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Faixas salariais premiam desempenho diferenciado. 
 
AHewitt Associates, consultoria especializada no mercado de recursos humanos (RH), fez uma 
pesquisa recentemente com 115 empresas e constatou que a maioria das companhias está 
adotando estratégias de aumento salarial por mérito para manter os bons profissionais no quadro 
de funcionários. Este tipo de incentivo é utilizado geralmente em casos de avaliação de 
desempenho positivo - os profissionais têm o desempenho medido ao longo do ano. Assim, o 
aumento salarial não fica vinculado a uma eventual promoção para cargos de maior 
responsabilidade. Mas executivos de RH alertam para a importância da transparência nas regras, 
para evitar inveja no ambiente de trabalho. 
 
Segundo Carlo Hauschild, diretor da Hewitt, as companhias estão investindo cada vez mais em 
administração de rendimento e projetando os seus orçamentos, priorizando um percentual deste 
valor para as atualizações salariais de seus funcionários. "No fechamento do ano, as reuniões 
feitas pelos conselhos das empresas discutem o valor a ser estipulado para o aumento na folha de 
pagamento dos seus empregados. Esta política tem que ser clara e objetiva para todos os 
funcionários, baseada em avaliações de desempenho confiáveis e nas faixas salariais da empresa 
em comparação com as do mercado", pontua Hauschild. 
 
"oempresa usa escala para avaliar os funcionários  
 
Na MRS Logística, concessionária de malhas ferroviárias, esta política de remuneração é oferecida 
aos profissionais que tiveram avaliação de desempenho acima de três, numa escala de um a 
cinco. Para reter seus profissionais, o departamento de RH da ferrovia oferece um planejamento 
salarial, atualizado anualmente, com o qual os gerentes podem contar na hora de persuadir o 
funcionário a permanecer na equipe.  
 
"O aumento por mérito é dado aos funcionários que se destacaram ao longo do ano, que são 
considerados essenciais na função, mas que ainda não têm capacidade de responder por um cargo 
maior ou este não está disponível no momento. Para estimular esse profissional a continuar 
trabalhando com o mesmo desempenho e mostrar a ele o seu valor na empresa, oferecemos este 
acréscimo no salário", afirma Félix Lopez, superintendente de RH da MRS Logística.  
 
O aumento por mérito é uma prática que deve permanecer por muito tempo no mercado. Por 
isso, as empresas estão investindo tanto em ferramentas de avaliação de desempenho. Estas 
medições estão deixando de ser subjetivas e vêm ganhando, a cada dia que passa, mais 
credibilidade dentro das empresas. Recursos avançados como a gestão balanceada da 
performance (BSC, balanced scorecard) vêm ajudando a medir, de forma mais criteriosa, o 
desempenho individual de cada funcionário.  
 
Assim, é possível monitorar o desempenho e a competitividade dos profissionais, ao ressaltar a 
capacidade de realização dos mesmos dentro da organização e facilitar a escolha no momento de 
decidir qual profissional será premiado com o aumento por mérito.  
 
 
Para Fátima Sanchez, gerente de RH da Personal Service, empresa de terceirização de mão-de-
obra, acabou a antiga filosofia de que apenas o tempo de empresa contava no merecimento de 
uma promoção. A concorrência hoje é muito grande. Para manter seus profissionais, as 
organizações valorizam seu ambiente interno, independentemente das condições hierárquicas 
fixadas. Ao mesmo tempo, os funcionários têm que buscar um rendimento acima da média para 
se manterem empregados.  
 



"É comum executivos jovens supervisionarem empregados mais antigos nas empresas. Os jovens 
recém-contratados chegam ávidos pelos desafios e querem avançar e competir", avalia Fátima, 
ressaltando que estas características pessoais devem ser criteriosamente analisadas no momento 
da seleção, buscando o equilíbrio dos anseios de cada funcionário para evitar que o ambiente de 
trabalho torne-se um campo de batalha. 
 
Ainda segundo Fátima, os profissionais mais velhos acabam sendo forçados a aumentar seus 
conhecimentos para participarem dos novos desafios. "A remuneração variável é o estímulo para 
que tudo isso seja recompensado e é uma prática vantajosa. Para a organização, a estratégia 
gera crescimento e descoberta de novos pontos de crescimento financeiro e econômico. Para os 
profissionais, melhora o status, reconhecimento interno e externo", avalia Fátima. 
 
Regras devem ser transparentes  
Em situações de risco de se perder um profissional para o concorrente, os gerentes das áreas 
costumam dar aumento pelo mérito de seus funcionários. Mas para a estratégia dar certo, é 
necessário que as faixas salariais sejam do conhecimento de todos os funcionários. O risco é criar 
uma rivalidade interna entre os empregados, quando determinado profissional tem seu 
desempenho reconhecido por um aumento.  
 
Ruy Pereira, gerente de remuneração para América Latina da Michelin, afirma que a política 
salarial adotada pela empresa é elaborada justamente para que o funcionário se sinta satisfeito no 
cargo, evitando que busque melhores oportunidades no mercado e que seja atraído por ofertas 
externas.  
 
"Se este sistema de aumento por mérito não conseguir segurar o empregado, a empresa não 
medirá forças com os concorrentes para manter o mesmo no cargo. Este comportamento pode ser 
mal interpretado pelos demais funcionários e criar um ambiente de disputa nocivo para a 
organização, ao refletir-se negativamente em toda a equipe. Não queremos perder um talento, 
mas em primeiro lugar colocamos os princípios éticos da nossa organização", conclui Pereira. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 2 fev. 2006, Gerência, p. B-8. 


