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Uma pesquisa global realizada pela Hewitt Associates com 55 empresas revela que os salários 
fixos deixarão de crescer nos próximos anos. Cada vez mais, as companhias devem optar por 
modelos de remuneração variável, como bônus, "stock options" (opções de ações) e PLR 
(Participação nos Lucros e Resultados). 
 
Além disso, o estudo indica que muitas companhias abandonarão as práticas de aumento salarial 
por mérito profissional. Para se ter idéia, enquanto em 52,2% das pessoas tiveram reajustes pelo 
desempenho em projetos desenvolvidos ou ações realizadas, este ano esse percentual caiu para 
33,4%. "As organizações estão ficando mais seletivas na hora de escolher quem vai receber essas 
gratificações", explica Patrícia Hanai, consultora consultora da Hewitt no país. 
 
Segundo ela, a média de remuneração adicional ao salário fixo por mérito se manteve estável nos 
últimos anos e não ultrapassam a casa dos 3,5%. Até bem pouco tempo, os 3,5% eram 
concedidos anualmente. Agora, o benefício passou a ser oferecido em um espaço de tempo que 
vai de um ano e meio a dois anos. 
 
"Acreditamos que esse modelo tende a desaparecer, porque não tem incentivado os profissionais 
a atingir metas e incide em impostos para as organizações", diz Patrícia. Não por acaso, tem 
crescido o interesse das empresas em adotar programas de remuneração variável. No Brasil, o 
mais adotado é o PLR, com 80%, seguido pelos bônus, com 52%. "O número é bastante alto 
exatamente por conta dos incentivos fiscais", explica Jorge Alberto Viani, líder de prática de 
remuneração da Hewitt. Mas tanto no caso dos bônus e "stock options", as empresas 
multinacionais instaladas por aqui e as nacionais só atingem da média gerência para cima. 
 
A boa notíc ia, ressalta Viani, é que antes as empresas ofereciam 14º e 15º salários, sem saber de 
fato como o executivo havia contribuído para os resultados da empresa. "Hoje, 87% dos 
entrevistados disseram que os programas de remuneração variável geram impactos positivos nos 
negócios", observa. Mas o consultor destaca que as companhias vêm aprimorando seus 
mecanismos de avaliação, permitindo que o bônus só seja pago quando o retorno for mensurado. 
"A empresa primeiro quer ver os resultado para depois remunerar o executivo", diz Viani. 
 
A tendência, na opinião ele, é o foco no desempenho individual dos profissionais. "Estamos saindo 
do formato de retorno por grupos de profissões, com médias salariais", afirma. "Quem não tem 
uma política de remuneração variável precisa pensar em reforçar os programas de benefícios se 
não quiserem perder gente". Com isso, as empresas tendem a controlar os salários fixos, para 
evitar maiores custos. 
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