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Os executivos terão aumentos médios de 5,8% em 2009, em função de acordos coletivos. A 
soma destes percentuais com os reajustes concedidos por mérito devem resultar em 
acréscimos nos salários de 7,6%, em média. A projeção é de um estudo realizado junto a 187 
empresas pela consultoria Hewitt Associates.  
 
A pesquisa, divulgada ontem, levou em conta a projeção de crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) em 2009, de cerca de 3,5%. Também considerou a inflação projetada para o ano, 
entre 4,85% - conforme o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - e 5% - segundo o 
Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC).  
 
Caso a atual crise mundial se estenda até 2008, as empresas poderão modificar suas políticas 
salariais, como forma de se resguardar financeiramente. "Em termos de remuneração fixa, a 
tendência natural das empresas [em tempos de crise] é reduzir os percentuais de aumentos 
salariais no salário-base, que são custos fixos e que, uma vez concedidos, não se pode voltar 
atrás", afirma a consultora sênior de remuneração, Patrícia Hanai. "Essa prática já veio 
acontecendo em 2008, com a redução dos orçamentos por mérito para todas as categorias de 
colaboradores, e a projeção para 2009 é que este cenário se repita", projeta.Em caso de 
agravamento da crise mundial, os reajustes poderão chegar a níveis próximos da inflação. 
"Felizmente (para os colaboradores) e infelizmente (para as empresas), os percentuais de 
aumentos salariais concedidos via acordo coletivo são obrigatórios, e a maioria dos 
colaboradores têm seus ganhos protegidos pelo menos da inflação do período", avisa Patrícia.  
 
De acordo com a pesquisa, os profissionais de nível de supervisão terão em 2009 aumentos 
iguais à inflação, em razão de acordos coletivos. Com os reajustes por mérito, os aumentos 
para a categoria chegarão a 7,7%.  
 
Alternativas para 2009  
 
O levantamento mostrou que, por força de acordos coletivos, em 2008, as empresas tiveram 
de conceder altos percentuais de reajuste salarial. Desta forma, os aumentos por mérito 
acabaram sendo reduzidos. Para 2009, conforme consultores da Hewitt, o cenário deve se 
manter semelhante ao de 2008.  
 
O diretor-geral da Hewitt Associates, Carlo Hauschild, responsável pela operação brasileira da 
consultoria, alerta que os profissionais de recursos humanos devem, desde já, preparar 
alternativas para o próximo ano, considerando a hipótese de que a crise se acentue e 
provoque perdas maiores às organizações. Desta forma, será possível evitar cortes unilaterais 
de reajustes e benefícios.  
 
Conforme o estudo, em 2008 os aumentos por mérito alcançaram níveis inferiores aos do ano 
passado, enquanto a distribuição de remuneração variável chegou a níveis muito próximos a 
2007. As companhias também adiaram o lançamento de programas de ganhos mais 
agressivos. "Devido ao agravamento recente e à incerteza em relação à extensão e 
profundidade da crise econômica e seus impactos as empresas têm adotado posturas mais 
conservadoras na gestão salarial", conclui Patrícia.  
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