
Remuneração variável em alta 
Carolina Sanchez Miranda 
 
Na América Latina, Brasil é o que mais aposta na recompensa por desempenho.  
 
Alguns executivos já estão habituados a receber de acordo com seu desempenho. E os que 
ainda não vivem essa realidade podem preparar-se para ter uma parte cada vez maior de sua 
remuneração relacionada aos resultados da empresa e de seu trabalho. É o que pode-se 
concluir a partir da Total Compensation Measurement, uma pesquisa realizada pela Hewitt 
Associates.  
 
De acordo com Thiago Zanon, diretor da consultoria, reduzir o salário fixo e aumentar o 
variável é uma maneira de reter talentos e motivar os executivos. Isso porque o profissional 
tem a perspectiva de ser recompensado de maneira equivalente ao seu esforço. "Além disso, 
uma das principais formas de remuneração variável é o pagamento em ações da própria 
empresa, cujo rendimento pode ser obtido em quatro anos, em média", explica. "Se o 
profissional sair da companhia antes disso, só obtém o rendimento equivalente ao período em 
que permaneceu na organização", complementa.  
 
Entre os países da América Latina, o Brasil é o que mais investe na remuneração variável. 
Conforme a pesquisa, quase todos (90%) os empregadores no Brasil já oferecem remuneração 
variável, em sua maioria, dentro do conceito aprovado pelo governo de Participação nos Lucros 
e Resultados (PLR), que oferece incentivos fiscais.  
 
O pagamento variável no País representa 31% da remuneração total de gerentes-gerais, por 
exemplo. Na Argentina, o porcentual é de 25% e no Chile e no México, de 22%. "Além de ser 
uma estratégia de retenção de talentos, para as empresas com operação brasileira adotar essa 
política significa pagar menos impostos, já que o salário fixo representa um custo quase que 
dobrado para as organizações. Sem contar que é um risco menor para os resultados, pois o 
valor com o qual estão comprometidas com os profissionais é menor. Se der mais lucro paga-
se mais", esclarece Zanon.  
 
De acordo com o levantamento da Hewitt, no ano passado, a remuneração variável 
representou - para os executivos brasileiros - cerca de seis salários-base para os presidentes, 
cinco para os diretores e três para os gerentes.  
 
Já o salário-base teve reajustes conservadores, que apenas acompanharam a inflação. No 
Brasil, pelo segundo ano consecutivo o aumento salarial excederá a inflação, provendo um 
ganho real de poder de compra. Para 2007, o aumento salarial projetado é de 6%, mas pode 
ser revisado devido ao crescimento da economia e a estabilidade das taxas de inflação.  
 
Na Argentina, o aumento sobre a inflação é bem maior do que no Brasil. "Isso se explica pelo 
fato de o Produto Interno Bruto do país apresentar um crescimento maior, decorrendo de uma 
retomada da economia, que estava em crise", lembra Zanon. "Além disso, os salários 
argentinos estavam bastante defasados." Assim, o aumento salarial está projetado em 13% 
em 2007, contra 11% concedidos em 2006, enquanto que a inflação está projetada para 10%.  
 
Com um ambiente político e econômico em grande parte já recuperado de sua última crise, 
assim como uma forte competição por talentos, empresas da Argentina vão ser desafiadas a 
gerenciar o orçamento de aumento salarial para 2007. Uma forte liderança será crítica para 
navegar neste ambiente. A competição por talentos é especialmente forte nas indústrias de 
óleo, gás e farmacêutica.  
 
No Chile, as projeções de aumento salarial para 2007 estão, em média, em 5,1%. Produtos de 
consumo e indústrias farmacêuticas estão entre os maiores, com projeção de 6%. Hoje, 83% 
das empresas chilenas oferecem algum tipo de plano de pagamento variável voltado para 
empregados de nível operacional, profissionais e administrativos.  
 



Já no México os executivos receberam em 2006 5,1% de aumento. A projeção de aumento 
salarial em 2007 mostra uma pequena queda, variando entre 2,8% e 4,9%. As empresas 
estão focando mais em "top performers" ou "high potentials" como forma de melhor distribuir 
o orçamento disponível.  
 
Porto Rico fica com o pior índice. O aumento tem se mantido abaixo da inflação nos últimos 
quatro anos. "Isso ocorre porque o reajuste segue a inflação dos Estados Unidos", explica 
Zanon. "Em compensação, os salários também seguem o padrão norte-ameri-cano." Para 
2007, espera-se correção similar ao ano passado, dentro de uma variação de 4% a 4,2%, 
enquanto que a taxa de inflação esperada é de 12%. Indústrias com os maiores aumentos de 
salários incluem bens de consumo (4,5%) e farmacêuticas (4,4%). O desemprego continua 
aumentando gradativamente e está previsto chegar a 12%.  
 
Na Venezuela, o aumento salarial para o ano está projetado em 16%. A prática de 
remuneração variável está se tornando predominante, em especial para executivos. 
Empregadores estão aumentando o uso de recompensa especial de reconhecimento para 
empregados de alto potencial.  
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