
Empresas brasileiras pretendem pagar bônus maiores no ano que vem 
Por Roberta Lippi 

Pesquisa realizada pelo HayGroup aponta que remuneração variável pode crescer em 
2004 

Os minguados bônus pagos este ano para os executivos brasileiros prometem ser bem 
mais generosos para boa parte deles no ano que vem. Pesquisa realizada pela 
consultoria HayGroup com cerca de 330 empresas do país revelou que 39% delas 
pretendem aumentar sensivelmente a distribuição de bônus e participação nos lucros e 
resultados em 2004. 

Para o diretor de informações da Hay, Vicente Gomes, responsável pela pesquisa, 
parte desse otimismo está relacionado a um fator psicológico - as expectativas 
pessimistas em relação aos primeiros meses do novo governo não se confirmaram e, 
com isso, emergiu a sensação de que o pior já passou.  

Depois de seguir por vários anos os modelos adotados por empresas americanas, as 
companhias brasileiras conseguiram dar uma cara própria aos seus programas de 
remuneração, acredita o diretor da Hay. Elas desenharam uma mistura dos formatos 
americanos e europeus e criaram um pacote de bonificação dez vezes maior que o 
adotado, por exemplo, pelas organizações francesas. "As empresas nacionais 
desenvolveram uma estratégia muito própria de remuneração, com incentivos de longo 
prazo mais cautelosos e atrelados a resultado", diz Gomes. Se, por um lado, as 
empresas não sinalizaram a possibilidade de repor 100% da inflação nos salários fixos 
em 2003, por outro a remuneração variável deverá compensar as perdas.  

Parte de um amplo estudo foi divulgada ontem no evento infoHay, realizado pela 
consultoria em um hotel em São Paulo. Além de Vicente Gomes, o evento contou com 
uma palestra da diretora de operações da divisão Consultoria da Hay, Fátima Marques, 
e com uma rodada de entrevistas com três dirigentes de empresas brasileiras: Ruben 
Osta, CEO da Visanet, Carla Grasso, diretora de recursos humanos da Companhia Vale 
do Rio Doce, e Maurício Graber, da Givaudan. Entrevistados por um mediador, eles 
falaram sobre algumas práticas de gestão de pessoas e sobre os maiores desafios para 
o RH dessas empresas na atualidade.  

Carla Grasso, da CVRD, destacou a comunicação como um dos pontos mais 
importantes para se conseguir desenhar uma estratégia eficiente de gestão de 
pessoas. "Os dirigentes têm de ser capazes de levar a comunicação de cima para 
baixo", disse ela. 

Ruben Osta, da Visanet, acrescentou que a clareza é o aspecto mais importante para 
as organizações: "Quando o acionista passa para a companhia o que ele precisa, os 
seus valores e crenças e o seu jeito de fazer negócio, as pessoas entendem como 
trabalhar e para onde elas devem ir", afirmou o CEO.  

Este foi também um dos temas principais da palestra de Fátima Marques, da Hay, que 
detalhou os três maiores desafios das empresas na atualidade: clareza, 
comprometimento e capacitação. Fátima divulgou também um levantamento mundial 
da Hay sobre o perfil das empresas mais admiradas do mundo, revelando algumas 
características comuns que colocam essas companhias em real evidência.  



Mesmo em tempos turbulentos, essas empresas se destacam por algumas 
características: recusam-se a comprometer objetivos de longo prazo por demandas de 
curto prazo, têm foco externo em clientes e mercados, obtém resultados através de 
pessoas e encorajam o trabalho em equ ipe e colaboração, especialmente no time 
executivo.  

Ainda sobre as estratégias de gestão de pessoas adotadas por companhias brasileiras, 
um dos destaques apresentados pelo diretor de informações da Hay diz respeito a um 
levantamento de práticas de recursos humanos. Esse estudo, que apontou a agenda de 
RH para 2003, detectou uma nova forma das empresas de olharem para a área de RH.  

Enquanto, até o ano passado, as companhias se preocupavam em implantar um novo 
modelo de recursos humanos e em desenhar seus programas de identificação e 
retenção de talentos, a visão agora está mais à frente, definitivamente mais 
estratégica. "As empresas estão olhando para como a coisa vai evoluir, quais são os 
caminhos de carreira e como lidar com a sucessão", disse o consultor. Segundo a 
pesquisa, 28% das empresas têm intenção de implementar um plano de sucessão este 
ano - em 2002, apenas 10% fizeram essa afirmação. 
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