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"A empresa deve administrar o salario como fungao agregada de motivagao 
e procurar utiliza-lo como um instrumento a mais na compatibilizagao dos objetivos 

organizacionais e pessoais" 

Benedito Rodrigues Pontes 



RESUMO 

A remunera<;ao tradicional e importante pois consiste na valoriza<;ao do funcionario e 
torna-se urn sistema de apoio para que as mudan<;as sejam implementadas. Porem 
a remunera<;ao variavel parte da ideia de que os objetivos serao perseguidos com 
mais enfase pelos funcionarios, e e a modalidade mais consistente com os 
processes de transforma<;ao pelos quais as organiza<;6es estao passando, e tende a 
tornar-se urn componente obrigat6rio para as empresas que transformam a si 
proprias e adaptam-se as novas condi<;6es ambientais. A questao deste estudo de 
caso e a ado<;ao de urn programa de parceria entre a empresa e os colaboradores. 
0 objetivo principal e delinear urn programa de remunera<;ao variavel baseado na 
Cia. de Autom6veis Slaviero, situada na cidade de Curitiba. Para garantir resultados 
utilizou-se o metoda de pesquisa explorat6rio, questionario com questoes fechadas, 
que foi direcionado ao departamento de Servi<;os de Autom6veis (mecanicos). 0 
resultado indica que os colaboradores estao dispostos a produzir mais e ate agregar 
mais qualidade tanto nos produtos quanta nos servi<;os prestados. 

Palavras-chave: Salario. Remunera<;ao variavel. Participa<;ao de Iuera e resultados. 

Presta<;ao de servi<;os. 



ABSTRACT 

Traditional remuneration is important in order to value a company's employees and it 
becomes a supporting system so any changes can be implemented. Therefore, 
variable remuneration is an essential tool, which helps employees reach their goals 
with more effort. Also, it is a consistent system that goes along with the 
transformation processes through which organizations are going and it tends to 
become a compulsory component for companies that transform themselves and 
adjust to the new environmental conditions. This case study is about adopting a 
partnership program between Cia. de Autom6veis Slaviero, located in the city of 
Curitiba, and its employees. This work aims to design a variable remuneration 
program. In order to guarantee results, an exploratory research method was used, as 
well as a questionnaire with closed questions, which were applied in the Vehicle 
Services Department (mechanics). The results show that the employees are willing to 
produce more and even add more quality both for products and for the services 
provided. 

Key-words: Salary. Variable remuneration. Profit sharing. Rendering of services. 
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1 INTRODUCAO 

Estamos vivendo no mundo da flexibilidade, onde cada vez mais as pessoas 

tern acesso a informa<;ao e se tornam mais exigentes. As empresas que querem 

alcan<;ar resultados diferenciados, inovadores e vencedores deverao, 

obrigatoriamente, alinhar seu sistema de remunera<;ao com suas estrategias, 

levando em considera<;ao que o reconhecimento e fruto da arte de diferenciar 

pessoas e, consequentemente, isso e o que gera a mais s61ida fidelidade aos 

resultados da organiza<;ao, promovendo assim uma verdadeira parceria. Rosa 

(2000) 

Segundo Correa (1999) e preciso coragem para observar fatores como: 

"defini<;ao clara dos neg6cios, estrategias, planejamento, quebra de paradigmas e 

preconceitos, divisao do poder e autoridade, potencial dos funcionarios, estrutura 

voltadas a processo, qualidade em servi<;os, etc.", ou seja, urn programa bern 

estruturado de remunera<;ao variavel deve estar sintonizado com a complexidade 

organizacional. Fatores como estrategia, estilo gerencial e estrutura compoem urn 

diagn6stico indispensavel para a sua cria<;ao e implementa<;ao, uma vez que cada 

empresa possui caracterfsticas pr6prias e necessitam de urn plano de remunera<;ao 

que a elas se ajuste. E parte imprescindfvel desse diagn6stico: determinar o perfil 

das pessoas envolvidas no processo produtivo e, a partir dos resultados de analise 

obtida compor o melhor programa. 

Nao basta apenas pagar mais, a empresa tera que pagar melhor. As 

pessoas devem ser recompensadas nao pelo cargo que ocupam, mas pelo papel 

que desempenham, pelos seus talentos, habilidades e pela capacidade de se 

ajustarem as mudan<;as rapidamente. 

Muitas empresas simplesmente esquecem, desprezam ou, ainda pior, 

utilizam mal uma das ferramentas mais eficazes nessa equa<;ao de mudanc;a, a 

remunerac;ao. Nao se pode negar que o dinheiro direciona o comportamento, e e 

fundamental reenquadrar os sistemas de remunera<;ao em uma visao mais ampla e 

abrangente. Nesse contexto, nao se pode mais considerar apenas cargos 
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especfficos e resultados financeiros, mas tambem as pessoas, seu desempenho 

individual e em equipe, e a visao organizacional, que e mantida por esse 

desempenho. Remunerar ou recompensar faz parte dos cinco processos de gestao 

de pessoas, e pode ser considerado urn dos mais polemicos, quando usado de 

forma incorreta. 

A estimulagao humana para o trabalho esta sub-vinculada ao fator 

remuneragao sendo que este empregado de forma incoerente contribui para a 

insatisfagao no trabalho ocasionando prejufzos e deficits para a organizagao. 

Diversos fatores contribuem para a adequada formagao da equipe de 

trabalho das empresas, talvez urn dos mais importantes refere-se a maneira pela 

qual, as organizagoes buscam valorizar seus colaboradores, sendo este muitas 

vezes como urn fator de retengao, mas nao deixando de levar em consideragao as 

condigoes do ambiente no qual o indivfduo esta inserido. 

Segundo Maslow citado por Pontes (1988) a partir do momenta em que 

temos uma necessidade satisfeita, a necessidade seguinte passa a ser o fator 

motivador de nossas atitudes, ate atingir a satisfagao de todas elas e se alguma 

outra necessidade deixar de ser satisfeita, esta assume papel preponderante 

tornando imprescindfvel sua satisfagao. 

0 salario e parte importante deste processo sendo que atraves deste que se 

assegura a satisfagao das necessidades basicas. 

Segundo PONTES (1988) o salario e uma demonstragao objetiva do quanta 

a empresa valoriza o trabalho de seu funcionario. Este quando bern administrado 

servira de base para a perspectiva de crescimento e realizagao profissional. 

Analisando isoladamente, 0 salario e 0 propulsor para OS fatores de 

estimulagao, pois a relagao que se insere faz fortalecer os aspectos de estimulagao 

para melhora do desempenho. 
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Desta forma este trabalho apresenta o tema, o problema e os objetivos 

conforme descritos a seguir: 

1.1 TEMA 

Remuneragao Variavel 

1.2 PROBLEMA 

Quais os efeitos da Remuneragao Variavel sabre a produtividade dos 

colaboradores da organizagao Slaviero? 

1.3 OBJETIVO GERAL E ESPECiFICO 

1.3.1 Objetivo geral 

Analisar o impacto da Remuneragao variavel sabre a produtividade dos 

colaboradores da empresa Slaviero da cidade de Curitiba. 

1.3.2 Objetivo especifico 

• Verificar a estrutura, a forma e o metoda de remuneragao variavel em 

termos de cargos e niveis hierarquicos. 

• ldentificar a percepgao da remuneragao variavel pelos colaboradores 

na Slaviero; 

• Caracterizar de que forma o modelo atual de remuneragao variavel 

interfere na produtividade dos colaboradores da Slaviero; 

• Recomendar alteragoes no modelo atual de remuneragao variavel 

aplicado pela empresa. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA/EMPiRICA 

2.1 CONCEITO DE SALARIO 

0 salario e uma forma de valorizagao do trabalho de seu funcionario, que 

pode vir a ser urn dos fatores motivadores ligados ao cargo ocupado, a perspectiva 

de crescimento profissional e trabalho executado. 

De acordo com WOOD JR. E PICARELLI FILHO (2004), as transformagoes 

que as empresas vern sofrendo exigem novos sistemas de pagamento de salarios. 

Em ambientes caracterizados por formas modernas de organizagao do trabalho, nao 

faz sentido recompensar a contribuigao individual ou coletiva apenas com base em 

descrigoes de atividades e definigoes de responsabilidades. 0 importante e 
transformar a visao usual a remuneragao como fator de custo para uma visao da 

remuneragao como fator de aperfeigoamento da organizagao como impulsionador de 

processos de melhoria e aumento de competitividade. 

Existem diversas maneiras de definir o termo salario: 



Tipo de salario 

Salc~rio Nominal 

Salario Efetivo 

Salario Complessivo 

Salario Profissional 

Salario Relative 

Salario Absolute 

Definh;ao 

E aquele que consta na ficha de registro, na carteira 

profissional e em todos as documentos legais. Pode 

ser expresso em hora, dia, semana, mes etc. 

E o valor efetivamente recebido pelo empregado, ja 

descontadas as obrigac;oes legais (INSS, IR etc.) 

E o que tern inserido no seu bojo toda e qualquer 

parcela adicional (hora extra etc.) 

E aquele cujo valor esta expresso na lei e se destina 

especificamente a algumas profissoes. 

E a figura de comparac;ao entre urn salario e outro na 

mesma empresa. 

E o montante que o empregado recebe, liquido de 

todos as descontos, e que determina seu orc;amento 

QUADRO 1 - CONCEITO DE SALARIOS 

FONTE: 0 AUTOR (2008) 
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2.1.1 Func;ao, tarefa e cargo 

Remunera<;ao 
Basica 

L Salano mensaJ 

FIGURA 1 - TIPOS DE REMUNERACAO 

FONTE: 0 AUTOR (2008) 

Remunera<;ao 
Total 

Q:xxtunida=Je de desem.oi\Arrento 
Segurar19<3 no errprego 
PNL 

Beneficios 

Seguro de \Ada 
Fen as 
1'Y salario 
Transporte 
~tabasica 

Assistencia I'Tl€dica 
Refei~o subsidiada 
Lanche 
Auxilio creche 
Ati\Adades recreati-..as 
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Segundo Zimpeck(1990) apud Marras, a tarefa existe como urn conjunto de 

elementos que requer o esforc;o humano para determinado fim. 

A func;ao e urn agregado de deveres, tarefas e responsabilidades que 

requerem os servic;os de urn individuo. 

0 cargo pode ser entendido com urn grupo de func;oes identicas na maioria 

ou em todos os aspectos mais importantes das tarefas que as compoem. 

2.1.2 Bases da politica de remunerac;ao de RH 

As politicas de RH sao urn conjunto de normas projetadas que visam ajudar 

a organizac;ao a potencializar mudanc;as para melhor. Quando bern aplicada possui 

como conseqCu~ncia a melhora de desempenho e interac;ao mais eficiente entre os 

colegas de trabalho. A criac;ao de politica de RH envolve toda a organizac;ao e 
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possui como objetivos resultar em mudanc;as importantes na forma como a 

organizac;ao opera. 

As organizac;oes estao interessadas em investir em recompensas para as 

pessoas desde que delas possam receber contribuic;oes ao alcance de seus 

objetivos. Dai decorre o conceito de remunerac;ao total que, segundo CHIAVENATO 

(2004), e constituida de tres componentes principais: remunerac;ao basica, 

incentives salariais e beneficios. A remunerac;ao basica, componente principal, e o 

salario mensal ou horario pago ao trabalhador por sua mao de obra. Os incentives 

salariais sao os programas desenhados para recompensar funcionarios com born 

desempenho. Os beneficios, quase sempre denominado como remunerac;ao 

indireta, sao concedidos atraves de ferias, seguro de vida, transporte subsidiado, 

refeic;oes subsidiadas, etc. 

CHIAVENATO (2004) afirma que para a organizac;ao, o salario representa, a 

urn s6 tempo, urn custo e urn investimento. Gusto, porque o salario se reflete no 

custo do produto ou do servic;o final. lnvestimento, porque representa a aplicac;ao de 

dinheiro em urn fator de produc;ao - o trabalho - como urn meio de agregar valor e 

obter urn retorno maior a curto ou medio prazo. 

A composic;ao do salario depende de varios fatores internes 

(organizacionais) e externo (ambientais) que, inter-relacionados, exercem efeitos 

diferenciados sobre os salaries. 

CHIAVENATO (2004) cita as composic;oes dos salaries da seguinte forma: 

• Fatores internes (organizacionais): 

- Tipologia dos cargos na organizac;ao; 

- Politica de RH da organizac;ao; 

- Politica salarial da organizac;ao; 

- Desempenho e capacidade financeira da organizac;ao; 

- Competitividade da organizac;ao. 
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• Fatores externos (ambientais): 

- Situagao do mercado de trabalho; 

- Conjuntura economica; 

- Sindicatos e negociagoes coletivas; 

- Legislagao trabalhista; 

- Situagao do mercado de clientes; 

- Concorremcia do mercado. 

Criterios sao basicos na constru<;ao de urn plano de remunera<;ao: 

• Equilibria interno versus equilibria externo: a equidade interna obedece 

ao principia da justi<;a distributiva. As pessoas estarao satisfeitas quando percebem 

que sao pagas equitativamente em rela<;ao aos colegas com trabalho similar. A 

equidade externa compatibiliza os salarios da organiza<;ao com os do mercado de 

trabalho. A organiza<;ao precisa balancear os dais tipos de equilibria para manter 

consistencia em sua estrutura salarial. 

• Remunera<;ao fixa ou remunera<;ao variavel: a remunera<;ao pode ser 

paga em uma base fixa - atraves de salarios mensais ou por hora - ou pode variar 

conforme criterios previamente definidos como metas e Iueras da organiza<;ao. 

• Desempenho ou tempo de casa: a cultura organizacional e quem vai 

definir qual a enfase a escolher. 
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2.2 REMUNERACAO VARIA VEL 

A questao e transformar a visao usual da remuneragao como fator de custo 

para uma visao da remuneragao como fator de aperfeigoamento da organizagao, 

como impulsionador de processes de melhoria e aumento de competitividade. 

(COOPERS & LIBRAND, 1996) 

Com isso, faz-se cada vez mais necessaria estudar alternativas de gestao 

que gerem urn sentimento de crescimento pessoal, que estimulem o 

desenvolvimento dentro das organizagoes, de polfticas que possam construir pianos 

de remuneragao vinculados ao desenvolvimento pessoal, ao comprometimento com 

os resultados, ao interesse em inovar e do trabalho com qualidade. (FLANNERY, 

1997) 

Partindo desses pressupostos, estabelecer uma gestao baseada na 

remuneragao vinculada a produtividade e ao desenvolvimento das pessoas seria 

uma estrategia possivel para atingir o comprometimento dos funcionarios, o 

interesse em praticar a criatividade e os niveis de produtividade e qualidade, 

indispensaveis para o sucesso da empresa. 

As empresas estao comegando a compreender que o salario nao deve mais 
ser considerado apenas em termos de cargos especificos e resultados 
financeiros correntes. A remuneragao deve estar ligada as pessoas, ao 
desempenho individual e em equipe e a visao e aos valores organizacionais 
mantidos par esse desempenho [ ... ] Uma estrategia de remuneragao 
eficientemente projetada e cuidadosamente alinhada com certeza nao 
tamara todos as funcionarios felizes e satisfeitos, nem eliminara todos as 
problemas comportamentais de uma empresa. Essa estrategia, no entanto, 
auxiliara muito na melhora do desempenho e dos resultados. 
(FLANNERY,1997, p. 20 e 21) 

A utilizagao da remuneragao variavel e importante para vincular a 

recompensa ao esforgo realizado para conseguir determinado resultado. E quanto 

mais claro for este vinculo, melhor para o sistema, para a empresa e para os 

funcionarios. 
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A politica de remuneragao de uma organizagao e urn conjunto de diferentes 

formas de recompensas que se complementam e buscam alinhar atitudes e 

comportamentos com os objetivos organizacionais. 

A partir de contradigoes da velha politica de remuneragao, a de pagar 

salaries fixos cria uma nova filosofia que focaliza o trabalho em grupo, melhoria 

continua e orientagao para resultados. Com isso as diversas formas de remuneragao 

variavel vern ganhando forga, buscando integrar os diversos nlveis da empresa e 

catalisar esforgos para a realizagao dos objetivos organizacionais. 

2.2.1 Tipos de remuneragao variavel 

As formas de remuneragao variavel podem ser classificadas em dais 

grandes grupos: a participagao nos Iueras e a remuneragao par resultados conforme 

(COOPERS & LIBRAND, 1996) 

2.2.1.1 Participagao nos Iueras ou resultados 

A lei 10.101/2000, par urn lado traz a obrigagao das empresas fazerem 

Pragramas de Participagao nos Lueras ou Resultados, par outro lado flexibiliza para 

a empresa fazer o Pragrama de Participagao par Lueras OU Resultados. 

A remuneragao par resultados condiciona o recebimento de bonus ao 

cumprimento de metas negociadas. 

Par outro lado, atraves do orgamento cada filial faz o seu planejamento de 

receita e despesa para gerar o resultado desejado. Nele estao contidos muitos itens, 

que sao objetivos da empresa. Par essa razao, a empresa e os seus colaboradores 

teriam adaptagao facil a urn sistema de Participagao no Resultados. 

Vejamos a seguir, as definigoes para remuneragao par resultados e 

participagao nos Iueras. 



19 

2.2.1.2 Remunerac;ao por resultados 

A remunerac;ao por resultado combina urn sistema de bonus com a pratica 

de administrac;ao participativa. 0 recebimento do bonus e vinculado ao atendimento 

de metas previamente negociadas, os resultados alcanc;ados sao transformados em 

premios para individuos ou grupos. 

Exemplos do uso dessa forma de remunerac;ao sao as bonificac;oes para 

equipes de vendas. Seu uso ganhou grande impulso devido a sua capacidade de 

apoiar e reforc;ar algumas praticas emergentes como: participac;ao, envolvimento, 

orientac;ao para resultados e trabalho em grupo. 

Abaixo, algumas vantagens e fatores condicionantes da remunerac;ao por 

resultado 

Vantagens: 

• Reforc;a cultura participativa e trabalho em grupo; 

• Melhora coordenac;ao do trabalho; 

• Leva a uma visao mais abrangente do neg6cio e dos sistemas; 

• Leva a uma enfase em melhoria da qualidade e reduc;ao de custos; 

• lncentiva a busca de inovac;oes de produtos, processes e gestao; 

• Reduz resistencia a mudanc;as; 

• Aumenta a pressao dos funcionarios por sistemas de gestao mais 

eficazes. 

Fatores condicionantes: 

• Estruturas organizacionais pequenas (celulas, minifabricas, etc.) para 

que o vinculo entre ac;ao e resultado seja clara; 

• Sistemas de medic;ao simples, transparente e eficazes; 

• Atitude gerencial favoravel a participac;ao e ao trabalho em grupo; 

• Grupos maduros e capacitados 
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• Objetivos factiveis 

• Cultura e sistemas que permitam aos operarios participar da gestao. 

2.2.1.3 Participagao nos Iueras 

A participagao nos Iueras difere da remuneragao por resultados em dais 

aspectos: 

• primeira, nao costuma utilizar formulas ligando indicadores e resultados 

a premios ou aumento de salarios; e 

• segundo, nao esta necessariamente ligada as praticas de 

administragao participativa. 0 recebimento das bonificagoes e vinculado aos 

resultados globais da empresa. ldealmente, estabelece-se uma formula que 

determina a divisao de Iueras ap6s terem estes atingidos certos nivel. 

Como os resultados globais da empresa sofrem interferencia de forgas fora 

do controle dos membros da organizagao, o vinculo entre agao individual ou coletiva 

e recompensas nem sempre e clara. lsto enfraquece seu papel de estimulo e reforgo 

do desempenho. 

Como a remuneragao por resultados, a participagao nos Iueras tambem tern 

sido usada ha decadas, especialmente nos niveis hierarquicos mais altos das 

empresas. 

Abaixo, algumas vantagens e fatores condicionantes da participagao nos 

Iueras: 

Vantagens: 

• Aumenta, entre os funcionarios, a compreensao da natureza do 

neg6cio; 

• Reforga importancia da convergencia de esforgos; 

• Leva a uma visao mais abrangente do negocio e dos sistemas; 
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• Reduz resistencia a mudanga; 

• Aumenta a pressao dos funciom1rios por sistemas de gestao mais 

eficazes 

Fatores condicionantes: 

• Percentual da remuneragao total representada pela participagao nos 

Iueras deve ser suficiente para estimular esforgos e para representar risco de perda; 

• Transparencia na divulgagao dos resultados; 

• Visao mais clara do vinculo entre agoes individuais, agoes grupais, 

resultados setoriais, resultados globais e influencias externas. 

0 recebimento do bonus e vinculado ao atendimento de metas previamente 

negociadas. Estabelece-se, tambem de comum acordo, uma formula para traduzir 

os resultados alcangados em premios para os individuos ou grupos. Pois as 

vantagens e fatores condicionantes da remuneragao por resultados, conforme Filho 

(1996). 

Alguns Cuidados: 

0 pagamento da Participagao nos Lueras e Resultados deve estar 

necessariamente vinculado a metas estabelecidas, para que ocorra a verdadeira 

parceria ganha-ganha, empresas que pagam sem estabelecer metas poderao estar 

incorrendo em serios problemas: o empregado nao corresponde as expectativas 

porque desconhece os motivos do premia, e depois de algum tempo ele se esquece 

do motivo da premiagao. Alem disso, os trabalhadores entraram em greve por 

considerar que o valor pago, sem acordo, era muito baixo. Quando existe urn acordo 

que rege todas essas questoes, isto nao devera ocorrer. Essa e a orientagao, porem 

muitas vezes nao ocorre, pois algumas empresas apenas pagam urn valor fixo no 

final do ano, as vezes sem a existencia de urn acordo. 

Os empregados que irao verificar os relat6rios deverao dominar plenamente 

a analise de demonstratives financeiros. Entao, ha o risco de surgir certa 
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desconfianga par parte dos empregados, o que leva ao abalo da credibilidade, fator 

extremamente desfavoravel numa parceria. Portanto, ao escolher esta meta, podera 

ocorrer certa indefinigao quanta ao acompanhamento dos empregados. Alguns deles 

poderao ate contribuir para atingir determinado patamar de Iueras. Muitas vezes o 

empregado ve o objetivo, mas nao tern definido que tipo de agoes diarias ele devera 

executar para que tal objetivo seja langado. Ou seja, ele reconhece o objetivo, no 

entanto, nao sabe exatamente como chegar ate ele (ROSA, 2000) 

Todavia negociagoes verbais e acordos informais podem trazer serios 

problemas. 0 acordo escrito e firmado par meio de consentimento mutua, pactuagao 

e combinagao de interesse minimizam a ocorrencia de desavengas futuras, pais, na 

ocasiao da negociagao, foi dada a todos a possibilidade de manifestagoes. As 

vezes, num acordo oral, os funcionarios nao podem apresentar seus motives ou 

defender seus objetivos, pais se sente em pe de desigualdade e quando isto ocorre, 

os problemas serao apenas retardados (ROSA, 2000). 

Criterios de distribui~ao 

Como propiciar a participagao nos Iueras ou resultados de forma que a 

empresa ganhe e tambem os trabalhadores? Esta questao merece uma divisao na 

analise. Primeiro: deve-se verificar em que os trabalhadores irao participar, nos 

Iueras ou nos resultados globais das empresas? Segundo: temos que analisar: como 

deve ser o programa para subsidiar a aplicagao da participagao dessa parcela m6vel 

da remuneragao? Varias questoes polemicas foram tratadas sabre o assunto, 

conforme Pontes (1995): 

Qual seria a forma de distribuigao? 

Quanta distribuir? 

Todos os funcionarios teriam direito? 

Os valores individuais seriam similares? 

Quantos funcionarios deveriam ser envolvidos na definigao do programa? 

Qual o papel da diregao da empresa na participagao dos Iueras? E dos 

acionistas? 
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Ao adotar esse tipo de estrategia, cria-se uma relac;ao "ganha-ganha" entre 

os envolvidos no processo. A participac;ao nos lucros ou resultados estimula a 

construc;ao de uma etica do trabalho que proporciona ganhos para as empresas, 

empregados e clientes. 

Quando distribuir, Como pagar, quem participa, como negociar, como 

comunicar e como avaliar, sao algumas perguntas que devem ser feitas para que a 

estrategia alcance os resultados esperados. "transparencia e simplicidade nos 

indicadores de resultados esperados, "transparencia e simplicidade nos indicadores 

de resultados e nos criterios de distribuic;ao sao essenciais. (PONTES 1995). 

A adoc;ao desta meta, isoladamente, pode, entretanto, trazer alguns 

problemas, pois, mesmo que a empresa consiga reduzir gastos do orc;amento, 

poderc~ ocorrer uma situac;ao em que nao se verifique urn faturamento que gere 

caixa eficiente para pagamento. lsto podera ocorrer por fatores sazonais, por 

problemas de ordem economica ou mercadol6gica. A empresa podera entao sair 

prejudicada caso efetue o pagamento aos funcionarios nessas condic;oes. Para 

evitar esse problema, aconselha-se entao que esta meta seja estabelecida em 

conjunto com indicadores de faturamento ou de lucratividade. 

Portanto, ha de se destacar que, quando o faturamento da empresa 

aumenta, naturalmente aumentam as despesas orc;amentarias e, entao, se as 

despesas forem maiores do que as previstas, os funcionarios nao terao direito ao 

recebimento da M.R. Nesse caso, deve-se estudar uma forma de estabelecer uma 

proporc;ao ideal entre, despesa/faturamento, pois, quando o faturamento cresce, a 

empresa, provavelmente tera maior possibilidade de pagar a Participac;ao dos lucros 

e resultados aos funcionarios, dependendo de cada caso (ROSA, 2000). 
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2.2.1.4 Fatores criticos de sucesso da remunerac;:ao variavel 

Segundo COOPERS & LIBRAND (1996), para garantir que os resultados 

esperados sejam realizados, e importante conhecer os fatores criticos de sucesso 

(FCS), antes de implantar urn sistema de remunerac;:ao variavel. 

• Convergencia com a orientac;:ao estrategica da empresa: na construc;:ao do 

sistema de remunerac;:ao variavel, deverao ser definidos indicadores e metas 

de desempenho. E fundamental que estes indicadores e metas sejam 

convergentes com as diretrizes e os objetos estrategicos da empresa. 

• Simplicidade e flexibilidade: 0 sistema de remunerac;:ao e urn sistema de 

apoio. Sua construc;:ao e sua manutenc;:ao sao suas atividades-meios de 

manter simples de usar. Acem disso, ele deve tambem ser facilmente 

adaptavel. Diretrizes estrategicas e objetivos organizacionais sao 

freqOentemente revistos. Os indicadores e as metas de desempenho devem 

acompanhar prontamente estas mudanc;:as. 

• Clareza e objetividade: Os indicadores e metas de desempenho devem estar 

claramente definidos para todos os envolvidos. Alem disso, cada urn deve 

conhecer sua contribuic;:ao individual e de seu grupo para entendimento das 

metas 

2.2.1.5 Modelo de remunerac;:ao variavel 

Sao 3 os componentes essenciais do modelo conforme COOPERS & 

LIBRAND (1996): 

Os fatores determinantes, como o que iremos medir, o que queremos 

melhorar, definem a capacidade de coordenar os recursos organizacionais de modo 

a entender os objetivos da empresa, mostra a postura e atitudes do individuo e 

grupos diante das questoes do trabalho; mostra 0 enfoque que e dado a qualidade e 

formaliza expectativas de resultados em func;:ao das diretrizes estrategicas da 

empresa; Quais sao os indicadores de desempenho, como iremos medir, qual sera 
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a ferramenta de medic;ao de desempenho, qualitativos, quantitativos e 

comportamentais e quais serao as formas de remunerac;ao utilizadas, como o 

desempenho sera recompensado. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Para atender ao trabalho de pesquisa sera realizado a metodologia de 

estudo de caso que segundo YIN (2001), corresponde a uma das formas de realizar 

uma pesquisa empirica de carater qualitative sabre urn fenomeno em curso e em 

seu contexto real. 

3.2 ABORDAGEM 

A tecnica qualitativa visa explorar a opiniao de cada urn e as diferentes 

representa96es sabre o assunto em questao. BAUER E GASKELL (2002), ou seja, a 

estrategia esta baseada em dados coletados em intera96es sociais ou interpessoais, 

analisadas a partir dos significados que o autor atribui ao fato de acordo com 

CAMPOS, (2001). 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

A obten9ao das informa96es sera atraves de dados primaries sabre o tema 

Remunera9ao Variavel na empresa Slaviero, o qual se adotara como instrumento de 

obten9ao de dados, o questionario, por ser uma ferramenta que oferece mais 

eficacia pela sua metodologia de abordagem, com seis perguntas fechadas, 

direcionado para os colaboradores da empresa com o intuito de verificar a satisfa9ao 

da remunera9ao e o desempenho em suas atividades (Anexo). Segundo 

THIOLLENT (1997), quando adotada no estudo das organiza96es, e possivel 

reconhecer como singularidade deste metoda de pesquisa o fato de ele contribuir 

para a aprendizagem organizacional e para o crescimento de todos os 

colaboradores ja que pressupoe a participa9ao ativa deles no processo 

investigat6rio. Alem disso, figura como valioso instrumento de apoio ao processo 

decis6rio, por meio da produ9ao e da utiliza9ao simultanea dos conhecimentos 

consolidados. 
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3.4 NIVEL DE ANALISE 

0 questionario sera aplicado a 21 funcionarios do departamento de servigos 

de autom6veis (Oficina Mecanica) da Empresa Slaviero. A analise dos dados sera 

pelo metoda descritivo utilizando as medidas de posigao que caracterizam o que e 

tipico no grupo, MATTAR (2001). 

Os dados foram processados com analise na medida em que os 

colaboradores responderem as perguntas. Houve urn acompanhamento de 

observagao para nao comprometer toda a pesquisa. 

3.5 CRONOGRAMA 

Mesda 
Mar/abr Mai/Jun Jui/Ago Set/Out Atividade 

Formulagao do 
tema, problema, X 
objetivos gerais 
e especificos. 

Levantamento 
de Referencias X X 
Bibliograficas 

Descrigao da 
Metodologia · X X 

Conclusao do 
X 

Trabalho 

QUADR02-CRONOGRAMA 
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4 DADOS DA EMPRESA, DA PESQUISA E DA ANALISE 

4.1 DADOS DA EMPRESA 

4.1.1 Denominagao 

Cia. de Autom6veis Slaviero 

Revendedora da Ford Fundada em fevereiro de 1959, em Curitiba, a Cia. de 

Autom6veis Slaviero pertence ao Grupo Slaviero uma sociedade salida e tradicional, 

composta de 8 empresas que atuam nos ramos automotive, madeireiro, 

agropecuario, de reflorestamento e de cimento. 

A principal arma da Slaviero e o atendimento aos clientes, como comprovam 

as pesquisas realizadas pela Ford: 25% dos consumidores ja fecharam neg6cio com 

a Slaviero e 52% foram indicados par clientes antigos. 

Tambem a disponibilidade de estoque e servigos oferecidos sao destaques 

para os clientes. Sao 15 mil metros quadrados de instalagoes pr6prias e diferenciada 

para cada setor de atuagao - vefculos novas, usados, caminhoes, cons6rcio, pegas 

e servigos. 

A matriz, situada na Avenida lguagu - 633, possui estacionamento proprio, 

oficina especializada, departamento de pegas, show room de vefculos novas 

nacionais e importados e area administrativa totalmente informatizada. 

A sede de cam in hoes fica na BR 476 - Km 103,5 - Xaxim, sendo a maior 

revenda de caminhoes do sui do pals. 

Para maior comodidade dos clientes, a Slaviero coloca a disposigao uma 

equipe de vendedores externos devidamente treinada para urn atendimento 

personalizado. Atualmente existem 187 funcionarios, distribufdos em 3 filiais. 
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Hoje a organizagao possui urn diretor superintendente, que reporta-se ao 

conselho formado por oito acionistas. 

Ramo de atividades: distribuidora de veiculos e caminhoes. 

4.1.2 Produtos principais 

Servic;os 

• Consultoria Tecnica 

• Quality Care 

• Box Rapido 

• VaieVem 

• Garantia Estendida 

Pec;as 

• T elevendas 

• Prospecgao 

• Acess6rios 

• Vendas lnternas 

• Busca de Pegas em Concessionaria da Rede Ford 

4.1.3 Mercados principais 

Sao clientes atuais que levam o carro para oficina, para o box rapido, 

proprietaries de oficinas especializadas pela Forde compradores da Ford. 



4.1.4 Ambiente econ6mico e competitive 

~gecto'"'T!i: .... ,,w.,,. a veL§ A§Ji@&~&ps Desf@yor.~:Yti,i§ 

Conhecimento do Produto Vendido; Alto custo Operacional; 

Numero grande de clientes; Numero de concorrentes em 

crescimento; 

Otimo Atendimento; Melhorar o volume de horas vendidas 

x horas trabalhadas efetivamente 

Retorno de Reclama96es de Clientes; Alto nfvel de competitividade no Ramo 

de Concessionarias. 

Melhor departamento de Oficina e Alto numero de funcionarios 

Funilaria da Rede FORD; no departamento de Oficina. 

Qualifica9ao dos funcionarios. 

QUADRO 3 -ASPECTOS DO AMBIENTE 

FONTE: 0 AUTOR (2008) 

4.1.5 Objetivos reais e ideais da organiza9ao 

Objetivos da Organiza9ao atualmente sao: 

o Aumento da Rentabilidade; 

o Redu9ao de Custos; 

alocados 

o Aumento do Numero de Vend as de Autom6veis e Caminhoes; 

o Abertura da Nova Filial no ano de 2008. 

Os objetivos para o departamento de p6s vendas atualmente sao: 

o Melhoria no atendimento a clientes; 

o Aumento da lucratividade, com redu9ao de custos; 

o Aumento da produtividade - horas vendidas X horas trabalhadas 
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o Desenvolvimento tecnico e especializa9ao dos funcionarios do 

departamento. 
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4.1.6 Stakeholders internos e externos 

Consumidores 

• Qualidade no atendimento 

• Prec;o 

• Qualidade nos servic;os 

• Garantia 

Colaboradores 

• Reconhecimento 

• Remunerac;ao adequada 

• Beneficios 

• Participac;ao nos Iueras e resultados 

• Plano de carreira 

• Desenvolvimento profissional 

• Estabilidade 

Fornecedores 

• Compras- nivel elevado- Ford 

• Continuidade de volume de compras com a Ford 

• Melhorar o pre9o de compras 

Outros Publicos 

• Sindicato - Manutenc;ao do acordo, ldeias Conjuntas, Atenc;ao para 

com os colaboradores. 

4.1.7 Numero de funcionarios e tipos de trabalho 

Departamento de Servi9os Autom6veis (Oficina Mecanica): 21 funcionarios 

o Recebimento dos veiculos encaminhados pelos Consultores Tecnicos; 

o Consertos e trocas de pe9as em geral; 

o Testes em autom6veis; 

o Relacionamento com departamento de Pec;as e Consultores Tecnicos. 
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4.1.8 Politica salarial departamento de servic;os autom6veis 

Atraves de estudos realizados na empresa Slaviero existe urn plano de 

remunerac;ao variavel que ainda nao foi colocado em pratica, mas sem duvida e uma 

grande oportunidade aproveitar o momento em que se faz avaliac;ao para dar mais 

urn passo e ja fazer que este plano seja implantado. 

4.1.8.1 Objetivo 

Possui uma politica salarial com composic;ao; fixo + variavel, estimulando o 

cumprimento dos objetivos, a eficiencia, a produtividade e premiar as melhores 

performances individuais com base nas variaveis definidas. 

E utilizada como parametro a pesquisa salarial feita com distribuidores de 

autom6veis (concessionarias), feita pelo Sincodiv- Fenabrave. 

4.1.8.2 Publico alvo da politica 

Sempre lembrando dos Valores - "Etica, simplicidade, transparencia, 

valorizac;ao de colaboradores e clientes ... ", o publico inicial escolhido para aplicac;ao 

da politica salarial serao os mecanicos produtivos do departamento de Servic;os de 

Autom6veis. 

4.1.8.3 Principais vantagens 

• Motivac;ao pela busca de resultados; 

• Perspectiva de aumento de ganho; 

• Evoluc;ao funcional (carreira); 

• Contemplar as melhores performances individuais; 

• Qualificac;ao profissional; 



4.1 .8.4 Salaries fixes 

Os salarios fixes para todos os niveis corresponderao ao piso da categoria. 

0 atual e de R$ 542,00. 

4.1.8.5 lndicadores de desempenho para parte variavel 
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Os indicadores que farao a composi9ao da politica salarial sao os principais 

objetivos do departamento de servi9os com base no planejamento estrategico da 

empresa. 

Os indicadores sao: 

• Objetivo de venda de mao-de-obra; 

• Nota de Satisfa9ao com servi9os; 

• Nota do servi9o "Reparo" correto na primeira vez 

• Objetivo de produtividade. 

• Objetivo de eficiencia. 

4.1.8.6 Descri9ao dos indicadores 

1) Objetivo de venda de mao-de-obra - o objetivo e calculado com base 

na disponibilidade de horas no mes, diminuindo de 1 Oo/o desse total de horas 

disponiveis, para manobras e necessidades pessoais. 0 Saldo das horas 

disponiveis sera multiplicado pelo valor efetivo de hora vendida, com base na 

politica comercial da empresa. Exemplo: 

Dias uteis ' Horas disponiveis 1-10% Hora efetiva Objetivo 
I 

Abril 21 184,8 166 R$75,00 R$ 12450 

Maio 20 176,0 159 R$75,00 R$ 11925 
Junho 21 184,8 166 R$75,00 R$ 12450 
Julho 23 202,4 182 R$75,00 R$ 13650 
Agosto 21 184,4 166 R$75,00 R$ 12450 
Setembro 22 193,6 174 R$75,00 
Outubro 23 202,4 182 R$75,00 R$ 13650 
Novembro 20 176,0 159 R$75,00 R$ 11925 
Dezembro 21 184,8 166 R$75,00 R$ 12450 

TABELA 1 - OBJETIVO DE VENDA DE MAO-DE-OBRA 

FONTE: CIA. DE AUTOMOVEIS SLAVIERO (2008) 
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2) Nota de Satisfagao com servigos - a fonte usada para indicagao da 

nota e o relat6rio do QCP (Qualidade, Compromisso e Participagao) enviado pela 

Ford sendo esse respondido pelos clientes e servira de parametro para a 

composi<;ao do salario do mes subseqOente. 

A nota utilizada como parametro e a que consta no Plano de a<;ao de Pe<;as 

e Servi<;os (ano base 2008) e no Business Plan (ano base 2008), ambos assinados 

entre Ford e Cia de Autom6veis Slaviero; a revisao e estabelecimento desse objetivo 

serao anuais. 

3) Nota de Servigo "reparo" correto na primeira vez - a fonte usada para 

indica<;ao da nota e o relat6rio do QCP (Qualidade, Compromisso e Participa<;ao) 

enviado pela Ford sendo esse respondido pelos clientes e servira de parametro para 

a composi<;ao do salario do mes subseqOente. 

A nota utilizada como parametro e a que consta no Plano do De A<;ao de 

Pe<;as e Servi<;os (ano base 2008), acordados entre a Ford e a Cia de Autom6veis 

Slaviero; a revisao e estabelecimento desse objetivo serao anuais. 

4) Produtividade - a apura<;ao desse item sera a extra<;ao do sistema 

SIARE do relat6rio ROSRCTR (rela<;ao do cartao de trabalho) que apresentara a 

rela<;ao entre o total de horas disponiveis (sem desconto de 10% para manobras e 

necessidades pessoais) com o total de horas trabalhadas, analise sera individual 

por produtivo. 

5) Eficifmcia - a apuragao desse item sera a extragao do sistema 

SIARE do relat6rio ROSRCTR que apresentara a relagao das horas trabalhadas 

sem desconto de 1 0% (para manobras e necessidades pessoais) com o total de 

horas vendidas, analise sera individual por produtivo. 



4.1.8. 7 Defini<;ao da estrutura 

Cargo Quantidade do quadro Percentual 
MecanicoA 
Mecanico B 
Mecanico C 
Mecanico D 
Mecanico E 
Mecanico F 

5 
5 
1 
1 
2 
2 

Mecanicos nao comissionados 2 
Total 18 

TABELA 2- ESTRUTURA ATUAL 

FONTE: CIA. DE AUTOMOVEIS SLAVIERO (2008) 

27,7% 
27,7% 
5,5% 
5,5% 
11 ,11% 
11 ,11% 
11,11% 
100% 

Cargo Quantidade do Percentual 

Mecanico A 
Mecanico B 
Mecanico C 
Mecanico D 

Total 
TABELA 3- REESTRUTURACAO 

FONTE: CIA. DE AUTOMOVEIS SLAVIERO (2008) 

quadro 
4 
4 
9 
1 

18 

20% 
20% 
50% 
10% 

100% 
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As contrata<;oes dos auxiliares de mecanicos, quando do termino do contrato 

como SENAI , sera na categoria D. 

/tens Objetivo Peso % Pontos 
Venda de Mao-de-obra 40% 
Nota Satisfa~ao Geral 20% 
Reparo Correto 1° vez 20°/o 
Objetivo Produtividade 1 0% 
Objetivo Eficiencia 1 0% 

Total 100% 
TABELA 4- PONTUACAO PARA MECANICOS PRODUTIVOS 

FONTE: CIA. DE AUTOMOVEIS SLAVIERO (2008) 

40 
20 
20 
10 
10 

100 



Estrutura de Pontua~ao 

Para mecanico A 

Salario atual: R$ 1520,00 

MAP: R$ 1588,00 - pesquisa salarial 

Pontos 

80 a 89 pontos 

90 a 94 pontos 

95 a 99 pontos 

1 00 a 1 09 pontos 

110 a 120 pontos 

TABELA 5- PONTUACAO PARA MECANICO "A" 

FONTE: CIA. DE AUTOMOVEIS SLAVIERO (2008) 

Para mecanico B 

Salario atual: R$ 1287,00 

MAP: R$ 1371,00- pesquisa salarial 

Pontos 

80 a 89 pontos 

90 a 94 pontos 

Salario final 

R$ 1.000,00 

R$ 1.450,00 

R$ 1.500,00 

R$ 1.650,00 

R$ 1.700,00 

Salario final 

R$ 850,00 

R$ 1.200,00 

95 a 99 pontos R$ 1.280,00 

100 a 109 pontos R$ 1.400,00 

110 a 120 pontos R$ 1.500,00 

TABELA 6- PONTUACAO PARA MECANICO "B" 

FONTE: CIA. DE AUTOMOVEIS SLAVIERO (2008) 
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Para mecanico C 

Salario atual: R$ 1.182,00 

MAP: R$ 831,55- pesquisa salarial 

Pontos Salario final 

80 a 89 pontos R$ 700,00 

90 a 94 pontos R$ 1.000,00 

95 a 99 pontos R$ 1.100,00 

100 a 109 pontos R$ 1.200,00 

110 a 120 pontos R$1.300,00 

TABELA 7- PONTUACAO PARA MECANICO "C" 

FONTE: CIA. DE AUTOMOVEIS SLAVIERO (2008) 

Para mecanico D 

Salario atual: R$ 1.000,00 

MAP: nao possui este cargo na pesquisa salarial. 

Pontos Salario final 

80 a 89 pontos R$ 650,00 

90 a 94 pontos R$ 700,00 

95 a 99 pontos R$ 800,00 

100 a 109 pontos R$ 900,00 

110 a 120 pontos R$ 1.000,00 

TABELA 8- PONTUACAO PARA MECANICO "D" 

FONTE: CIA. DE AUTOMOVEIS SLAVIERO (2008) 
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Consultor Tecnico 

Descricao dos indicadores 

1) Objetivo de venda de mao-de-obra - para consultores tecnicos o 

objetivo e calculado mensalmente atraves do valor de objetivo geral do 

departamento de servi<;os da Slaviero, conforme relat6rio anexo. 

2) Objetivo de vendas de peqas- para consultores tecnicos o objetivo e 

calculado mensalmente atraves do valor de objetivo geral do departamento de 

servi<;os da Slaviero, conforme relat6rio anexo. 

3) Nota de satisfaqao com serviqos - a fonte usada para indica<;ao da 

nota e o relat6rio do QCP (Qualidade, Compromisso e Participa<;ao) enviado pela 

Ford sendo esse respondido pelos clientes e servira de parametro para a 

composi<;ao do salario do mes subsequente. 

A nota utilizada como parametro e a que consta no Plano de a<;ao de Pe<;as 

e Servi<;os (ano base 2008) e no Business Plan (ano base 2008), ambos assinados 

entre Ford e Cia de Autom6veis Slaviero; a revisao e estabelecimento desse objetivo 

serao anuais. 

4) Nota de Serviqo "reparo" correto na primeira vez - a fonte usada para 

indica<;ao da nota e o relat6rio do QCP (Qualidade, Compromisso e Participa<;ao) 

enviado pela Ford sendo esse respondido pelos clientes e servira de parametro para 

a composi<;ao do salario do mes subsequente. 

A nota utilizada como parametro e a que consta no Plano do de A<;ao de 

Pe<;as e Servi<;os (ano base 2008), acordados entre a Forde a Cia de Autom6veis 

Slaviero; a revisao e estabelecimento desse objetivo serao anuais. 



/tens Objetivo Peso % Pontos 
Venda de Mao-de-obra 
Venda de pe~as 
Nota de satisfa~ao cl servi~os 
Nota de reparo correto da 1° vez 

Total 

Conforme relat6rio mensal de 
objetivo ( anexo) 

TABELA 9- PONTUACAO PARA CONSULTOR TECNICO 

FONTE: CIA. DE AUTOMOVEIS SLAVIERO (2008) 
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4.2 DADOS DA PESQUISA E DA ANALISE 

Conforme relata da primeira questao do questionario, em relagao as 

perguntas que foram feitas para os funcionarios, quanta a sua opiniao a 

respeito de urn programa de remuneragao, ficou constatado pelas respostas 

que ha mais preocupagao no desenvolvimento de suas tarefas. 

Na segunda questao os colaboradores apontaram que o plano que lhes 

daria preferencia, seria urn programa que viessem coroar com uma 

remuneragao variavel mesmo que essa implique que mais tarefas, ou seja, 

metas e objetivos. 

Quanta a terceira questao, como foi direcionada para saber como seria 

seu comportamento em relagao as metas, a resposta da maioria, foi que 

contribuiria desde que fossem distribuidos os resultados de forma homogenea, 

ou ainda de acordo com a capacidade de cada urn. 

Na quarta questao a pesquisa busca saber o periodo que a maioria dos 

colaboradores tern sua preferencia, entretanto, ficou evidente pela maioria que 

ainda preferem o periodo de seis meses. 

Na questao cinco se sugere aos colaboradores o que eles mais podem 

levar em consideragao na adogao de urn programa de remuneragao variavel, 

no entanto, a maioria respondeu que para realizar uma avaliac;ao e distribuigao 

devem ser ponderados aqueles departamentos que dao mais resultados. 

Diante de uma avaliagao e analise da pesquisa percebeu-se que os 

colaboradores estao dispostos a produzir mais ate agregar mais qualidade nos 

servigos prestados. 

0 que fica evidente e que para que possam produzir mais e com mais 

qualidade e necessaria que haja urn modelo de remuneragao que venha ser 

compartilhado de forma homogenia e justa de acordo com a capacidade de 

cada departamento. 
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Uma das principais razoes para a utilizagao da remuneragao variavel e 

vincular a recompensa ao esforgo realizado para conseguir determinado 

resultado. Por isso, quanto mais claro for este vinculo, melhor para o sistema, 

melhor para empresa e melhor para o funcionario. 

Outra variavel que ficou comprovada referente as metas e objetivos do 

programa, foi percebida atraves do material que a empresa tera que ter regras 

claras onde ela esta atualmente e que posigao ela pretende alcangar. 

Referente ao tempo do programa para que possa fazer uma analise 

dos resultados tanto do lado da empresa como dos colaboradores, ficou 

demonstrado que todos preferem o periodo semestral, tudo leva a crer que 

possa estar associada a urn periodo maior ate para poder fazer uma avaliagao 

mais coerente com uma certa conscientizagao das metas e objetivos. Outro 

detalhe dessa variavel e que provavelmente urn ano possa ser muito tempo 

para uma avaliagao, ou seja, sera muito tempo para que possa ter resultados. 

A empresa Slaviero e uma empresa que atua na comercializagao de 

autom6veis, sendo novos, importados e tambem nacionais. No entanto o foco 

de atuagao seria os clientes de classe media, ou seja, cliente com certo poder 

aquisitivo. Outro ponto de sua politica de atuagao adotada e a estrategia da 

qualidade de seus produtos e servigos como ferramenta competitiva, pois, 

todos os seus produtos tern certa garantia o que automaticamente oferece 

certa confiabilidade nos seus neg6cios. 

Em relagao a socializagao da empresa, sua filosofia apresenta-se com 

born relacionamento, pois, entende-se que tera que haver a jungao do capital e 

trabalho do lado do subordinado, efetivando sua tarefa com responsabilidade e 

do outro a empresa administrando com uma politica de atividade 

descentralizada, com urn grau de responsabilidade. 
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5 CONCLUSOES E RECOMENDACOES 

Conclui-se deste estudo que o mercado e muito dinamico. Verdades 

aceitas ontem, atualmente sao vistas como entraves ao progresso, pais 

dificultam a adapta9ao da empresa as mudan9as que a globaliza9ao traz. E as 

mudan9as acontecem em velocidade superior a capacidade de adapta9ao das 

pessoas. 

A Slaviero, apesar de ter urn sistema de remunera9ao ainda tradicional 

e em fase de implanta9ao de urn modelo de remunera9ao variavel, esta Ionge 

de ser uma empresa ultrapassada. Mas precisa se adaptar as mudan9as na 

forma de remunerar os seus colaboradores. 

A remunera9ao tradicional nao pode ser deixada de lado prontamente e 

sim deve continuar sendo utilizada por algum tempo. Contudo, e importante 

que as mudan9as sejam realizadas para adequar seus diversos componentes a 

nova realidade. Alem disso, o sistema de remunera9ao tradicional e urn 

sistema de apoio. E importante que o sistema seja simples de manter e simples 

de usar e certamente sera facilmente adaptavel as diretrizes estrategicas e, 

objetivos organizacionais sao freqOentemente revistos. 

A proposta de implanta9ao do programa de remunera9ao variavel que 

foi desenvolvida na Slaviero ja esta encaminhada, agindo de acordo com as 

inova9oes da modernidade e com a realiza9ao da pesquisa percebeu-se que 

ha uma dinamica em todas as areas da empresa ate entao, e para saber o que 

os colaboradores estao dispostos a cumprir, utilizou-se o metoda de medir o 

grau de interesse pelo novo modelo de remunera9ao. 

0 envolvimento dos colaboradores com os objetivos da empresa e 

fundamental para o sucesso de qualquer organiza9ao. Para os colaboradores e 

importante a participa9ao nos resultados que ajudaram a alcan9ar e por outro 

lado, para a empresa e muito mais importante o envolvimento deles para atingir 
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os objetivos da empresa. Algumas ideias sao importantes para a conclusao 

deste trabalho como: envolver todos os funcionarios na busca de resultados 

que se alcangados, beneficiam tanto empresas como empregados; Enfim, fazer 

com que capital e trabalho nao sejam contraries, mas sim toea-los para urn 

mesmo objetivo. 
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ANEXO 

QUESTOES SOBRE REMUNERACAO VARIA VEL 

1 Qual e a sua opiniao a respeito de urn programa de remuneragao variavel? 

( ) nao tenho a menor ideia. 

( ) conhego pela televisao e alguns jornais 

( ) Ja ouvi falar por terceiros 

( ) conhego mais tenho duvidas com relagao a metodologia e criterios 
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2 Qual programa de remuneragao variavel voce gostaria que sua empresa 

tivesse? 

( ) urn programa que os resultados estao associados a metas e objetivos mas 

desde que eu participe dos lucros. 

( ) nao me interessa tanto OS pianos, 0 que me interessa e a estabilidade do 

emprego. 

( ) lsso nao me importa, tanto faz o salario fixo ou variavel 

( ) Desde que fosse feito por metodo transparente e objetivo, seria uma boa 

ideia, mesmo que o plano tivesse metas a seguir 

( )urn programa que tivesse tanto urn salario fixo pela garantia e ao mesmo 

tempo de participagao nos lucros. 

3 Como seria seu comportamento, caso o programa de remuneragao variavel 

coloque metas a serem cumpridas? 

( ) nao iria me interessar, pois 0 problema e da empresa 

( ) contribuiria desde que fosse distribuido de acordo com a capacidade de 

cada urn. 

( ) nao contribuiria por entender que este metodo nao beneficiaria OS 

colaboradores 

( ) produziria mais ate com mais qualidade, mesmo que estivesse que 

submeter-me a uma carga maior e ate rigidez nos processo 
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4 Se tivessem a oportunidade de dar opinioes com rela9ao ao periodo de 

distribui9ao da remunera9ao variavel, qual a sua ideia? 

( ) anual 

( ) semestral 

( ) trimestral 

( ) pouco interessa 

5 Digamos que a empresa venha adotar urn programa de remunera9ao 

variavel, o que voce considera que tera que levar em considera9ao? 

( ) todos devem receber, pais todos vao fazer parte de todos os objetivos 

( ) acho que seria interessante somente setores que estao mais associados a 
produ9ao tanto de produto como servi9o 

( ) o valor a receber tera que ter por base atingir as metas e objetivos 

( ) o pessoal de vendas que receba mais pelo fato de representar urn setor que 

produz mais, ou seja, o departamento que e capaz de gerar receitas 

6 Caso a empresa adote urn programa de remunera9ao variavel, voce acha 

que: 

( ) todos devem receber o mesmo valor 

( ) o pessoal de vendas deve receber mais e os demais funcionarios outro 

valor 

( ) o valor recebido deve atingir as metas estabelecidas das empresas 




