
Com a crise econômica que abalou o mundo no últi-
mo trimestre de 2008, muitas empresas deixaram de
lucrar e de crescer, gerando prejuízos que antes não

imaginavam. Porém, anos antes, a economia vivia um
momento diferente: crescimento de mercado, oferta de
empregos e uma corrida pelos melhores executivos, ou seja,
as empresas faziam de tudo para atrair esses profissionais e
muitas delas chegaram a dar o que se chama de "bônus
garantido", ou seja, garantiam um bônus "x" ao executivo,
independente do resultado que ele conseguisse.

No início, esse modelo de atração não teve impactos,
pois as empresas lucravam muito e acabavam por não
perceber os possíveis prejuízos desse bônus. Mais tarde,
com a crise instalada, viu-se que o caminho escolhido na
maneira de remunerar os altos executivos poderia não ser, a
longo prazo, vantajoso para o negócio.

E não é somente o bônus garantido que causa danos às
organizações, mas também o plano de remuneração variável

com indicadores insustentáveis e baseado no risco. De acor-
do com o consultor da Hay Group, Leonardo Salgado,
alguns planos de incentivo estabelecem metas agressivas e
desafios ousados para que o executivo consiga sua premi-
ação. "A tendência para os próximos anos é que não se
queira privilegiar o risco desnecessário, ou seja, você desa-
trela parte da remuneração somente aos resultados finan-
ceiros da empresa e começa a dar mais ênfase a fatores que
tinham pouco impacto, como qualidade no atendimento,
satisfação, pesquisa de clima, nível de engajamento, entre
outros", diz e complementa: "Porque não basta ter um resul-
tado de um ano. Tem que ter um resultado sustentável".

A incoerência dos indicadores que sustentam a remune-
ração variável é exemplificada no caso do banco de investi-
mentos Merril Lynch, que na crise apresentou prejuízos que
chegaram a US$ 5,15 bilhões. Enquanto isso, John Thain,
presidente executivo da companhia, reduziu mais de 5 mil
funcionários para que a compra do banco pelo Bank of



remuneração
America fosse concretizada e os custos diminuíssem em até
US$ 7 bilhões. Se essa meta fosse cumprida no prazo estipu-
lado pela companhia, John Thain e Nelson Chain, diretor
financeiro do banco, receberiam, respectivamente, bônus
de US$ 5,22 milhões e US$ 1,7 milhão. Eles mereciam esse
prêmio? Por muito tempo o mercado mostrou que sim, ou
seja: resultado a qualquer custo.

Esse cenário coloca em questão qual a melhor maneira
de remunerar altos executivos, ou melhor, leva a pensar co-
mo deve ser a política de remuneração dentro das organiza-
ções. Nos EUA, por exemplo, há uma indignação pública pe-
dindo por mudanças na forma de tratar a remuneração den-
tro das empresas. Lembrando que lá os acionistas de grande
parte delas são a própria população, que investe em ações,
assim como os brasileiros na poupança. De qualquer ma-
neira, essa crise gerou tendências que podem vir para ficar.

De acordo com Andréa Huggard-Caine, consultora da
Huggard-Caine, existe uma lei que está sendo implantada
nos EUA através da comissão de valores, responsável pelas
empresas de capital aberto, que dá maior autonomia e po-
der ao comitê de remuneração para controlar a forma como
essas empresas remuneram seus funcionários, inclusive os
altos executivos. "As empresas de capital aberto serão audi-
tadas sobre sua remuneração", comenta.

Além disso, as empresas que entraram no Programa de
Alívio de Ativos Problemáticos (TARP, sigla em inglês) do
governo dos EUA terão regras fortíssimas quanto à remu-
neração de altos executivos. "Por exemplo, se o governo
aplicou recursos de até 25 milhões de dólares, o principal
executivo não pode receber bônus, e quanto maior o valor
emprestado, maior o número de executivos que não
poderão receber bônus", explica Huggard-Caine.

Embora os casos mais preocupantes sejam as empresas
de capital aberto e multinacionais americanas, para os con-
sultores essa situação terá reflexos no Brasil e em todo o
mundo, principalmente em relação à remuneração variável.
De acordo com uma pesquisa realizada pela Hewitt com
217 empresas multinacionais americanas com filiais em seis
países (Argentina, Brasil, Chile, México, Porto Rico e
Venezuela), dentre as empresas que planejavam reduzir o
orçamento de aumentos salariais para 2009, projetava-se
uma diminuição, na média, de 28% no orçamento de
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aumentos globais. Adicionalmente, quase 50% das empre-
sas também informavam um declínio nos pagamentos de
remuneração variável, com reduções de 10% ou mais nos
gastos globais com remuneração variável.

De acordo com a líder da área de remuneração da
Hewit, larema Oliveira, para manter a competitividade glo-
bal em meio à desaceleração econômica, as multinacionais
norte-americanas estão atuando em seis áreas para geren-
ciar proativamente seus custos de remuneração globais na
economia atual em mudança. Veja quais são:

1Avaliar a governança de remuneração global. Para
enfrentar o foco cada vez maior nos custos, as organiza-

ções multinacionais norte-americanas têm avaliado sua
governança de remuneração global. As responsabilidades e
autoridade para agir estão sendo redefinidas em toda a
organização de remuneração global para assegurar que os
gastos de remuneração globais sejam gerenciados com efi-
cácia e que as decisões salariais estejam alinhadas à estraté-
gia de remuneração global.

2Analisar a competitividade da remuneração global
Com o aumento da pressão nos custos, as multina-

cionais norte-americanas realizam exercícios de benchmark
coordenados e consistentes para a sua força de trabalho
global. As organizações estão mais bem preparadas para
gerenciar suas estruturas de remuneração de uma maneira
proativa e diligente, ao assegurar que os gastos globais de
remuneração estejam alinhados à sua estratégia de negócios
e de resultados.



3Avaliar o pacote de remuneração total As empresas
reexaminam e avaliam todos os elementos do seu

pacote de remuneração total, incluindo salário-base, incen-
tivos anuais de curto prazo, ajudas de custo para veículos,
benefícios a funcionários e incentivos de longo prazo.
Muitas empresas também avaliam seus incentivos de longo
prazo oferecidos fora dos Estados Unidos. Ao considerar as
práticas locais, as empresas revêem o tamanho dos prêmios
de incentivo de longo prazo, substituindo-os por prêmios
geralmente menores do que nos níveis norte-americanos.

4Redesenhar a função de remuneração global. As
empresas estão redesenhando sua função de remune-

ração global para utilizar recursos de maneira mais eficiente
e eficaz, voltando-se para essas áreas de redução de custo
como parte do redesenho: tecnologia e ferramentas apri-
moradas; centros de serviços compartilhados; terceirizando
partes da função de remuneração global, incluindo envios
de pesquisas, gerenciamento de dados de mercado e de-
senvolvimento de estruturas salariais.

5Nivelamento global de cargos. O uso do nivelamento
global de cargos é fundamental para alinhar o negócio

global e estratégias de crescimento e estratégia de remune-
ração global. Uma vez que uma empresa tenha implementa-
do um processo de nivelamento global, pode gerenciar com
maior eficiência o equilíbrio entre a equidade interna e a
competitividade do mercado externo. Isso possibilita que a
empresa obtenha maior visibilidade e controle dos gastos
de remuneração globais da organização.

6Utilizar comunicação eficaz. Muitas multinacionais
norte-americanas estão se concentrando em comunicar

suas filosofias de remuneração interna e globalmente para
facilitar uma comunicação mais efetiva entre as operações
corporativas e locais. É crucial munir os gerentes de ferra-
mentas, mensagens e informações adequadas para ter dis-
cussões construtivas sobre orçamentos em mudança e
redução das oportunidades de remuneração.
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Para Leonardo Salgado, porém, o discurso de que o nível
de remuneração do alto executivo vai cair é um mito, pois os
executivos de alta performance que conseguiram gerar
resultados durante a crise e conseguiram manter a lucrativi-
dade da empresa não têm por que sofrer uma redução da
remuneração variável. "Mas o discurso é uma verdade para
os executivos que não tiveram alta performance", diz.

Outra tendência que ele coloca é a de uma performance
relativa, em que irá analisar não só se o dinheiro entrou e
deu lucro para a empresa, mas se a equipe que está lá den-
tro tem a capacidade de gestão adequada, dando suporte
para a empresa sobreviver nos momentos de pior perfor-
mance do mercado. "Se você atua em um segmento de
exportação e o câmbio está favorável, todo mundo que está
naquele segmento tende a ter um resultado positivo; então,
isso só não basta para você ganhar uma remuneração dife-
renciada", explica.

Além disso, a forma de pagar esse bônus aos executivos
tende a mudar, ou seja, se ele receberia antes 500 mil de
bônus, a tendência é que a empresa agora pague 300 no
final do ano e mais 300 (aumentando o valor) para daqui
três anos ou mais, desde que nesse período os resultados
continuem a ser concretizados de forma consistente e ele
não vá embora da companhia. Essa maneira de remune-
ração é chamada de "bônus diferido".

Todas essas mudanças buscam uma só palavrinha: sus-
tentabilidade nos negócios. Esse novo cenário permitiu que
o termo chegasse até na remuneração, buscando cada vez
mais que as ações promovidas na área garantam o não sacri-
fício da estrutura da empresa. "Ou seja, não é só fazer di-
nheiro. Outros fatores como comprometimento interno,
relação com o cliente, entre outros, são importantes. Além
disso, a remuneração tende a não ser alavancada a curto
prazo para minimizar o risco, pagando por metas e medi-
ante resultados consistentes de longo prazo. Isso é uma
estratégia de remuneração sustentável", explica Salgado.

Há muitas propostas para melhorar a remuneração va-
riável, mas é certo que fazer um modelo bem-feito é algo
muito complicado, pois para isso seria preciso levar em con-
sideração tantos fatores que ele ficaria muito complexo.
"Quanto mais perfeito ele for, mais complexo vai ser e
menos efetivo será, porém, quanto mais simples, mais efeti-
vo ele se torna, pois é mais entendível para as pessoas da
organização, mas está sujeito a diversas intempéries, pois
com certeza deixou de considerar algo", comenta Huggard-
Caine. Para a consultora, o variável é uma excelente ferra-
menta mas não é a única. "As pessoas não podem depender
apenas do variável como forma de gerenciar comportamen-
to. Não é efetivo o investimento só nessa ferramenta se não
há um preparo das lideranças para o futuro", explica.

Para tornar a discussão em torno da remuneração muito
mais efetiva, a revista profissional&negócios organizou

um debate com os principais fornecedores para esse seg-
mento com o objetivo de trazer questões importantes para a
matéria. Participaram da mesa-redonda o gerente de proje-
tos da RH Plus, Fernando César Senna, a líder do comercial

e marketing da Hewit,
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Sinerhgia, Kátia Moreno, gerente de projetos da SK Cia da
Informação, Paulo Roberto Pescuma, diretor da People Up
e Eduardo Farias, consultor da People & Profits.

De acordo com os participantes, em sua maioria as
empresas no Brasil estão completamente desestruturadas
no que diz respeito à política de cargos e salários, sendo em
grande parte as pequenas e médias empresas. Um dos
primeiros problemas em relação a isso começa na descrição
de cargos, que está totalmente desatualizada, sem a
equidade correta entre a tarefa executada e a descrição do
cargo, ou seja, "processos falidos e velhos"; como caracteri-
zou Pescuma.

Além disso, tratar a política de cargos e salários como um
segredo escondido a sete chaves é visto como um problema
hoje, já que para eles a melhor maneira de trabalhar a remu-
neração é através de uma comunicação clara e transparente,
evitando assim injustiças e incoerências no processo remu-



neratório. Muitas vezes, segundo os participantes, falta audá-
cia, competência ou mesmo falta de caráter do próprio RH
para mudar situações como essas, isso por que muitas vezes
o RH sabe desses problemas na empresa gerados pela po-
lítica de remuneração, mas prefere não fazer mudanças, já
que é nessa área que se descobrem os "vagabundos", os
"apadrinhamentos", o "nepotismo" e outros grandes proble-
mas no sistema organizacional. E pior, muitas vezes o RH
não diz nada por acobertar pessoas às quais ele está subordi-
nado, ou para acobertar irregularidades na sua própria área.

Foi possível constatar esse fato ao conversar com um
profissional de RH, que preferiu não ser identificado, que
diz ter presenciado todos esses problemas quando se tor-
nou auditor de uma empresa e depois virou parte da área de
recursos humanos. "Um dos fatores para a minha vinda na
empresa como auditor era justamente descobrir a máfia do
próprio RH, de onde saíram oito pessoas", diz.

O grande problema é que muitos RHs veem essas infor-
mações confidenciais como uma forma de ter a "caixa-preta"
nas mãos e com isso sentem-se com um poder maior dentro
da organização. Porém, segundo os participantes do debate,
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melhorar a política de remuneração é uma briga que o RH
precisa comprar para ter mais autonomia na empresa, princi-
palmente quando há casos de irregularidades.

Para o consultor da Right Management, Felipe Westin, os
principais erros na política de remuneração das empresas
estão no desalinhamento entre a cultura organizacional e o
processo remuneratório, onde muitas vezes empresas
conservadoras, por modismo, acabam criando pacotes de
remuneração variável incompatíveis com a cultura organiza-
cional, que são mais agressivas e exigem que o colaborador
assuma mais riscos.
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De acordo com ele, muitas empresas não pos-
suem um sistema remuneratório bem estruturado,
com posições definidas, avaliações das posições de
acordo e consistência interna de pagamento; por
exemplo, um indivíduo que tem uma posição inter-
na menor que a de outro ganhando o mesmo. "O
que faz isso se manter é a incompetência do RH e a
falta de visão estratégica desse profissional de quan-
to um bom sistema remuneratório pode agregar
valor à empresa através da motivação das pessoas,
aumento de produtividade e engajamento", explica.

O consultor também ressalta que o RH tem a
obrigação de levar informações de irregularidades
aos gestores quando descobre que elas existem.

Porém, ele diz que isso tem de acontecer de forma estudada e criteriosa, com
argumentos técnicos e científicos. "Não pode levar essas informações a título de
reclamação e na base do "achismo". E esse é um grande problema que faz o RH
não ser respeitado", explica.

Ou seja, fica cada vez mais clara a importância de políticas bem consistentes e
valores definidos antes de qualquer coisa, para se fazer então um programa de
remuneração dentro de qualquer empresa. São esses valores que darão coerên-
cia, justiça e credibilidade ao programa. Além disso, fica cada vez mais claro que o
sistema remuneratório está sendo menos "cargo" e mais "contribuição das pes-
soas". Segundo Westin, essa tem sido uma mudança muito forte ao longo dos
anos e a tendência é que no futuro o processo de remuneração seja desenhado de
forma muito mais individualizada e vinculada às competências dos indivíduos e
do quanto elas agregam valor e resultado ao negócio.

Na Serasa Experian, a remuneração variável é uma grande aposta e voltada
para todos os níveis hierárquicos da organização. "O salário-alvo do nosso PPR,
por exemplo, é um dos grandes diferenciais do nosso pacote de remuneração", diz
o gerente de estrutura organizacional e compensation, Eluard Puccini de Moraes.

De acordo com ele, a empresa pratica políticas de remuneração sustentáveis,
ou seja, é controlada a relação bônus x resultados, o que não permite desvios ou
pagamentos de qualquer premiação que não seja financiada pelos resultados. O
grupo também estabelece os percentuais máximos que podem ser praticados
globalmente no pagamento de remunerações variáveis em suas reuniões de
acionistas. ' '

Moraes acredita que as mudanças que estão ocorrendo nos EUA não devam
interferir no Brasil, já que as empresas estão mais "maduras" nesta questão.
"Talvez por isso o modelo brasileiro é que deve interferir em empresas norte-
americanas", diz e complementa: "Apesar das dificuldades, acredito que este
momento está sendo importante para o mundo repensar valores, não os tangíveis,
mas os que realmente importam".
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Exemplo Tortuga

Depois de passar alguns anos com uma política salarial
atrasada em relação ao mercado e perder alguns profissio-
nais, a Tortuga resolveu mudar o seu processo remune-
ratório e hoje, semestralmente, a organização faz pesquisas
para se balizar diante dos concorrentes e do mercado. Os
dados requeridos vão desde o cargo mais baixo até o nível
executivo, e quando há qualquer dúvida de um cargo espe-
cífico, faz-se uma pesquisa focada naquela posição para
que não haja injustiças. "Nossa política salarial acompanha
fielmente a evolução do mercado, além de ser um pouco
mais alta, buscando a retenção de talentos", comenta o ge-
rente de RH, Adilson Rancoleta.

O pacote remuneratório para os executivos não é muito
agressivo e compõe o salário fixo, benefícios como carro da
empresa, combustível, notebook, smartfone, entre outros e
a PLR, que é feita semestralmente e pode ir de um salário
cada um se atingidas as metas globais. Se a pessoa conse-
guir 80% do que foi estabelecido, começa a ganhar, mas

abaixo dessa porcentagem não se recebe nada.
A empresa também busca ser transparente na política de

remuneração, colocando em seu portal todos os dados refe-
rentes a políticas e benefícios. "Nós íamos divulgar a des-
crição de cargos, mas por segurança resolvemos não fazer
isso. Porém, na dúvida o funcionário pode pedir aos ges-
tores essa descrição e as competências exigidas para o car-
go, pois eles sim têm acesso às informações", explica Ran-
coleta. Além disso, no mínimo uma vez por ano a empresa
faz uma reciclagem das atividades que o colaborador está
praticando e do que está descrito, onde os próprios gestores
respondem às informações.
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