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Negócios

A dona das principais marcas de
produtos para animais de estima-
ção Mars leva a sério a proposta
de apreço pelos “pets”. No escri-
tório, funcionários são encoraja-
dos a trazer para a empresa cães
e gatos – em dias alternados.

A prática, segundo a diretora
de pessoas da multinacional

americana, Tatiana Sereno, per-
mite que os trabalhadores intera-
jam com os bichinhos durante as
reuniões, ajudando a tornar
mais “leve” o processo de toma-
da de decisões.

Outra prática original para o
mercado brasileiro, importada
dos Estados Unidos, é o paga-
mento semanal aos funcioná-
rios. Na Mars, os empregados re-
cebem 18% do ordenado todas as
sextas-feiras. Na última semana
domês, as pessoas recebem o res-
tante do salário, com os devidos
descontos. “O pagamento sema-
nal ajuda as pessoas a organizar

o fluxo de caixa do mês, a não ter
aquele aperto antes do dia do pa-
gamento”, diz Tatiana.

Já a GVT, empresa telefônica

do grupo francês Vivendi, com
sede em Curitiba, decidiu inver-
ter a lógica dos benefícios: são os
funcionários que definem as van-

tagens que vão obter. A empresa
baseou a ideia em um sistema de
pontos. Dependendo do cargo e
do nível hierárquico, o funcioná-
rio recebe um determinado nú-
mero de pontos a ser usado em
benefícios – e pode adaptá-los às
necessidades de seu estilo de vi-
da.

À la carte.“A pessoa pode esco-
lher ter mais para comer em res-
taurantes ou para gastar no su-
permercado”, exemplifica Gio-
vane Nichele da Costa, vice-pre-
sidente de recursos humanos da
GVT. Há também a possibilida-
de de descartar benefícios que
não façam sentido para a fase da
vida do novo contratado. “A cre-
che, por exemplo, pode ser mui-
to importante para quem tem fa-
mília, mas não é útil para uma
pessoa mais jovem e solteira.”

Esse tipo de vantagem diferen-
ciada, na visão do executivo, tem
a função de construir a reputa-

ção da GVT em um mercado que
disputa profissionais qualifica-
dos. “É uma arma para atrair ta-
lentos”, diz Costa. Para retê-los,
diz o executivo, é preciso ir ainda
mais longe e oferecer bônus de
longo prazo. A GVT oferece prê-
mios em ações para determina-
dos níveis hierárquicos. Mas só
pode vender os papéis quem per-
manecer no mínimo três anos na
companhia./ F.S.

Anna Carolina Rodrigues
Talita Fernandes
ESPECIAL PARA O ESTADO

Centros de formação de profis-
sionais de tecnologia, mão de
obra qualificada e incentivos go-
vernamentais ajudaram algu-
mas cidades brasileiras a atrair
negócios, criar empregos e incre-
mentar a economia com a expan-
são do setor de Tecnologia da In-
formação e Comunicação
(TIC). O modelo, bem-sucedido
em Florianópolis (SC), já foi re-
plicado com sucesso em Londri-
na (PR) e no Recife (PE).

Na capital catarinense, a arre-
cadação com as empresas de
TIC superou a do segmento tu-
rístico em 2007, mudança que

tornou a economia de Florianó-
polis menos refém da sazonalida-
de do setor de viagens. A presen-
ça de mão de obra especializada,
incentivos municipais e as incu-
badoras e parques tecnológicos
locais favorecem o surgimento
de negócios. Entre 30 e 40 empre-
sas são criadas a cada ano.

A expectativa de crescimento
do setor, no entanto, não se res-
tringe a Florianópolis. De acor-
do com a Associação Brasileira
de Empresas de Tecnologia da
Informação e da Comunicação
(Brasscom), as empresas brasi-
leiras de TIC passarão dos atuais
4,4% do PIB para 6,5% em 2022.
O presidente da entidade, Anto-

nio Gil, prevê que esse salto fará
o País subir da sétima para a quin-
ta posição no mercado mundial.

Em 2011, o setor de TIC expor-
tou US$ 2,65 bilhões, crescimen-
to de 10,4% em relação ao ano
anterior. A Brasscom espera mul-
tiplicar esse volume por 7,5 e che-
gar a cerca de US$ 20 bilhões até
2022. Gil explica que o País se-
gue macrotendências comuns a
outros Brics (grupo composto
por Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul), como o ritmo do
crescimento do PIB nos últimos
anos e a ampliação de mão de
obra qualificada.

Além disso, o governo anun-
ciou em agosto o Plano TI Maior,
cujo investimento previsto é de
R$ 500 milhões entre 2012 e 2015
em indústrias de software, star-
tups e serviços na área de tecno-
logia, além da capacitação de 50
mil jovens.

Central. Em Londrina, um dos
diferenciais que atraiu empresas
de tecnologia foi a criação da pri-

meira central de negócios do se-
tor. A associação permite que pe-
quenas e médias empresas da ci-
dade negociem descontos coleti-
vos na contratação de benefícios
trabalhistas, na compra de bens
como carros e na participação de
eventos comerciais. Atualmen-
te, a entidade é formada por 60

das 240 empresas de TIC existen-
tes em Londrina e região.

Segundo o presidente da cen-
tral de negócios, Laerte Júnior
Paludetto, as empresas consegui-
ram reduzir em média 10% de
seus custos operacionais. “Para
aumentar em 10% (a margem de
lucro), o esforço é brutal. Mas,

de uma forma racional, as empre-
sas realizam lucro comprando
melhor. Não é preciso aumentar
preço de produto (para aumen-
tar o ganho)”, explica.

Outro estímulo para o setor
são os incentivos da prefeitura
de Londrina, que reduziu a alí-
quota do Imposto Sobre Servi-
ços (ISS) de 5% para 2% sobre a
receita. A mesma estratégia foi
adotada pela prefeitura de Reci-
fe no Porto Digital, parque tecno-
lógico criado para evitar a “fuga
de capital” da cidade, segundo o
diretor de Inovação, Guilherme
Calheiros. Muitos jovens recém-
formados em cursos de tecnolo-
gia costumavam migrar para ou-
tras cidades em busca de oportu-
nidades de trabalho. Empresas,
prefeitura e instituições de ensi-
no uniram forças no projeto do
Porto Digital para o desenvolvi-
mento de empresas de TIC.

O Porto Digital abriga atual-
mente 200 empresas de tecnolo-
gia, que faturam R$ 1 bilhão por
ano e empregam 6.500 trabalha-
dores. Para 2020, a previsão é
que o número de companhias do-
bre e a quantidade de trabalhado-
res totalize 20 mil.

Cidades viram polo de tecnologia da informação

Empresas inovam
nas vantagens
oferecidas

Energia. Goldman Sachs
venderá ativos ao Carlyle
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Na americana Mars, o
funcionário pode levar
o cão para o escritório;
na GVT, o empregado
escolhe o benefício

Pagamentos de bônus e benefícios
têm peso cada vez maior nos salários

Avanço. Para Antonio Gil, Brasil será o quinto no mercado de TI

● Empreendedorismo
O setor de tecnologia em
Florianópolis é formado
principalmente por empresas de
pequeno e médio porte. Muitas
delas são criadas por estudantes
recém-formados.

Carreiras. Quanto mais o funcionário sobe na hierarquia, menor a importância do salário mensal em seus ganhos. Para diretores, o
valor fixo mensal só representa metade dos ganhos totais no ano; no nível operacional, sem cargo de chefia, o salário representa 60%

Companhia. Deise Grosso, gerente da Mars, e seu cachorro

Florianópolis, Londrina
e Recife conseguiram
se tornar centros de
atração de empresas
tecnológicas

Fernando Scheller

No mercado de trabalho atual,
mudar de emprego somente
pelo salário pode ser uma ar-
madilha. Quanto mais avança-
do o estágio da carreira, maior
é a necessidade de entender a
política da empresa de benefí-
cios e bônus da nova compa-
nhia antes da decisão. “A pes-
soa deve olhar sempre a remu-
neração anual. O salário men-
sal é só uma parte da história”,
diz Olavo Chiaradia, diretor
da área de informações sobre
remuneração do Hay Group.

Quanto mais o funcionário so-
be na escala hierárquica, menor
a importância do salário mensal
em seus ganhos. Para diretores,
o valor fixo mensal só represen-
ta 49% dos ganhos totais no ano
– o restante é formado por bene-
fícios (8%) e pelos bônus de cur-
to e longo prazo (43%). Para o
nível operacional, sem cargo de
chefia, o salário mensal é 60% da
remuneração anual. A importân-
cia dos benefícios é maior (33%),
e o bônus só contribui com 7%
(veja quadro ao lado).

Para um funcionário que traba-
lha numa fábrica, ganha R$ 2 mil
e tem mulher e três filhos, expli-
ca Chiaradia, somente o seguro-
saúde pode representar uma eco-
nomia mensal equivalente à me-
tade do seu ordenado. “Para um
alto executivo que tem um filho
só, a importância em relação à

remuneração total será bem infe-
rior”, explica o diretor do Hay
Group. Portanto, o pacote de be-
nefícios será uma forma muito
mais eficaz de retenção do fun-
cionário no primeiro caso do
que no segundo.

Para profissionais que já exer-
çam cargos de gerência, é mais
importanteperguntar sobre a po-
lítica de remuneração variável
(como bônus e opções de ações)
do que sobre benefícios. Isso por-
que, de certa forma, os pacotes
de benefícios entre grandes em-

presas não variam muito. “Faz
uns 10 ou 15 anos que não apare-
ce nenhuma inovação na área de
benefícios”, afirma Chiaradia.
“Recentemente, a única novida-
de foi mesmo a introdução da
previdência privada.”

Aposentadoria. No entanto, os
planos de aposentadoria, antes
restritos a estatais e alguns pou-
cos gigantes do mercado, já são
vistos como “obrigatórios” para
companhias que querem atrair
profissionais de primeira linha.

Segundo Chiaradia, neste caso, a
disputa não se dá no benefício
emsi, mas no tamanho da contra-
partida da empresa à contribui-
ção do funcionário. Hoje, é co-
mum que as empresas igualem a
contribuição do funcionário,
mas há casos de grupos que vão
além e dobram o valor mensal
reservado pelo empregado.

A multinacional americana
Mars – das marcas como M&Ms
(chocolates) e Pedigree (comi-
da para animais de estimação) –
admite que chegou um pouco tar-

de quando o assunto é previdên-
cia privada. Segundo a diretora
de pessoas da empresa, Tatiana
Sereno, o benefício só foi estabe-
lecido recentemente, após a de-
manda ter sido detectada no re-
crutamento e na seleção. “Cada
vez mais as pessoas olham a re-
muneração total. Não fazemos
mais propostas só de salário-ba-
se”, explica a executiva.

Para todos. A regra do merca-
do é que pessoas que exerçam
cargos de chefia recebam bônus

e benefícios melhores que o
“chão de fábrica”. Às vezes, no
entanto, é preciso adaptar esse
sistema. A construtora MRV,
por exemplo, estendeu o progra-
ma de opções de ações a enge-
nheiros de obra. “Os programas
de opções de ações são de cinco
anos, com preço fixo garantido
aos papéis”, explica Junia Gal-
vão, diretora executiva de admi-
nistração da empresa. “Tenho
canteiros de obra com mais de
mil unidades. Preciso valorizar
os engenheiros.”

estadão.com.br

● Parcelado

REMUNERAÇÃO TOTAL

Divisão dos ganhos
Benefício conta menos para cargos mais altos

EM PORCENTAGEM BENEFÍCIO BÔNUS SALÁRIO

OPERACIONAL GERÊNCIA ALTA GERÊNCIA DIRETORIA PRESIDÊNCIA

60

7

33

70

15

15

61

24

15

48

44*

8

44

49*

7

Diferentes cargos, benefícios diversos
Prevalência de cada tipo de vantagem nos diferentes níveis hierárquicos

Automóvel

Motorista

Clube 
recreativo

Educação para 
dependentes

Telefone 
celular

BENEFÍCIOS PRESIDÊNCIA

86%

75%

11%

5%

87%

DIRETORIA

79%

6%

10%

5%

86%

ALTA GERÊNCIA

63%

Não tem

10%

8%

82%

 GERÊNCIA

41%

Não tem

10%

10%

73%

OPERACIONAL

Não tem

Não tem

64%

12%

Não tem

*Inclui bônus, PLR e opções de ações

INFOGRÁFICO/AEFONTE: HAY GROUP

TATIANA SERENO
DIRETORA DA MARS
“O pagamento
semanal dos funcionários
ajuda as pessoas
a organizar o fluxo
de caixa do mês, a
não ter aquele
aperto antes do dia
do recebimento.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 set. 2012, Economia & Negócios, p. B6.




