
Líderes financeiros e comerciais estão entre os mais valorizados 
 
Os diretores financeiros e comerciais são os que mais têm opções para negociar aumento de 
salário na atualidade. "São os que as organizações mais necessitam nesse momento e, por 
isso, tratam de segurá-los", explica Yolanda Gutiérrez, sócia da PricewaterhouseCoopers. Com 
essas palavras, ela ilustra uma das principais conclusões do Estudo Salarial e de Políticas 
Retributivas 2008, que a consultora elaborou na Espanha, a partir das dados coletados junto a 
180 empresas de todos os setores.  
 
Os aumentos previstos para 2009 superam a alta de 4% nos últimos anos. As direções geral e 
comercial foram as mais favorecidas, com alta de 4,7%. Gutiérrez estima que os aumentos no 
próximo ano estarão próximos de 5% - os últimos dados situam o índice de preços ao 
consumidor espanhol em 4,9%. "As empresas estão tratando de ajustar seus salários, mas 
agora se vive certa incerteza e elas ainda não se pronunciaram de forma definitiva. Estão à 
espera da reação de outras companhias e das últimas notícias financeiras", explica.  
 
Em qualquer caso, e apesar da crise, este ano marcará a diferenciação dos profissionais do 
ponto de vista retributivo. "As organizações, mais do que nunca, estão preocupadas com a 
diferença de seus perfis mais críticos", assinala a sócia da PwC, responsável pelo relatório. 
"Passamos de uma época na qual as variações salariais eram mínimas para uma que abriu a 
forquilha. Parece que se abandona a tendência homogênea existente entre as distintas 
categorias para passar a uma situação na qual se destacarão os incrementos dos distintos 
níveis diretivos frente aos perfis técnicos e de suporte."  
 
Yolanda ainda acrescentou outra novidade: "A aposta para a área administrativa intermediária, 
em termos de formação e de desenvolvimento de suas habilidades, passou para o segundo 
plano. Agora se trata de pagar melhor para assegurar a fidelização".  
 
A especialista afirma que não são bons tempos para se pedir aumentos salariais que possam 
ter efeito na folha de pagamentos. "Ante a necessidade de reter o pessoal-chave e a carência 
de orçamentos flexíveis e generosos, as empresas deverão aguçar seus engenhos nas políticas 
de compensação, gerando novas propostas de valor para os funcionários na linha da 
compensação flexível, vantagens fiscais, conciliação da vida pessoal com a profissional, planos 
de reconhecimento não-retributivo, etc".  
 
Uma das propostas de valor que as empresas oferecem aos funcionários é a retribuição 
flexível. Esse sistema, que permite ao profissional desenhar sua compensação em espécie - 
com limite de 30% do salário total - se popularizou nos últimos anos nas organizações. 
"Embora, em princípio, tenha se pensado em postos diretivos e de comando, pouco a pouco se 
estendeu [o benefício] para os níveis inferiores", afirmou Yolanda. "Nas empresas que 
começaram a implantar esse princípio, há dois ou três anos, ele foi aplicado para todo o 
quadro de pessoal."  
 
É cada vez mais comum as organizações oferecerem assistência de saúde e médica aos 
funcionários. Segundo o estudo, 65% das empresas concedem esse benefício aos postos 
diretivos, mas só 26% oferecem aos funcionários da área administrativa, aos operários e para 
o restante das áreas comerciais.  
 
A remuneração variável a curto prazo (percentagem da retribuição fixa anual que recebe o 
funcionário pelo cumprimento de metas) é outra das técnicas para premiar e fidelizar os 
funcionários que mais contribuem para o negócio. No último ano, essa quantidade foi ampliada 
na maioria dos 30 postos analisados. Conforme os dados do relatório salarial de 2008 da PwC, 
95% das empresas consultadas concedem bônus variáveis a curto prazo para presidentes, 
conselheiros adjuntos, direção geral e conselheiros. Em 45% das empresas, também são 
contempladas as posições mais inferiores. "Essa retribuição foi estendida para mais níveis. 
Uma tendência que evoluiu sem prejuízo da bonificação a longo prazo", diz Yolanda.Depois do 
diretor geral, são os diretores jurídicos e de produção os mais bem pagos, segundo a análise 
da PwC. Na seqüência, vêm os diretores financeiro, de marketing e de recursos humanos. 
Gutiérrez assegura que estes executivos, em particular, estão ganhando nos últimos anos 



papel mais relevante nas organizações, onde são considerados como postos essenciais. Prova 
desse protagonismo é que neste ano incrementaram sua variável a curto prazo em dois pontos 
com respeito ao exercício anterior".  
 
"Tempo livre vale dinheiro"  
 
A geração Y surpreendeu o mercado de trabalho com uma nova exigência: o ócio. Junto com a 
formação e a carreira profissional, desfrutar de uma jornada de trabalho que permita 
aproveitar o tempo livre é um dos fatores que as pessoas nascidas a partir de 1982 valorizam 
no acesso ao emprego - acima do salário e não precisamente nessa ordem. As organizações se 
deram conta disso e têm procurado oferecer condições para que os profissionais equilibrem a 
vida profissional e familiar, tanto para atrair talento quanto para fidelizar os profissionais de 
valor decisivo. "As políticas de flexibilidade de trabalho vão mais além do salário emocional, 
porque têm impacto econômico na organização", ressalta Yolanda.  
 
Conforme a pesquisa da PwC, 20% das 180 organizações consultadas oferecem aos seus 
funcionários a possibilidade de acolher uma jornada de trabalho reduzida "Há uma nova 
tendência, o tempo livre vale dinheiro", conclui Yolanda.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 out. 2008, Empresas & Negócios, p. C11. 


