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Estudo com 186 companhias de diversos setores no país mostra que briga por talentos está 
tornando as políticas de retenção mais agressivas.  
 
Embora o cenário econômico mundial ainda seja de recuperação, o mercado aquecido e a 
disputa por talentos fazem as empresas instaladas no Brasil serem mais competitivas em suas 
políticas de remuneração.  
 
De acordo com levantamento realizado com 186 companhias de diversos portes e setores, um 
dos maiores indicadores de que os executivos brasileiros estão valorizados são as expectativas 
de bônus para este ano. A maioria das companhias pretende manter o variável pago em 2010 
e um quarto delas dará prêmios maiores que no ano passado. O período de pagamento desses 
bônus, que começou em fevereiro deste ano, se estende até abril.  
 
Mesmo as multinacionais, tradicionalmente menos flexíveis para alterar suas políticas de 
bônus, estão mais otimistas - elas representam 78% das companhias entrevistadas. Christian 
Mattos, consultor da Towers Watson, empresa responsável pela pesquisa, ressalta que, no pico 
da crise, falou-se muito em 'bônus zero' para 2010, uma vez que esses valores são vinculados 
aos resultados do ano anterior. "Isso não se concretizou. Os bônus ficaram 5% a 10% abaixo 
da meta, o que não foi exatamente um desastre", afirma.  
 
Para este ano, algumas empresas já estão praticando uma remuneração variável mais 
competitiva: 17% devem pagar bônus superiores à meta, enquanto 54% vão remunerar 
dentro do previsto. Além disso, 16% das entrevistadas informaram que reviram para cima a 
sua política de bônus em 2010, o que se reflete nos valores que estão sendo pagos agora aos 
executivos. 
 
Em relação aos salários fixos, o estudo demonstra que a maioria das companhias projeta repor 
pagamentos acima da inflação para todos os níveis, incluindo o executivo. "Os acordos já 
vinham proporcionando ganhos reais nos últimos anos e isso se acelerou em 2010". Nem 
sempre, porém, os executivos são contemplados nessa política de remuneração. O 
levantamento difere as práticas salariais de empresas que incluem ou excluem esses 
profissionais dos acordos coletivos formais.  
 
No caso das companhias que separam o pagamento dos cargos de gestão dos demais, existe 
uma métrica individual que leva em consideração o desempenho pessoal e o do negócio. Em 
geral, essa metodologia é aplicada a partir do nível gerencial. De acordo com a pesquisa, 32% 
das empresas ouvidas optam por essa forma de remuneração. "São companhias que fazem 
reajustes mais agressivos", diz Mattos.  
 
Na opinião do consultor, empresas que remuneram separadamente seus executivos 
conseguem ter mais flexibilidade e, consequentemente, são mais meritocráticas. A divisão de 
reajustes entre os níveis de gestão e os operacionais normalmente agrada as matrizes de 
multinacionais, pouco habituadas à negociação de salários com sindicatos e ao nível de 
inflação no país. 
 
A necessidade de competir pelos melhores talentos é outra vantagem dessa política. "No 
Brasil, as empresas precisam ser mais agressivas, uma vez que a falta de mão de obra já 
atinge a maioria dos setores. Com o sistema de reajustes individuais, elas conseguem oferecer 
pacotes mais interessantes, atraindo e retendo bons profissionais." 
 
Na opinião de Mattos, existe uma intenção das organizações em migrar para o sistema em que 
a remuneração dos executivos seja separada dos demais. Na prática, porém, esta é uma 
missão muito difícil. "Existem setores como o de serviços e o bancário que tradicionalmente 
incluem todos os colaboradores no reajuste coletivo. A mudança demandaria negociações com 
os sindicatos, com os funcionários e uma transformação na cultura da organização", explica. 
 



Em 2011, 41% das empresas planejam a contratação de mais profissionais. O crescimento 
médio das equipes deve ser de 9%, mas essa estimativa pode aumentar se determinados 
segmentos forem analisados individualmente. "Existe uma grande expectativa de contratação 
em setores como o de petróleo e gás, além do automotivo". Segundo Mattos, foram as 
montadoras que registraram um dos melhores desempenhos no ano passado, particularmente 
na remuneração fixa.  
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