
Salário sozinho não atrai nem retém talentos na empresa 
 
Antonio Sainz tem 58 anos, está aposentado e foi testemunha da evolução na gestão de 
recursos humanos. Ele garante que agora há mais desrespeito e que a informação contribuiu 
para que os argumentos na negociação para a obtenção de um emprego e aumento salarial 
sejam diferentes. "Na minha primeira entrevista de trabalho, por volta de 1975, o valor do 
salário era uma das preocupações, mas, acima de tudo, me interessava saber que posto eu 
ocuparia e quais seriam as minhas funções".  
 
Assim, o horário, as férias e a equiparação não eram temas a serem discutidos em uma 
entrevista de trabalho da parte do candidato. No que se refere ao salário, pouco podia dizer: 
"A convenção do sindicato era quem definia isso. Foi a rotatividade de pessoal que obrigou as 
empresas a introduzir a variável como elemento de retenção salarial", explica Sainz.  
 
Em 15 anos a calculadora será história nos modelos de remuneração nos quais o dinheiro será 
apenas um dos ingredientes dos pacotes salariais que, além de uma variável em função dos 
objetivos pessoais, do desempenho e dos resultados da companhia incluirão outros benefícios 
sociais (seguro de vida, acidente e médico), produtos (carro, telefone celular, vale-refeição) e 
qualidade de vida através da utilização de ferramentas que permitem trabalhar à distância e 
conciliar trabalho e ócio.  
 
Yolanda Gutiérrez, sócia da PwC, explica esta mudança: "Os salários estão baseados em 
critérios adaptados à nova realidade empresarial. Passou-se da rigidez dos convênios à 
flexibilidade dos atuais modelos de classificação profissional". Da sua parte, Chris Dootie, 
diretor geral da Hays España, aponta para o fato de que esta evolução não teria sido possível 
há 15 anos "por falta de confiança entre o empregado e o patrão".  
 
Entre os produtos que contribuíram para potencializar essa comunicação, ela menciona as 
"stock options": "Os direitos sobre as ações eram utilizados de forma errada no passado para 
que o funcionário recebesse no seu bolso os resultados do negócio, mas... a curto prazo. Agora 
elas estão de volta, mas a longo prazo, e converteram-se em um elemento para garantir a 
permanência dos diretores".  
 
A remuneração flexível define agora os modelos salariais. Nas palavras de Carlos Delgado, 
diretor da Compensa, trata-se do paga-me o quanto eu quero: "Trata-se de um modelo em 
que cada empregado decide como quer receber a sua compensação". O executivo afirma que 
esta prática salarial começou a entrar em vigor e a desenvolver-se a partir de 1998. "Até 
então nós observávamos um paternalismo ineficaz dentro das companhias, que ofereciam uma 
série de produtos a seus empregados que os desconheciam ou simplesmente não os 
utilizavam, como o seguro médico".  
 
Para Natalia Villa, gerente sênior de recursos humanos da KPMG, a variável surge como um 
remendo natural a um sistema em que a rigidez dos salários não pode premiar a conquista de 
um funcionário e as companhias são mais planas. "O motivo pelo qual é importante contar com 
medidas que motivem a busca por uma promoção". Também refere-se à remuneração flexível 
e à compensação total como uma evolução para seguir dando respostas no sentido de um 
maior entendimento das complexidades dos contextos econômico e demográfico nos quais 
estão inseridas. Nesta linha, afirma que "o esforço salarial deve ser controlado para ser 
gerenciado em épocas de menor crescimento econômico".  
 
Com o objetivo de potencializar esta tendência de remuneração, Compensa desenvolveu um 
portal de compensações adaptado às empresas, de modo que o profissional possa ver e 
analisar os produtos e serviços que integram o seu pacote salarial. Da mesma forma, a 
consultora de recursos humanos Mercer conta com um serviço eFlex que proporciona apoio em 
todas as fases do processo: projeto, implantação, comunicação e administração. A partir dos 
resultados do último estudo de compensação total da empresa de consultoria, María Luisa 
Oliva, diretora de remuneração flexível da Mercer, disse que "a remuneração flexível é 
utilizada em 23% das empresas e 17% manifestaram interesse em implantá-la".  
 



Esta evolução nas práticas de remuneração é uma resposta a um mercado de trabalho em 
plena ebulição onde a escassez de talento marca o curso das políticas compensatórias. Trata-
se de atrair e manter os melhores profissionais e fazer com que eles se comprometam com os 
objetivos da companhia.  
 
Segundo María Martín, diretora de recursos humanos da Watson Wyatt, "um dos desafios da 
gestão de pessoal é estabelecer os parâmetros adequados que contribuam para a medição de 
suas receitas e resultados". Todavia, Martín explica que para haver compromisso aquilo que o 
empregado trouxer voluntariamente com uma contrapartida clara, tem reflexos positivos no 
desempenho da companhia e demonstra um desejo de permanecer na empresa a questão 
financeira não é o mais importante. O informe de Watson Wyatt sobre sistemas estratégicos de 
remuneração conclui que a maioria das empresas européias considera as oportunidades de 
crescimento através de um plano de carreira.  
 
Em contrapartida, os motivos mencionados pelos próprios empregados dizem respeito ao tipo 
de trabalho, a segurança do posto e o salário-base. Em 50 anos muito mudou: a compensação 
não se limita mais apenas ao salário, passando a também incluir outros produtos, que são 
aqueles que seguram o funcionário na empresa.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27, 28 e 29 jun. 2008, Vida Executiva, p. C9. 


