
Empresas desviam benefícios para a retenção de líderes 

Pesquisa da ABRH-RS mostra que as empresas estão drenando incentivos para os níveis 
gerenciais, onde o impacto do investimento é maior. 

As empresas brasileiras estão investindo cada vez menos em programas de benefícios e 
bonificações. Em compensação, estão concentrando recursos na retenção de gerentes e 
supervisores – onde o impacto dos incentivos extras é maior. Essa é uma das conclusões mais 
importantes do estudo “Perspectivas RH – 2008”, realizado pela seccional da Associação 
Brasileira de Recursos Humanos no Rio Grande do Sul (ABRH-RS). Segundo Flávia Pereira, 
diretora de sistemas de remuneração da entidade, a pesquisa envolveu somente empresas 
gaúchas, mas evidenciou tendências que têm sido verificadas em todo o país. O enxugamento 
das políticas de benefícios é uma delas. “Quase todas sofreram redução. As empresas estão 
muito mais focadas nos níveis gerenciais, onde reter talentos é uma manobra estratégica, de 
impacto maior”, explica Flávia. 

Um dos benefícios que encolheram foi o de programas de educação formal. Ao todo, o número 
de empresas que bancam programas desse tipo caiu de 68% para 58% entre 2007 e 2008. 
“De certa forma, as companhias estão sinalizando que as pessoas já devem vir preparadas do 
mercado de trabalho”, interpreta Flávia. Outro chamariz que encolheu foi o de planos de 
Previdência Privada. Em 2007, 33% das empresas pesquisas ofereciam esse tipo de benefício. 
Neste ano, o percentual caiu para 26%. 

Em compensação, Flávia destaca que as empresas estão descontando menos dos empregados. 
Um bom exemplo é o vale-alimentação. O subsídio médio em alimentação/refeição passou de 
76% para 88% nos últimos três anos. Essa aplicação maior na base da pirâmide das 
necessidades, segundo Flávia, está bastante ligada ao perfil dos setores que participam da 
pesquisa: indústria, comércio e uma parcela menor de serviços. “Os investimentos em trazem 
todo um aparato de melhoria da qualidade de vida e sobrevivência que os outros benefícios 
não trazem” afirma. 

O “Perspectivas RH – 2008” aponta, ainda, que 36% das empresas pesquisadas utilizam 
ferramentas sistematizadas para a gestão de Recursos Humanos. O percentual é pequeno se 
comparado ao de países desenvolvidos – mas já representa um avanço. Flávia conta que, há 
alguns anos, somente grandes companhias brasileiras se preocupavam em ter uma estrutura 
organizacional de salários. Para ela, o importante é que os gestores de RH tenham um bom 
parâmetro de remuneração dos seus funcionários, sem perder de vista o que as outras 
companhias estão fazendo. “Entendo que olhar o que está acontecendo é uma forma de 
sobreviver e de contratar as melhores pessoas”, observa. 
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