, se for 
igual a que teve lá, não adianta, já que a reforma não criou mais empregos. Tem de haver 
uma política que estimula a criação de novos postos de trabalho, principalmente nas pequenas 
e médias empresas”. Ele é a favor de uma legislação especial para os pequenos 
empreendedores e defende a redução da jornada de trabalho para seis horas diárias com a 
mesma remuneração, o que criaria 6 milhões de empregos no Brasil. 
 
Ele ainda não tem opinião formada sobre a liberação dos alimentos transgênicos, assunto vital 
para a sua empresa, mas como premissa acredita que precisam ser feitas mais pesquisas. Ao 
mesmo tempo, pensar que todos têm que ter o direito da livre escolha. Acredita que a reforma 
agrária é muito lenta e diz que o Governo não deve só assentar e sim promover infra-
estrutura, financiamento das moradias, dar instrução para os agricultores; mostrar os produtos 
com mais valor agregado. “O Brasil poderia estar em outro patamar da reforma se tivesse uma 
política mais corajosa no campo. Precisamos de uma nova maneira de ver as coisas, pensar 
que outra empresa, e quem sabe, outro país é possível”. 
Questão de competência 
 
Romagnole adotou sistema de gestão por unidade, dividida por tipos de produtos 
 
A Romagnole se auto-intitula “a maior e mais completa fábrica de produtos que atendem às 
necessidades das redes de distribuição de energia elétrica convencional e compacta”. Têm 
modernas fábricas espalhadas pelos Estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Rio de 
Janeiro.  



Produz postes, transformadores e centrais de distribuição compatíveis com normas 
internacionais. Exporta para a América Latina e investe pesado em tecnologia. A maré de 
negócios está boa, aproveitou o programa do Governo Federal Luz para Todos que revitalizou 
o mercado. É a síntese de negócios que surgiram em pequenas cidades e que deram certo. No 
caso Mandaguari, norte do Paraná. Mas Simone Romagnole, gerente de desenvolvimento de 
pessoas pensou que faltava alguma coisa. Era um plano de remuneração variável. “As pessoas 
são movidas por desafios para não ficar nas atividades do dia-a-dia”, diz. 
 
A adoção do de Participação nos Resultados beneficiou 1.900 funcionários, mas para participar 
dos lucros, Simone avisa que eles têm que cumprir metas. Ela afirma que a produtividade 
cresceu 20% após cinco anos de experiências. No ano passado, a companhia pagou dois 
salários a mais para cada funcionários. Agora a companhia fez uma pesquisa de mercado e vai 
avançar nessa área e aplicar um programa de gestão de competências, “para que o salário 
seja condizente com o potencial de cada colaborador”. A companhia teve também que mudar a 
sua estratégia e passou a utilizar um sistema de gestão por unidade, divididas por tipos de 
produtos, ao invés de uma direção integrada. Isso permitiu aos executivos acompanhar mais 
de perto variáveis como o custo de produção, demanda do mercado, acidentes de trabalho, 
entre outras. Simone explica que ao invés de uma busca por resultados insanos, a empresa 
prefere metas factíveis.  
 
“Sentimos um maior comprometimento dos colaboradores, por que se a empresa têm um bom 
resultados, eles também ganham em benefícios”. Em julho, a Romagnole vai distribuir um 
percentual acima do valor combinado inicialmente para esse ano. Mesmo assim, prefere não 
revelar valores. “O setor elétrico oscila muito, dependemos do governo, do preço do dólar. 
Essa foi a maneira para ganharmos competitividade e maiores margens de rendimentos, mas 
nossos concorrentes estão de olho”. 
 
Perguntas freqüentes 
 
Especialistas respondem, baseados na experiência e nos resultados possíveis 
 
João Lins: programa deve fazer parte de uma política de fidelização do público internoMuitos 
executivos sentem dificuldade em mensurar resultados financeiros – como aumento de 
faturamento ou de produtividade – e associá-los a PPLR. Existe uma metodologia confiável que 
a empresa adota para verificar esses aspectos contábeis? 
 
Mas concorda que a realidade das empresas é sistêmica e que para saber a origem de 
desempenho, seja ele favorável ou negativo, deve-se levar em conta fatores como variações 
do mercado, econômicas e tecnológicas. Diz que para a empresa é importante focar no setor 
que empresa está perdendo dinheiro. “Percebi nos últimos dez anos que o uso de indicadores 
têm se sofisticado, tornaram-se mais abrangentes. As empresas que fizeram a lição de casa e 
melhoraram seus sistemas de gestão estão tendo resultados positivos”. 
 
A melhor maneira de implementar a PPLR é manter um sistema de comunicação eficiente e 
permanente? 
 
Lins afirma que sim e que uma política de remuneração variável deve ser transparente, ter 
critérios claros, perfeitamente compreendidos e conhecidos por todos. Também deve abrir 
espaço para a negociação com os funcionários para a correção de erros e ajustes de rota. “Os 
funcionários se sentem mais comprometidas com os objetivos se tiver uma participação nas 
decisões”, diz João Lins. Assim se evita que o funcionário não saiba porque recebeu, a 
empresa não saiba porque pagou e num mês o dinheiro acabe. 
 
Quanto devo pagar como remuneração variável? 
 
Somente uma análise da situação da empresa pode dizer. Lins diz que os programa de 
remuneração variável devem estar dentro de uma política de fidelização do público interno: se 
não fizer, a empresa corre o risco de perder os melhores talentos.  



O primeiro passo é refazer a arquitetura da estratégia de remuneração da companhia para 
saber qual é peso do salário fixo e do variável. Para tanto o empreendedor deve ter em mente 
quais são os objetivos da empresa a longo prazo. E que essa transição deve ser condizente 
com o modelo do negócio. “O início é sempre difícil, é preciso ser um bom gestor”. 
 
É possível notar mudança na postura dos colaboradores, um maior envolvimento do público 
interno em relação as operações da empresa?  
 
Fernanda Della Rosa, economista da Federação do Comércio do Estado de São Paulo 
(Fecomercio) e autora do livro Participação nos Lucros ou Resultados – A Grande Vantagem 
Competitiva diz que a grande maioria das empresas enxerga vantagens e se tornam mais 
rentáveis. Mas que a decisão de se envolver ou não é muito pessoal, muitos colaboradores têm 
ainda uma cultura de reajusta anual, herdade da época inflacionária. Não são poucos os casos 
em que os funcionários passam a encará-la como um ‘décimo-quarto salário’. “Tenho notado 
que a produtividade aumenta, os colaboradores ficam mais criativos, são obrigado a pensar, 
dão mais valor ao trabalho e a estrutura da companhia fica menos rígida. Essa ferramenta dá 
um tom de dinamismo ao ambiente profissional”. 
 
Empresas com dificuldade financeiras também podem adotar programas de remuneração 
variável? 
 
Fernanda diz que a remuneração variável não é só para bons momentos, mas também para 
reverter fases difíceis e para melhorar o engajamento dos funcionários. “Toda hora é hora de 
aumentar os salários”. Ela afirma também que essa ferramenta não é destinada somente para 
grandes corporações: “uma farmácia com três funcionários onde o número de faltas é grande, 
pode-se dar um prêmio por reduzir o absenteísmo”. 
 
Uma das grandes vantagens apontadas por empresários é que a remuneração indireta ajuda a 
reduzir os encargos diretos do salário. Qual o cuidado que a empresa toma para que esse 
mecanismo não se torne uma compensação para salários baixos? 
 
Fernanda diz que isso é errado e antiético. Lembra que muitas empresas interpretam os 
Programas de Lucros e Resultados de maneira a casar com interesses a curto prazo. Lembra 
que baixar os salários dos funcionários é ilegal e que esse é principal motivo de autuações 
pelas Delegacias do Ministério do Trabalho. “A PPRL é uma parceria, não é somente uma 
ferramenta de recursos humanos, mas de estratégia da empresa”. A empresa que haja de má 
fé pode ter problemas futuros na justiça em causas trabalhistas e previdenciárias 
 
É melhor investir em um programa de participação de resultados ou de lucros? 
 
 
Sergio Tadeu Orru Mubarack, da Efficiency Consultoria diz a lei não obriga as empresas a 
adotarem os PPRL, mas que a 95% das empresas que adotaram remuneração variável estão 
optando por programas que não envolvem somente o lucro e sim uma série de indicadores. O 
especialista afirma que pode ser interessante escolher poucos indicadores, ao menos no inicio 
da implementação. Não existem fórmulas prontas, mas uma sugestão é casar duas variáveis 
globais, como lucratividade e faturamento, mais indicadores por departamento e algumas 
avaliações individuais. “Se não, essa ferramenta fica muito longe do dia-a-dia dos funcionários, 
especialmente dos que ficam no chão de fábrica”. Afinal, ninguém gosta de usar um programa 
de computador para saber quanto vai ganhar no final do ano. 
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