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Livre escolha

decidir o que eles querem ter como benefícios

O ADVOGADO Renato Cesarotti trocou o
Hospital Albert Einstein por uma vaga no
curso de especialização em direito comer-
cial da Pontifícia Universidade Católica de
(PUC/SP). Na verdade, Cesarotti, advo-
gado, nunca foi ao Einstein. E nem pre-
tende, ou precisa ir. Ele se satisfaz com a
possibilidade de usar hospitais mais sim-
ples e por isso decidiu mudar o plano de
benefícios que recebe na empresa em que
trabalha, a companhia de software alemã
SAP O advogado está entre os 60% dos fun-
cionários que optaram por mudanças em
seu pacote de benefícios desde que a SAP
implementou o programa "You Opt". Ca-
sos como o dele estão se tornando comum
no Brasil. Permitir ao funcionário escolher
o que quer receber além do salário é uma
tendência que começa a ganhar cada vez
mais força nas empresas brasileiras.

Conhecida como "benefícios flexí-
veis", a proposta é que cada colaborador
possa formar sua cesta própria de vanta-
gens. São pequenos ajustes, mas bem-vin-
dos ao bolso dos funcionários. "O pacote
que eu recebia era ideal para um senhor de

40 anos, casado e com dois filhos", conta
Cesarotti. "Muitas coisas que eram ofereci-
das eu não usava, e o plano atual é mais
adaptado para mim", diz ele, que recebeu
de volta 70% do que gastou com um se-
mestre de pós-graduação na PUC/SR

Por enquanto, menos de uma dúzia
de empresas já implementaram os benefí-
cios flexíveis no Brasil. Alguns entraves,
como uma limitação legal do que pode
ser concedido como benefício e o custo
operacional aparentemente mais elevado,
são as razões pelas quais as empresas ainda
preferem ficar com o tradicional "paco-
tão" para todos. Mas essas dificuldades co-
meçam a ser contornadas, e o mercado a
exigir benefícios melhores.

"Nas primeiras tentativas para imple-
mentar esse modelo de gestão de recursos
aqui, as multinacionais importaram o que
elas usavam em suas matrizes americanas",
explica Thais Blanco, consultora de recur-
sos humanos da Hewitt Associates. A
grande diferença, segundo Thais, é que no
Brasil a lei é restrita com o que pode ser
concedido como benefícios. "O que vai

além de saúde, alimentação, transporte,
educação e segurança financeira, como se-
guro de vida e previdência, é considerado
salário", diz Thais. E para o Instituto Nacio-
nal de Seguro Social (INSS), Justiça do Tra-
balho e Receita, há uma enorme diferença
entre salário e benefício.

Com esses entraves, um custo opera-
cional aparentemente alto e dúvidas sobre
o que cabe e o que fica de fora do salário,
a Hay Group, outra consultoria de recur-
sos humanos, prefere não recomendar o
modelo para seus clientes. Para Eduardo
Gianini, diretor da Hay, "só podem ser
oferecidos benefícios triviais, e o que
realmente faria a diferença entra no pro-
blema legal". No fundo, a grande vanta-
gem dos benefícios, para Gianini, é que
eles não são tributados nem para a em-
presa nem para o funcionário. "Fora isso,
a maior liberdade de opção para o fun-
cionário é o dinheiro", diz.

A solução para não ter medo do Fisco
é não ser muito criativo nas chamadas "zo-
nas de risco". "Deve ser oferecido apenas o
que é expressamente aceito pela lei", diz
Thais, da Hewitt. Por outro lado, com o
avanço tecnológico dos últimos anos, al-
guns softwares começaram a dar conta do
recado e desfazer o segundo nó, aquele que
implica inchaço dos departamentos de RH
para gerenciar os planos individualizados. A
empresa de tecnologia Hewlett-Packard,
não à toa, contornou essa dificuldade e im-
plementou a flexibilização apoiada em uma
base tecnológica forte. "Como é tudo on-
line, basta um funcionário para administrar
os mais de 300 planos diferentes, de 1,4
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mil funcionários", conta Jair Pianucci, dire-
tor de recursos humanos da HP.

De acordo com Pianucci, o modelo
flexível ainda é restrito no mercado porque
os executivos de RH estão acomodados e
não querem enfrentar o trabalho da im-
plementação do "beneflex". Com a flexibi-
lização, para o diretor da HP, é possível co-
nhecer o valor real, e não só o custo dos
benefícios. Ele conta casos de funcionários
que, na hora de deixar a empresa, coloca-
ram na balança as vantagens que recebem
além do salário. "Sem aumentar o custo,
passamos a oferecer um cardápio mais
vasto de benefícios", diz Pianucci.

Com 3,5 mil funcionários no Brasil, a
DuPont também decidiu adotar a flexibili-
zação e não reclama de problemas de ges-
tão. Antes, o plano que usava funcionava
bem para o funcionário dos anos 80, com
idade em torno de 40 anos, dois filhos e
cuja esposa não trabalhava. "Atualmente,
homens e mulheres de várias idades, casa-
dos, solteiros, com ou sem filhos, traba-
lham lado a lado, vivendo realidades distin-
tas", explica a gerente de benefícios da
DuPont, Cláudia Briganti.

Diferencial
Na SAP, os benefícios representam mais de
20% do salário. Um valor bem acima da
média do mercado, em torno de 10%.
Mesmo assim, segundo Carla Reno, ge-
rente de RH, 30% dos funcionários não es-
tavam muito satisfeitos com o que rece-
biam. "Nossos funcionários tem perfis
muito diferenciados, metade fica fora da
empresa 80% do tempo, não usam o esta-
cionamento, comem em restaurantes dos
clientes", conta Carla. O resultado chegou
antes do esperado. "Ainda não temos uma
pesquisa, mas percebemos claramente a sa-
tisfação pelos corredores", diz Carla.

Apesar dos resultados positivos, os
benefícios flexíveis, na verdade, ainda es-
tão engatinhando no Brasil. Mas a tendên-
cia é de que comecem a ganhar mais es-
paço em um mercado em que a retenção
de profissionais lapidados pelas compa-
nhias tem se tornado um fator importante
para o aumento da competitividade. "Os
benefícios flexíveis vão ser o diferencial
no futuro", diz o sócio-diretor da área de
capital humano da consultoria Deloitte,
Vicente Picarelli Filho.
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