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Pesquisa mostra o que compõe os pacotes desenhados para os nossos executivos 
 
Até o início de 2006, José Fiorezi, diretor de operações da divisão brasileira da Sandvik, indústria 
metalúrgica de origem sueca, participará de treinamentos com executivos, de vários países, que 
ocupam a mesma função que a sua. Os encontros, divididos em seis etapas, serão ministrados em 
seis países da Europa. 
 
Além da oportunidade de poder trocar experiências com colegas, Fiorezi, ao longo dos anos, foi 
incentivado pela companhia a ingressar no mestrado na Unicamp em planejamento estratégico, a 
participar de um curso intensivo de inglês na Inglaterra e a fazer um estágio em uma das 
unidades da Sandvik, na China. Além disso, seu pacote de remuneração inclui benefícios mensais 
como: carro à disposição, plano de saúde, odontológico e restaurante. "Faço o que gosto e gosto 
do que faço", diz. "E não há dúvida de que os benefícios só aumentam a motivação de quem está 
na companhia". 
 
A satisfação de Fiorezi pode aumentar em breve. Segundo o gerente de recursos humanos da 
empresa, Francisco Dannibale, a Sandvik segue as leis do mercado e estuda a inserção do plano 
de previdência privada para 2006. A preocupação da metalúrgica denota a postura de 234 
empresas de diversos segmentos de atuação, que participaram da 23ª edição da Pesquisa de 
Benefícios, realizada pela consultoria Towers Perrin, em 2004. A proposta do estudo foi a de 
identificar as práticas e tendências dos benefícios oferecidos. 
 
As empresas pesquisadas, entre elas IBM, Multibrás, Telemar, RBS e Laboratórios Pfizer, 
ofereceram principalmente planos de saúde (100%), auxílio alimentação (95%), seguro de vida 
(94%), plano odontológico (76%), previdência privada (75%), complementação de auxílio-doença 
(75%), empréstimos (70%), benefício farmácia (65%), check up (64%) e benefícios flexíveis 
(2%).  
 
A principal alteração desta edição da pesquisa pode ser considerada o percentual de empresas 
que oferecem um plano de previdência a seus funcionários. "O estudo mostrou que no Brasil, 
apesar das variáveis em relação às leis, 75% das empresas aderiram à prática", diz Valéria 
Pimentel, consultora da área de previdência da Towers. E o que chamou a atenção da consult ora 
foi o fato de que cresce consideravelmente o número de empresas que tornam viáveis seus planos 
por meio de entidades abertas. "Foram 30% em 2004". 
 
De acordo com Oswaldo Nascimento, presidente da Associação Nacinal da Previdência Privada 
(ANAPP), para que os planos de previdência cresçam ainda mais no meio corporativo é preciso se 
chegar a uma equação em que as empresas não sejam oneradas por conceder mais um tipo de 
benefício. Mesmo assim, Nascimento diz que o mercado de previdência aberta deve registrar 
expansão de 65% no ano, acumulando reservas da ordem de R$ 100 bilhões. "A mudança na 
legislação previdenciária - com a opção pelo Imposto de Renda (IR) regressivo - e a continuidade 
da expansão econômica devem impulsionar a aderência dos investidores e atrair recursos", diz. 
 
Para Laís Perazo, gerente da área de saúde da Towers, além da previdência, um dos destaques 
desta pesquisa pode ser considerado o plano de saúde, que continua sendo o benefício mais 
comum oferecido pelas empresas. "Apenas uma das empresas participantes não oferece", diz. 
Ainda sim, houve aumento de 12,78% no custo do plano, se comparado ao ano anterior. 
 
O consultor Fernando Perez mostra que a questão dos custos da assistência médica é um 
fenômeno global. "Há pesquisas que revelam que o aumento médio dos custos nos Estados 
Unidos em 2003, por exemplo, foi de 13,9%, o maior aumento desde 1990".  



Para Perez, o benefício da assistência médica pode ser visto como uma "commoditie" e não mais 
como um diferencial.  
"Realizar redução de custos através da adoção de planos mais baratos leva inevitavelmente a uma 
queda na qualidade dos serviços e à insatisfação". O que era benefício torna-se fator de conflito 
na relação empresa-colaboradores. 
 
Outra novidade da pesquisa da Towers Perrin diz respeito à concessão do plano odontológico, que 
vem crescendo a cada ano. "Em 2002, 67% das empresas concediam o benefício", diz Laís. "Hoje, 
76% adotam a prática". Itens que igualmente merecem atenção têm ligação com a média do 
valor do vale para refeição: ficou em R$ 11,23.  
 
O custo médio per capita do benefício farmácia também aumentou 26% em relação a 2003. Laís 
aponta ainda que 75% das empresas custeiam integralmente o benefício de complementação do 
auxílio-doença. Um dado que merece reflexão, segundo ela, é o seguro de vida: 90% das 
empresas que oferecem esse benefício em grupo, estabelecem o valor da cobertura como um 
múltiplo salário, ou seja, quem ganha mais terá mais benefício e quem ganha menos recebe 
menos, pois ele é vinculado ao salário da pessoa. 
 
Na hora da contratação ou mesmo no momento de reter talentos, os planos de benefícios podem 
ser um dos principais aliados das empresas, juntamente com os programas de remuneração 
variável e outros tipos de reconhecimento. "O resultado vêm das pessoas", diz a consultora. Para 
o gerente de recursos humanos de uma empresa do segmento de bebidas, sediada em São Paulo, 
ter o máximo de comprometimento dos executivos com os resultados é extremamente 
importante. "E, nesse aspecto, a remuneração e os benefícios concedidos influem decisivamente 
nos resultados". 
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