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RESUMO 

 

 

Geralmente durante período de crise econômica, as empresas buscam alternativas para redução 
de custos, tanto fixos como variáveis, para aumentar sua eficiência e consequentemente, 
sobreviver neste contexto cada vez mais desafiador. Com isso, uma área de Recursos Humanos 
que sofre com esses fatores ambientais, principalmente o econômico, é a de Remuneração. 
Fazer a gestão de remuneração em época de crise requer criatividade de seus profissionais. O 
objetivo principal deste estudo é analisar diversas práticas de remuneração nas empresas 
automotivas no Brasil a serem aplicadas principalmente durante épocas de crise econômica. 
Desta forma, este estudo pretende auxiliar os profissionais de Recursos Humanos a buscar 
alternativas de remuneração, procurando reter os colaboradores e não impactando de forma 
acentuada as despesas operacionais e/ou custos da empresa. Para tal, faz-se necessária uma 
análise crítica das práticas de remuneração existentes, bem como as novas opções que o governo 
brasileiro vem viabilizando para minimizar o desemprego. Assim, neste estudo, são 
consideradas duas vertentes principais: a percepção de profissionais da área de remuneração, 
colhidas por meio de uma pesquisa de campo tipo survey, realizada em 2015, e um 
levantamento bibliográfico, que revela as tendências do campo em foco, colhidas na literatura 
nacional e internacional. A pesquisa tenta responder ao seguinte questionamento: quais são as 
práticas de remuneração adotadas por montadoras no Brasil em ambiente de crise econômica? 
O presente estudo classifica-se como uma pesquisa aplicada e de caráter descritivo. O 
delineamento das etapas para execução desse trabalho foi dividido nas seguintes partes: revisão 
bibliográfica; levantamento da situação atual, por meio de questionários entregues aos 
profissionais de Recursos Humanos; tabulação das respostas; identificação dos tipos de práticas 
de remuneração; ajustes associados à teoria; apresentação dos resultados a um público técnico 
para confirmação da teoria e análise das práticas adotadas pelas empresas automotivas no Brasil 
para se tornarem competitivas. Analisando as respostas dadas pelas montadoras pesquisadas, 
conclui-se que as práticas tradicionais de remuneração, tais como: aumento por mérito, aumento 
por promoção, aumentos coletivos e pagamento de remuneração variável PLR, são utilizadas 
pela grande maioria. O que o estudo também revela é que devido à crise econômica, alguns 
orçamentos para aplicação destas práticas foram reduzidos, mas não eliminados. Ao mesmo 
tempo, verificou-se que as empresas passaram a adotar as medidas de flexibilização de trabalho, 
oferecidas pelo governo, como forma de minimizar o desemprego e reduzir os gastos de folha 
de pagamento. Entre as que se destacam nesta categoria podemos citar: redução de jornada de 
trabalho, Suspensão temporária do contrato de trabalho, Programa de Proteção ao Emprego e 
férias coletivas. Sendo assim, apesar da rigidez da legislação brasileira, sobretudo, das leis 
trabalhistas, com enfoque direto à CLT, é possível se adaptar às necessidades da sociedade, por 
meios de práticas de flexibilização e, com isso, manter o princípio da proteção da continuidade 
da relação empregatícia, bem como, o da preservação da empresa. 
 

PALAVRAS-CHAVE : Remuneração; Remuneração Estratégica; Crise Econômica. 
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ABSTRACT  

 

 

Usually during period of economic crisis, companies seek further alternatives to reduce costs, 
both fixed and variable, to increase their efficiency and consequently survive in this context 
increasingly challenging. Therefore, one area of Human Resources who suffers from these 
environmental factors, especially economic, is the compensation area. To perform 
compensation management in times of crisis requires creativity of its professionals.  The aim 
of this study is to analyze several compensation practices in automotive companies in Brazil to 
be applied mainly during times of economic crisis. Thus, this study intends to assist HR 
professionals to search compensation alternatives, in order to maintain employees engaged, not 
impacting sharply in the operating expenses and/or business costs. For this, it is necessary a 
critical analysis of existing compensation practices, as well as new options that the Brazilian 
government has allowed to minimize unemployment. In this study, there are considered two 
main aspects: the perception of compensation professionals, collected through a survey type 
field, conducted in 2015, and a literature review which reveals the trends of the field in focus, 
taken in national and international literature. The research attempts to answer the following 
question: which compensation practices adopted by automotive manufacturers in Brazil in 
economic crisis environment? This study is classified as a survey of type applied and 
descriptive. The delineation of the phases to execute this work has been divided into the 
following parts: literature review; survey of the current situation through questionnaires given 
to human resource professionals; tabulation of the answers; identification of types of 
compensation practices; adjustments linked to the theory; results presentation to a technical 
audience for confirmation of the theory and analysis of practices adopted by automotive 
companies in Brazil to become competitive. Analyzing the answers given by the automakers in 
the survey, it was concluded that traditional remuneration practices, such as: increase by merit, 
promotion, collective increases and payment of variable remuneration (Profit Share) are used 
by the great majority. What the study also reveals is that, due to the economic crisis, some 
budgets for implementing these practices have been reduced, but not eliminated. At the same 
time, it was found that companies started to adopt labor flexibility measures, offered by the 
government, as a way to minimize unemployment and reduce payroll expenses. Among the 
highlights in this category are: reduction of working hours, temporary suspension of 
employment contract, protection of employment program and collective holidays. Therefore, 
in spite of the rigidity of Brazilian legislation, especially of labor laws, with direct approach to 
the Labor Code (CLT), it is possible to adapt to society's needs for flexibility practices means 
and, thus, maintain the principle of protection of continued employment relationship, as well as 
the preservation of the company. 
 

KEYWORDS: Compensation; Strategic Compensation; Economic Crisis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Contextualização 

 

Os indicadores econômicos apontam para um longo e turbulento período de crise com 

retração nos setores produtivos, escassez e encarecimento do crédito, câmbio, juros, inflação e 

recessão. Desde a crise econômica vivenciada no final de 2008, grande número de empresas, 

tanto públicas como privadas, vêm sofrendo graves consequências. Organizações que até pouco 

tempo eram consideradas sólidas foram vitimadas pela turbulência que se abateu sobre a 

economia (BISPO et al, 2009) 

O impacto das crises econômicas de grande escala nos mercados de trabalho e de gestão 

do comportamento foi bem traçado ao longo das décadas (BERNANKE, 1995; KITCHEN, 

1923; KRUGMAN, 2009; SCHUMPETER, 1942). Em teoria, as análises econômicas 

neoclássicas sugerem que um declínio generalizado da atividade econômica em escala 

internacional leva a redução significativa na demanda, que por sua vez reduz a demanda de 

trabalho e, ao mesmo tempo, coloca pressão sobre as empresas para efetuar reduções de custos, 

incluindo os custos de laborais (GUNNIGLE; LAVELLE; MANAGHAN, 2013). 

Com a necessidade da diminuição de custos e com aumento do desemprego, há 

crescente pressão sobre os salários e benefícios. Tais mudanças significativas no ambiente 

externo de organizações têm impacto em práticas de gerenciamento de Recursos Humanos 

(RH), mais notadamente na maneira em que se comportam a gestão em face à crise econômica 

(MITCHELL, 1989; PINNINGTON; EDWARDS, 2000).  

De acordo com Gunnigle et al. (2013), as análises do impacto da crise financeira asiática 

em 1997 sobre o gerenciamento de Recursos Humanos fornecem algumas provas 

razoavelmente recentes a este respeito. Alguns dos temas-chave que emergem desta literatura 

incluem o foco em massa salarial (congelamentos/cortes; bônus reduzidos/remuneração 

variável), controle de mão de obra (dispensas; congelamento de recrutamento; uso de trabalho 

atípico), gestão de desempenho (mudanças nos sistemas de gestão de desempenho), treinamento 

e desenvolvimento (por exemplo, formação mais específica com maior foco na polivalência; 

mudando de treinamento externo para treinamento in company e on-the-job) e relações 

trabalhistas (enfraquecimento dos sindicatos). 

Geralmente durante períodos de crise econômica, as empresas buscam alternativas para 

redução de custos, tanto fixos como variáveis, para aumentar sua eficiência e 
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consequentemente, sobreviver neste contexto. A Gestão de Recursos Humanos por si só já é 

desafiadora e, durante período de crises, este desafio se intensifica (OUTEIRO, 2009). 

As empresas procuram por práticas inovadoras para manter seus colaboradores 

motivados e evitando, assim, demissões em massa. Neste ambiente, de acordo com Outeiro 

(2009), as empresas ágeis e capazes de se adaptar às mudanças tendem a se sobressair. E, para 

isso, a gestão de pessoas tem um papel relevante, sendo um diferencial competitivo. Essa 

mesma autora ainda complementa que a intensidade com que as pessoas e as organizações 

aprendem vai tornar-se fundamental para a criação contínua de vantagens competitivas. Deve-

se aprender com rapidez e continuidade e, além disso, as pessoas devem ser capazes de inovar 

incessantemente e de assumir novos imperativos estratégicos com maior velocidade e 

naturalidade. Para Gramigna (2007), o que as organizações almejam é produzir mais com 

menos, maximizando sua capacidade produtiva. A alta competitividade obriga as empresas a 

buscar resultados por meio de desempenho de suas equipes. Para isso, resta aos gestores 

olharem para o ambiente interno das empresas, reposicionando uma de suas áreas mais 

estratégicas: Recursos Humanos. 

Os modelos clássicos de administração desenvolvidos durante a era industrial 

apresentam limites para os dias atuais, e, durante a crise econômica, tais modelos se mostram 

ainda mais defasados com a realidade. São nestes momentos que os modelos de gestão devem 

sem repensados e as práticas de administração devem ser revisadas (SOUZA; FERREIRA, 

2009). 

Torna-se essencial capacitar talentos, promover o desenvolvimento de gestores, 

estimular a inovação e manter a motivação das equipes, evitando que as incertezas contaminem 

os colaboradores e se transformem em desespero. É fundamental preparar as pessoas para 

atuarem em um ambiente de mudança, pois elas podem promover transformações nas empresas, 

nos processos ou até mesmo influenciar para um novo cenário econômico (TONET, 2015). 

Na medida em que as mudanças ocorrem, são necessárias adaptações na gestão de 

pessoas, na forma de novas políticas e práticas. Através destas políticas e práticas que os 

profissionais de Recursos Humanos deverão fazer a diferença, transformando os desafios em 

oportunidades (LACOMBE, 2005). 

Uma das áreas de Recursos Humanos que sofre com esses fatores ambientais, sobretudo 

o econômico, é a área de Remuneração. Fazer a gestão de remuneração em época de crise requer 

criatividade de seus profissionais. Como lidar com as frustrações de seus colaboradores, que 

almejam aumentos salariais ou novos desafios, sendo que a ordem do dia é manter o que se tem 

e minimizar custos?. Neste contexto, faz-se necessário identificar as principais práticas de 
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remuneração em vigor e avaliar suas características essenciais, de forma que o resultado 

econômico seja satisfatório. Além disso, os profissionais deverão ser criativos o suficiente para 

utilizar estas práticas de remuneração, mantendo um clima organizacional equilibrado, sem 

deixar de avaliar suas bases legais e encargos incidentes, e consequentemente, buscando 

minimizar os custos fixos e variáveis da empresa. 

De acordo com Schuster e Zingheim (1992), a remuneração pode ser uma força positiva 

para a mudança organizacional. Esses autores também enfatizam que o total de programas de 

compensação deve ser concebido para recompensar resultados e comportamentos coerentes 

com os objetivos principais da organização. 

A escolha do setor automobilístico como objeto de estudo decorre da sua configuração 

paradigmática no modo integrado e flexível de produção, dinâmica e inovadora tanto em sua 

natureza tecnológica como organizacional, em sua adoção de uma forma de gerir e remunerar 

o trabalho vinculado a um padrão de exigência quanto à qualificação, atitudes pessoais e 

comportamentais (ARAÚJO, L. C. G.; MOTIM; FIRKOWSKI, 2002). 

Pesquisar as propriedades dos elementos que compõem a remuneração no sistema de 

produção flexível atende os desafios gerados pelas inovações organizacionais em seu impacto 

nas relações entre empresa e sociedade trabalhadora, presentes na realidade da indústria 

automobilística (KAFROUNI, 2005). 

Nos últimos anos a indústria automobilística iniciou um processo de reestruturação, 

reposicionando marcas e plantas, com vistas a ampliar sua característica global e permitir às 

empresas competir lucrativamente nos diferentes mercados regionais. 

De acordo com o Anuário da Indústria Automobilística Brasileira 2016 (ANFAVEA), 

no período compreendido entre os anos de 2013 e 2016, o volume de veículos automotores 

produzidos reduziu drasticamente em 42%. Em contrapartida, a redução do emprego na 

indústria automobilística no mesmo período foi de 23% (ANFAVEA, 2016). 

No Brasil, as montadoras tiveram que buscar junto ao governo, alternativas para reduzir 

os custos produtivos, por meio de flexibilização de normas trabalhistas, a fim de estipular novas 

condições de trabalho por negociação coletiva e/ou dos contratos individuais de trabalho. 

Nesse sentido fica a questão: quais as práticas de remuneração adotadas por montadoras 

no Brasil em ambiente de crise econômica? 

A motivação deste estudo é auxiliar os profissionais de Recursos Humanos a buscar 

alternativas de remuneração, de forma a manter os colaboradores engajados, e não impactando 

significativamente nas despesas operacionais e/ou custos da empresa. Para tal, foi realizada uma 
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análise das práticas de remuneração existentes nas empresas automotivas do Brasil durante 

épocas de crise econômica. 

Foram identificados os principais desafios e tendências em remuneração perante a crise, 

levando em consideração as opiniões de profissionais de remuneração com relação ao ambiente 

de suas empresas. A definição das tendências e temas emergentes a serem considerados na 

pesquisa foi realizada através de uma revisão bibliográfica, uma vez que a análise da natureza 

das publicações em periódicos relacionados é uma forma de avaliar o desenvolvimento de um 

campo de estudo (DEADRICK; GIBSON, 2009).  

Assim, neste estudo, são consideradas duas vertentes principais: a percepção de 

profissionais da área de remuneração, colhidas por meio de uma pesquisa de campo tipo survey, 

realizada em 2015, e um levantamento bibliográfico, que revela as tendências do campo em 

foco, colhido na literatura nacional e internacional. 

Inicialmente deve-se analisar a importância sob o ponto de vista organizacional das 

práticas de remuneração. Além disso, deve-se fazer um levantamento das práticas mais 

recorrentes no segmento das montadoras. 

A delimitação deste trabalho perpassa por remuneração e não tem um viés de Relações 

Trabalhistas. As Relações Trabalhistas de uma empresa referem-se ao sistema de relações entre 

os trabalhadores e a administração. As negociações existentes entre os trabalhadores, através 

de seus sindicatos de classe, e a administração da empresa ocorrem de forma a certificar-se que 

seus colaboradores sejam tratados de maneira justa, no que tange a salários, condições de 

trabalhos e outras questões (BATEMAN; SNELL, 2013). Entende-se, assim, que a área de 

Remuneração e Benefícios de uma empresa serve como suporte para as negociações sindicais, 

propondo alternativas para as negociações salariais. 

 

1.2 Objetivos Geral e Específicos 

 

Os objetivos servirão como diretrizes para a realização deste trabalho, sendo os 

objetivos específicos um meio de operacionalização do estudo, indicando as ações a serem 

seguidas para a consecução do objetivo geral. 
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1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo deste estudo é, por meio da identificação de diversas práticas de remuneração 

das empresas automotivas do Brasil, analisar as práticas mais utilizadas durante épocas de crise 

econômica. 

A apresentação do objetivo geral tem sua importância, pois “[...] deixa claro a partir de 

qual perspectiva o projeto se desenvolverá. [...] expressa, assim, o impacto que as mudanças 

produzidas no nível de beneficiários/organizações terá em âmbitos fora do seu alcance direto” 

(ARMANI, 2009, p. 49). 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos determinam os passos que devem ser desempenhados para se 

atingir o objetivo geral (RICHARDSON; PERES, 2010). 

. Identificar as principais práticas atuais de remuneração nas empresas automotivas; 

. Identificar quais práticas são mais comuns; 

. Apresentar o mapeamento realizado junto a profissionais técnicos de Remuneração para 

confirmação do estudo; 

. Verificar a existência de diferenças entre as práticas de remuneração e as empresas 

pesquisadas; e 

. Analisar as diferentes práticas de remuneração que poderão ser utilizadas por profissionais 

de Recursos Humanos, principalmente em época de crise econômica. 

 

1.3 Justificativa 

 

Desde 2008, a crise econômica no país fez com que várias empresas repensassem seus 

custos, especialmente em cenários de incerteza, onde a situação agrava-se e as empresas devem 

buscar minimizar seus custos operacionais. 

Nesse contexto, a tendência do mercado é de manter e valorizar os profissionais que 

fazem a diferença e preservá-los, por meio de um movimento de meritocracia e bonificação 

(PECONICK, 2009). A área de Recursos Humanos tem um desafio ainda maior, que é o de 

manter o clima organizacional e evitar um elevado turnover perante a crise econômica. Com 

isso, Recursos Humanos se torna um parceiro tanto na elaboração quanto na execução da 

estratégia da organização. 
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Para Ulrich (2000), apesar da responsabilidade da formulação da estratégia ser dos 

executivos da alta gestão, é essencial que os profissionais de Recursos Humanos estimulem e 

liderem as discussões sobre o modo como a empresa deveria ser organizada para desenvolver 

sua estratégia. O autor ainda ressalta que em tempo de mudanças, o profissional de Recursos 

Humanos enfrenta uma série de exigências, e com isso, será preciso agregar valor, ser 

estratégico e trazer resultados para a organização. Nesse sentido, quatro competências são 

destacadas e valorizadas: flexibilidade, capacidade de inovação, tolerância ao risco e saber lidar 

com o estresse. 

Os processos de Recursos Humanos são mais afetados do que outros, como por 

exemplo, clima organizacional, desenvolvimento de pessoal, administração de pessoal (devido 

a um elevado índice de demissão) e, principalmente, o processo de Remuneração. 

O papel dos profissionais de Recursos Humanos se torna mais desafiador para manter 

seus colaboradores motivados e criativos, sem orçamento para investir em desenvolvimento e 

aumentos salariais. 

Considera-se esse estudo de elevada importância, pelo fato que as empresas vêm 

desenvolvendo tanto estratégias de remuneração, como de negociação sindicais diferenciadas e 

que a literatura existente não permite uma consulta rápida das diferentes práticas atualmente 

utilizadas pelas empresas.  Através desse estudo uma análise das práticas de remuneração a 

serem aplicadas principalmente durante épocas de crise econômica estará disponível. O 

profissional de remuneração poderá avaliar a melhor prática que permita melhor custo x 

benefício em sua implementação, mantendo a produtividade e a competitividade de sua 

empresa. 

Essa questão está diretamente ligada à sobrevivência das organizações em um mercado 

competitivo, onde as empresas que mantém colaboradores qualificados e motivados tendem a 

se destacar e manter sua participação, gerando o diferencial necessário. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Este trabalho abrange algumas disciplinas de administração, como gestão de Recursos 

Humanos, Recursos Humanos Estratégicos e, em especial, gestão de Remuneração. O 

embasamento do trabalho será feito através de pesquisa bibliográfica sobre esses temas. 

Pretende-se também, em paralelo à pesquisa bibliográfica, realizar um benchmarking 

em empresas do setor automotivo para levantamento das práticas de remuneração atualmente 

adotadas por elas. 

 

2.1 Recursos Humanos 

 

A gestão de Recursos Humanos é uma área que foca as políticas e práticas empresariais 

para a administração de pessoas em seu ambiente de trabalho. Em muitas organizações é 

chamado de Gestão de Pessoas ou Gestão do Capital Humano (DUTRA, 2012). 

Gestão de Pessoas é o processo de atrair (Planejamento, Recrutamento e Seleção), 

desenvolver (Treinamento e Desenvolvimento, Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento 

de Carreira) e reter (Remuneração e Benefícios, Equilíbrio Vida-Trabalho, clima 

organizacional, Gestão das Relações Trabalhistas e Comunicação Interna) uma força de 

trabalho de alta qualidade. Com isso, verifica-se que a área de Recursos Humanos trata de 

diversos subsistemas de forma a fazer a gestão de seus colaboradores. 

No Quadro 1, pode ser visualizada as atividades de gestão de pessoas conforme descreve 

os autores Fidelis e Banov (2007). 

 

Quadro 1 – Classificação das Atividades de Gestão de Pessoas 

 

Atividades de Gestão de Recursos Humanos 

Processos Atividades 

Recrutamento e Seleção Pesquisa informações sobre as vagas existentes na empresa e o perfil que 
o candidato deve possuir para ser selecionado. Realiza a seleção dos 
futuros funcionários. 

Cargos e Salários Responsável pela descrição e avaliação dos cargos, estruturas e 
pesquisas salariais, sistemas de remuneração, políticas salariais e 
planejamento de carreiras. 

Departamento Pessoal Responsável pela admissão e demissão de funcionários, registros e 
documentos legais, aplicação e manutenção das leis trabalhistas e 
previdenciárias, folhas de pagamento, normas e disciplinares. 
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Atividades de Gestão de Recursos Humanos 

Processos Atividades 

Relações Trabalhistas e Sindicais Responsável pelas negociações trabalhistas e sindicais, acordos e 
convenções coletivas de trabalho, paralisações e outros reflexos da 
relação capital x trabalho. 

Treinamento e Desenvolvimento Responsável pelo planejamento das técnicas de treinamento, 
desenvolvimento e capacitação profissional e avaliação de desempenho 
dos funcionários. 

Higiene do Trabalho Responsável pela saúde e segurança do trabalhador. 

Serviço Social e Benefícios Responsável pela assistência social dos funcionários e esclarecimentos 
sobre os benefícios existentes na organização. 

Serviços Gerais Responsável pela segurança patrimonial, brigada de incêndio, 
administração de restaurantes ou refeitórios da empresa, ambulatório 
médicos, posto bancário, cantina, jardinagem, limpeza, etc. 

Fonte: Adaptado de FIDELIS, G. J.; BANOV, M. R. Gestão de Recursos Humanos: tradicional e estratégica. 2. ed. São 
Paulo: Érica, 2007. p. 18. 

 

Fidelis e Banov (2007) descrevem que as atividades mostradas no Quadro 1 facilitam a 

sua classificação e são compostas por um conjunto de subsistemas que respondem 

individualmente por cada uma das funções de Recursos Humanos, possibilitando que as 

empresas possam estabelecer critérios em sua prática de gestão. Esses autores também 

salientam que a estrutura de gestão de pessoas tem diversas variações comparando uma 

organização com a outra, dependendo do seu histórico e necessidades. 

Conforme Limongi-França (2007), as atuais práticas da administração de empresas 

alinhadas ao gerenciamento de Recursos Humanos são compostas por elementos que agregam 

uma moderna visão, tais como: valorização do talento humano, atração e manutenção de 

pessoas, motivação e mobilidade, crescimento funcional, incentivos de base grupal, políticas 

integradas, entre outras. 

Dutra (2012) afirma que a gestão de pessoas deve ser integrada, caracterizada por um 

conjunto de políticas e práticas que a formam em um só momento e que deve atender às 

expectativas e interesses das organizações e dos colaboradores, possibilitando que ambas as 

partes mantenham uma relação produtiva. Conforme enfatiza Dutra, os processos existentes no 

modelo de gestão devem atuar com a finalidade de garantir o equilíbrio entre pessoas e 

empresas.  

As organizações devem estar em constante aprendizado, buscando novas estratégias 

para o crescimento da empresa e capacitação de seus colaboradores. A gestão de pessoas é uma 

área que vêm se modificando e transformando nos últimos tempos. Na percepção de Tachizawa, 

Ferreira e Fortuna (2006, p. 21), “[...] captar e compreender as principais tendências que estão 
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se delineando para os próximos anos é tão vital para a gestão de pessoas quanto administra os 

problemas do dia a dia”. 

A gestão estratégica de Recursos Humanos tem como eixo norteador a ênfase nas 

pessoas como variável determinante do sucesso organizacional, visto que a busca pela 

competitividade impõe a organização a necessidade de contar com profissionais qualificados, 

aptos a fazer frente às ameaças e oportunidades do mercado (DUTRA, 2012). 

Com a intenção de criar valor e garantir o resultado de seu trabalho, Brockbank, Ulrich 

e Beatty (1999) afirmam que, antes de focar nas atividades, é necessário que o profissional de 

RH defina suas metas e estipule o que o autor resumiu em quatro papéis principais, 

demonstrados no Quadro 2, que tornarão sua parceria empresarial concreta e necessária. Esses 

papéis devem considerar três pontos: os resultados, a serem atingidos; a metáfora, imagem 

visual que os acompanha; e as atividades, que devem ser executadas para desempenhar cada 

papel. 

 

Quadro 2 – Definições dos Papéis de RH 

 

Papel Resultado Metáfora Atividade 

Administração de 
estratégias de Recursos 
Humanos 

Execução da 
Estratégia 

Parceiro Estratégico Ajuste das estratégias de RH à 
estratégia empresarial: 
“diagnóstico empresarial”  

Administração da 
infraestrutura da 
organização 

Construção de uma 
infraestrutura 
eficiente 

Especialista 
Administrativo 

Reengenharia dos processos 
de organização: “senso 
comum” 

Administração da 
contribuição dos 
funcionários 

Aumento do 
envolvimento e 
capacidade dos 
funcionários 

Defensor dos 
funcionários 

Ouvir e responder aos 
funcionários: “prover recursos 
aos funcionários” 

Administração da 
transformação e da 
mudança 

Criação de uma 
organização renovada 

Agente de mudança Gerir a transformação e a 
mudança: “assegurar a 
capacidade para a mudança” 

Fonte: BROCKBANK, W.; ULRICH, D.; BEATTY, R. W. HR professional development: creating the future creators at the 
University of Michigan Business School. Human Resource Management, v. 38, n. 2, p. 111-117, Summer 1999. 

 

Sendo assim, os profissionais de RH devem desempenhar múltiplos papéis e especificar 

resultados para a empresa, provenientes desses papéis, assumindo responsabilidades pela 

execução de suas atividades, construindo um compromisso de agregar valor para o negócio e 

às pessoas. 
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2.2 Remuneração 

 

Com o propósito de atrair, motivar e reter seus colaboradores, as empresas veem a 

remuneração como forma de recompensa para seus colaboradores pelos serviços a elas 

prestados. 

Remuneração é o processo que envolve as diferentes formas de pagamento ou de 

recompensas dadas ao colaborador decorrente do seu emprego, incluindo retornos financeiros 

e serviços tangíveis. Nota-se que a remuneração tem como objetivo a criação de um sistema de 

recompensas que seja justo tanto para a empresa como para os seus colaboradores (CÂMARA, 

2000). 

Segundo Krauter (2009) a remuneração pode ser dividida em financeira e não financeira. 

Dutra (2012) relata que remuneração financeira representa a contrapartida econômica ou 

financeira de um trabalho realizado, a qual pode ser dividida em remuneração direta e 

remuneração indireta: a direta representa o dinheiro que colocamos em nosso bolso, e a indireta 

é representada pelo dinheiro que não retiramos de nosso bolso, ou seja, um conjunto de 

benefícios que a pessoa recebe em contrapartida pelo trabalho realizado. Essa classificação está 

ilustrada na Figura 1. 

Figura 1 – Formas de Remuneração 
Fonte: Adaptado de KRAUTER, E. Contribuições do sistema de remuneração dos executivos para o desempenho 

financeiro: um estudo com empresas industriais brasileiras. 2009. 180 f. Tese (Doutorado em Administração) – Programa de 
Pós-Graduação em Administração, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, 

São Paulo, SP, 2009. p. 44. 
 

Dessler (2003) destaca que os fatores básicos que ajudam a determinar a natureza da 

remuneração são os fatores legais, sindicais, políticos e fatores equitativos. O mesmo autor 
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observa que os sindicatos também podem influenciar os planos salariais, pois as leis trabalhistas 

garantem ao trabalhador o direito de negociar coletivamente. 

 

2.2.1 Remuneração estratégica  

 

A remuneração estratégica é um assunto ainda bastante controverso e sem uma teoria 

única que sustente o tema. A maioria dos estudos é empírica para avaliação da relação entre 

remuneração estratégica versus desempenho da empresa. 

Remuneração Estratégica é um tema recorrente no campo de gestão de pessoas. Para 

Wood Júnior e Picarelli Filho (2004, p. 37) "[...] é uma ponte entre os indivíduos e a nova 

realidade das organizações". Esta é considerada como aspecto crítico das organizações, pela 

dificuldade existente em estabelecer um valor agregado que reconheça a contribuição das 

pessoas envolvidas no crescimento da empresa. Contudo, a organização almeja que seus 

colaboradores extrapolem seus limites, mostrando-se proativos e alcançando os resultados 

esperados pela empresa. Diante de tais circunstâncias, o ponto principal a ser analisado é a 

adequação de um ou mais modelos de gestão de remuneração que considerem a crescente 

transformação do mundo globalizado e esta nova dinâmica de atuação dos profissionais 

(OLIVEIRA, 2001). 

A estratégia de Recursos Humanos alinhados à remuneração estratégica é um fator 

positivo, pois “[...] é cada vez mais crucial que as organizações atraiam e retenham pessoas com 

alta capacidade de aprendizagem, ao invés de indivíduos com amplo conhecimento [...]” 

(WOOD JÚNIOR; PICARELLI FILHO, 2004, p. 32). Nesse sentido, amplia-se a noção de 

competência na integração entre saber, fazer e agir. 

A estratégia de Recursos Humanos, quando considerada nas formulações da estratégia 

das empresas, contribui para o fortalecimento da mesma na busca por competitividade. Diante 

desse cenário, observa-se que a estratégia de Recursos Humanos auxilia na preparação das 

pessoas para o sucesso do negócio. Para isso, seus sistemas de remuneração, quando adequados 

para retenção dos talentos, contribuem para o sucesso (WOOD JÚNIOR; PICARELLI FILHO, 

2004). 

Segundo Armstrong e Murlis (2007), o objetivo estratégico da gestão de remuneração é 

desenvolver e implementar as políticas, os processos e as práticas de recompensa, necessários 

para apoiar o atingimento dos objetivos de negócio da organização. Os objetivos específicos 

são: 
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- Criar processos de recompensa totais que são baseados em crenças sobre o que a organização 

valoriza e quer alcançar; 

- Recompensar as pessoas para o valor que elas criam; 

- Alinhar práticas de remuneração com ambos os objetivos de negócio e valores do 

empregado; 

- Recompensar as coisas certas para transmitir a mensagem certa sobre o que é importante em 

termos de comportamentos e resultados esperados; 

- Facilitar a atração e retenção dos profissionais habilidosos e competentes, que a organização 

necessita, assim, ganhar a guerra por talentos; 

- Ajudar no processo de motivar as pessoas e ganhar o seu compromisso e engajamento; 

- Apoiar o desenvolvimento de uma cultura de desempenho; 

- Desenvolver uma relação de trabalho positiva e contrato psicológico (alinhamento de 

expectativas). 

Segundo Bohlander, Snell e Sherman (2003), alguns aspectos relevantes também são 

levados em consideração no planejamento de remuneração estratégica, que é associada a alguns 

fatores e utilizados para alcance dos resultados esperados. Esses fatores de associação são: 

 

- Objetivos da empresa: as empresas necessitaram reavaliar a forma como remuneram 
seus funcionários para que eles se sentem motivados a continuar a produzir de 
acordo com os objetivos (missão) da empresa. Existe um conceito atual denominado 
remuneração por valor agregado, onde os componentes do pacote de remuneração 
criam valor para a empresa e para seus funcionários. 

- Padrão de pagamento por desempenho: pelo menos uma parte da remuneração está 
ligada aos esforços e ao desempenho do funcionário. O termo remuneração por 
desempenho refere-se à ampla gama de opções de remuneração, incluindo o 
pagamento por mérito, bonificações, comissões de salário, pagamento vinculado ao 
cargo, incentivos de equipe e programa de aquisição de ações. 

- Valor da remuneração como fator motivador: que o pagamento seja equivalente às 
suas contribuições. A equidade de salário é fundamental para tal, e para os 
funcionários ela é atingida quando a remuneração recebida é igual ao valor do 
trabalho realizado (BOHLANDER et al., 2003, p. 253). 

 

Sistemas de remuneração tradicionais remuneram todos conforme as mesmas regras, 

impossibilitando uma remuneração diferenciada, criando assim mais um limitador para atração 

e retenção de talentos, que querem ser ainda mais valorizados pelo seu potencial e não pela sua 

senioridade na empresa na qual pertencem. Com isso, a ideia de uma forma de remuneração 

estratégica e diferenciada se torna necessária para retenção dos talentos e, consequentemente, 

para um melhor desempenho empresarial. 

Lawler (1990) enfatizou que ao desenvolver políticas de remuneração é necessário 

pensar e agir estrategicamente sobre recompensa. Políticas de remuneração devem levar em 
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conta as metas, o valor da organização e da cultura e dos desafios de uma economia global mais 

competitiva. A nova remuneração ajuda a desenvolver o comportamento individual e 

organizacional que uma empresa precisa se seus objetivos de negócio devam a ser cumpridos. 

Políticas e práticas de pagamento devem fluir a partir da estratégia global e podem ajudar a 

enfatizar os objetivos importantes, como a satisfação e retenção do cliente e qualidade do 

produto ou serviço. 

Já em 2003, esse mesmo autor, em seu livro Treat People Right (Trate as Pessoas 

Corretamente) salienta a importância da criação de uma espiral virtuosa (Lawler, 2003) em que 

os empregadores e os empregados ganham. Ele identifica uma série de princípios para a 

realização deste, que olhar para a agenda inteira da Gestão de Recursos Humanos desde a 

criação da proposta correta de valor no recrutamento, através da qualidade da liderança. Ele 

afirma que é possível desenvolver um sistema de recompensa que motive as pessoas e ao 

mesmo tempo as satisfaçam, de forma a contribuir para a eficácia organizacional (Lawler, 

2003). 

O sistema de remuneração contribui na melhora da produtividade dos profissionais; 

eleva o grau de satisfação do cliente; ajuda a controlar os custos da empresa; promove a prática 

da justiça compensatória para com os trabalhadores que se dedicam mais à organização; 

contribui para o cumprimento das determinações legais e otimiza o desempenho não só no 

individual como também no coletivo (ARMSTRONG; MURLIS, 2007). 

 

2.2.1.1 Processos de gerenciamento da remuneração 

 

De acordo com Armstrong e Murlis (2007), os processos e atividades de gestão de 

recompensa estão ilustrados na Figura 2. Os componentes são descritos abaixo: 
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Figura 2 – Os Componentes do Gerenciamento de Remuneração 
Fonte: ARMSTRONG, M.; MURLIS, H., Reward management: a handbook of remuneration strategy and practice. Rev. 5. 

ed. London and Philadelphia: Kogan Page, 2007. p. 7. Tradução nossa. 

 

. Estratégia de Negócio / Recursos Humanos: este é o ponto de partida; todas as políticas de 

remuneração, processos e práticas nascem a partir daqui para atingir a meta de negócios 

global de melhoria do desempenho. 

. Estratégia de remuneração: isso determina a direção na qual inovações e desenvolvimento 

da gestão de remuneração deve ir para apoiar a estratégia de negócios, como eles devem ser 

integrados, a prioridade que deve ser dada às iniciativas e o ritmo em que elas devem ser 

implementadas. 

. Política de estrutura de remuneração e Grau: trata-se da política sobre a configuração da 

estrutura de graus e os elementos de remuneração dentro dessa estrutura, ou seja: 

o Salário base: a taxa fixa de remuneração que representa a taxa para o cargo ao qual o 

pagamento relacionado ao desempenho, competência, contribuição ou serviço podem 

ser considerados. Políticas sobre os níveis de salário base vão expressar as intenções 

da organização sobre o grau em que ela quer pagar os níveis para ser competitivo e, 

portanto, a relação entre os níveis salariais e as taxas de mercado (a sua posição de 

mercado). 

o Pagamento de Contingente: pagamento ao indivíduo que está relacionado ao 

desempenho, competência, a contribuição ou serviço prestado. 

o Remuneração variável: pagamento na forma de bônus ou pagamento em dinheiro que 

serão condicionados ao desempenho do indivíduo, da equipe ou da empresa. 
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. Análise de Mercado: o processo de identificação de taxas de remuneração no mercado de 

trabalho para informar as decisões sobre os níveis de pagamento dentro da organização, que 

será influenciada pela sua posição de mercado. 

. Avaliação de Cargo: o processo sistemático de estabelecer o tamanho relativo de cargos e 

funções dentro da organização. 

. Estrutura de Grau: a sequência ou hierarquia dos graus, faixas (bandas) ou níveis, que podem 

ser divididos em famílias de cargos ou carreira e em que, com base na avaliação de cargo, 

grupos de cargos ou funções, são amplamente comparáveis em tamanho são alocados. 

. Estrutura de remuneração: as faixas de salário base que estão ligadas a determinados graus 

ou níveis de famílias de cargos ou carreira e as possibilidades de progressão salarial 

relacionada com o desempenho, a competência, a contribuição ou serviço. Níveis de salário-

base serão influenciados por considerações de equidade e de taxas de mercado. 

. Benefícios ao empregado: a provisão para os empregados de pensões, subsídio de doença, 

vários tipos de benefícios, tais como carros da empresa e direito a férias e outras licenças. 

. Recompensas não financeira: recompensas que não envolvem quaisquer pagamentos diretos 

e muitas vezes surgem a partir do próprio trabalho, por exemplo, realização, autonomia, 

reconhecimento, espaço para uso e desenvolvimento de habilidades, treinamento, 

oportunidades de desenvolvimento de carreira e liderança de alta qualidade. 

. Gerenciamento de desempenho: processos envolvendo gestores, indivíduos e times com 

base no entendimento comum, que definem desempenho e expectativas de contribuição, 

avaliam o desempenho em relação à essas expectativas, para fornecer periodicamente 

feedback construtivo e informar os planos acordados para a melhoria do desempenho, 

aprendizagem e desenvolvimento pessoal. A gestão de desempenho também irá informar as 

decisões salariais contingentes. 

. A remuneração total: é a soma do salário base, pagamento de contingente e o valor de 

benefícios a empregados. 

. Recompensa total: é a soma da remuneração total e recompensas não financeira. 

. Capacidade de Construção: construir a capacidade da função de recompensa e gestão de 

entender, de trabalhar com e de comunicar os elementos da política e práticas de recompensa 

e suas mudanças, quando ocorrem. 
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2.2.1.2 Recompensa total  

 

O conceito de remuneração total, de acordo com Armstrong e Murlis (2007), enfatiza a 

importância de considerar todos os aspectos de recompensa de forma integrada e coerente. Cada 

um dos elementos de recompensa total, isto é: o salário base, aumentos salariais em função do 

desempenho, competência ou contribuição, benefícios e recompensas não-financeiras, que 

incluem recompensas intrínsecas do ambiente de trabalho e o próprio trabalho, estão ligados 

entre si. Uma abordagem de recompensa total é holística; a dependência não é colocada em um 

ou dois mecanismos de recompensa ou alavancas que operam sozinhas. Levam-se em 

consideração todas as formas pelas quais as pessoas podem ser recompensadas e obter 

satisfação através do seu trabalho.  

O objetivo é oferecer uma proposição de valor e maximizar o impacto combinado de 

uma ampla gama de iniciativas de recompensa sobre a motivação, compromisso e engajamento 

trabalho. Como Sandra O'Neal (1998, p. 7) explicou: "[...] recompensa total abraça tudo que os 

colaboradores valorizam na relação de trabalho”. 

A mesma autora complementa que uma estratégia global de recompensa é fundamental 

para abordar as questões criadas pelo recrutamento e retenção, bem como proporcionar um 

meio de influenciar o comportamento: pode ajudar a criar uma experiência de trabalho que 

atenda às necessidades dos trabalhadores e os incentivem a contribuir com esforço extra, através 

do desenvolvimento de um negócio que aborde uma ampla gama de questões e por gastar 

dólares de recompensa onde eles serão mais eficazes na abordagem dos valores dos 

trabalhadores. 

A Figura 3 sintetiza os componentes da recompensa total, elaborada por Armstrong e 

Murlis (2007), onde nota-se a distinção entre recompensas transacionais, que são de natureza 

financeira e são essenciais para o recrutamento e retenção de colaboradores, mas pode ser 

facilmente copiados pelos concorrentes, e recompensas relacionais, que estão preocupadas com 

a aprendizagem e desenvolvimento e a experiência de trabalho e são essenciais para a 

valorização das recompensas transacionais. O verdadeiro poder, como Thompson (2002) 

afirma, vem quando as organizações combinam recompensas relacionais e transacionais. 
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Figura 3 – Componentes de Recompensa Total 
Fonte: ARMSTRONG, M.; MURLIS, H., Reward management: a handbook of remuneration strategy and practice. Rev. 5. 

ed. London and Philadelphia: Kogan Page, 2007. p. 13. Tradução nossa. 

 

A gestão de recompensa estratégica especifica o que a organização quer fazer a longo 

prazo para desenvolver e implementar políticas, práticas e processos de recompensa, que irão 

acelerar o alcance dos seus objetivos de negócio. Armstrong e Murlis (2007) afirma que é uma 

declaração de intenções, que estabelece prioridades para o desenvolvimento e age sobre os 

planos de recompensa que podem ser alinhados com as estratégias de negócios e de Recursos 

Humanos e às necessidades das pessoas na organização. Brown (2001, p. 263) acredita que: 

“[...] estratégia de recompensa é em última análise, uma forma de pensar que você pode aplicar 

a qualquer problema decorrente de recompensa na sua organização, para ver como você pode 

criar valor a partir dele". 

 

2.2.2 Base legal da remuneração 

 

O direito do trabalho munido de princípios e normas legais vem clarificar a relação 

empregadora e empregado, equilibrando esta relação e, assegurando, desta forma, os direitos e 

deveres de ambas as partes. 

Segundo Paschoal (2007) a legislação incide nas ações de Cargos e Salários e as demais 

normas oficiais têm diferentes origens: Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

Constituição, convenções coletivas, entre outras. Logicamente, essa legislação normatiza a 

política e as práticas internas da organização. 



32 

Dessa forma pode ser alvo de convenção ou acordo coletivo desde a flexibilização da 

jornada de trabalho, o aumento salarial e o aumento da PLR (Participação nos Lucros e 

Resultados), até questões de segurança de trabalho e matérias específicas, relativas à profissão. 

Essas ferramentas devem sempre ser consideradas na gestão da remuneração. O artigo 

7º da CLT (BRASIL, 1988) rege que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social: 

. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (Inciso V). 

. Participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, 

participação na gestão da empresa, conforme definido em lei (Inciso XI).  

. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (Inciso XXVI). 

O artigo 461º da CLT afirma que sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, 

prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá a igual salário, sem 

distinção de sexo, nacionalidade ou idade (BRASIL, 1988). 

Outra proteção legal em relação ao salário é a irredutibilidade, ou seja, ele não pode ser 

diminuído, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo, por força maior ou prejuízos 

devidamente comprovados, mas, a redução do salário não poderá ser superior a 25%, e cessados 

os motivos são garantidos o restabelecimento do mesmo (TAKABAYASHI, 2011). 

Russomano (2009) acrescenta que com a crise econômica, é mais conveniente a um 

empregado, reduzir sua jornada de trabalho com diminuição salarial, do que perder o emprego 

por paralisação ou até extinção da empresa. 

De acordo com Takabayashi (2011), o salário é compressivo, ou seja, que o empregador 

deve discriminar corretamente no holerite todos os seus direitos, sendo que, os direitos 

trabalhistas precisam ser individualizados. 

A equiparação salarial é outra forma de proteção legal, ou seja, constitui a mais notável 

conquista da democracia a igualdade de tratamento entre homens perante a lei. O trabalhador 

tem direto de receber a mesma remuneração de outro trabalhador que realize funções com o 

mesmo grau de destreza (RUSSOMANO, 2009). 

Takabayashi (2011) acrescenta sobre a equiparação salarial, que é possível se os 

trabalhadores exercerem as mesmas funções, e desempenhar as mesmas tarefas, não importando 

a denominação dos cargos. Quando o trabalho for igual conta se o tempo na função e não no 

emprego, ficando a inversão do ônus da prova a cargo do empregador. 

Entende-se por necessário que as empresas atentam aos princípios incidentes sobre a 

remuneração de seus colaboradores, sendo importante enfatizar que o direito do trabalho vem 
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com o propósito de equilibrar essa relação, antes esquecida, onde o trabalhador era submetido 

a condições subumanas (RUSSOMANO, 2009). 

Nota-se que é necessário às empresas estar atento às questões legais que envolvem a 

remuneração. A legislação brasileira muda constantemente e não estar em constante atualização 

implica em grandes transtornos para a empresa, como multas e processos judiciais. 

Neste contexto, as remunerações, conforme descritas anteriormente podem sofrer a 

incidência de encargos legais de acordo com a legislação em vigor.  

 

2.2.3 Práticas de remuneração  

 
Nos próximos itens serão abordadas as diversas práticas de remuneração praticadas 

pelas empresas brasileiras. 

 

2.2.3.1 Remuneração variável 

 

Segundo Dutra (2004) remuneração variável pode ser classificada em participação de 

vendas, participação nos resultados, participação dos lucros e na participação acionária. No 

entanto, devem ser considerados dois aspectos essenciais: a origem do dinheiro a ser distribuído 

e a sua forma de distribuição.  

Pereira (2011) acrescenta ainda que a implantação de um sistema de participação nos 

lucros e nos resultados não pode complementar salário, os dois sistemas podem ser implantados 

na empresa, mas cada um com seu sentido e finalidade. 

A compensação financeira é um dos meios para que tanto a organização quanto os 

indivíduos que nela trabalham alcancem seus objetivos. Sendo assim, tanto a organização 

quanto os indivíduos buscam utilizar mecanismos para maximizar seus ganhos. O indivíduo 

busca maiores remunerações e a organização busca maiores retornos. Assim, remuneração 

variável se encaixa no modelo de busca de resultado para a obtenção de recompensa (PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE [PMI], 2008).  

Existem diversas formas de remuneração variável que são utilizadas para compensar os 

resultados obtidos pelo trabalho em equipe e pelo aumento de produtividade, mas todas essas 

formas de remuneração possuem um objetivo principal: “[...] alinhar e convergir esforços para 

melhorar o desempenho da empresa” (WOOD JÚNIOR; PICARELLI FILHO, 2004, p. 102). 

Esse objetivo pode ser desdobrado ainda como entendimento de partilha de bons e maus 



34 

resultados, de transformação de custos fixos em custos variáveis e de comprometimento de 

todas as áreas e processos da empresa para o resultado esperado. 

Wood Júnior e Picarelli Filho (1999) afirma que no Brasil, os modelos mais conhecidos 

de remuneração variável são bônus, comissão, campanhas de incentivo, participação nos lucros 

e nos resultados, remuneração por competências, por habilidades e remuneração estratégica.  

Como descrito anteriormente, uma das formas de remuneração variável é a participação 

nos resultados e essa é a mais frequentemente pesquisada.  

No caso do Brasil, desde 1946 as constituições estabelecem direitos dos trabalhadores 

nos lucros das empresas, mas devido à falta de regulamentação efetiva, pouco se utilizou desses 

direitos. As mudanças nas relações de trabalho em decorrência da reestruturação produtiva 

deflagram, na década de 1990, o resgate do princípio da Participação nos Lucros e/ou 

Resultados (PLR) inserido na Constituição de 1946. Esse princípio jamais foi posto em prática 

por ausência de regulamentação complementar. A partir de 1994, a PLR é regulamentada 

conforme Medida Provisória (MP) 794/1994, reiteradamente editada até sua conversão na Lei 

10.101 (BRASIL, 2000). Em seu art. 1º afirma: Esta Medida Provisória regula a participação 

dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de integração entre o 

capital e o trabalho e como incentivo à produtividade. O texto da MP que institui a PLR inicia 

o debate sobre a possibilidade de ganho para as partes envolvidas, capitalistas e trabalhadores, 

além de visar um maior comprometimento dos trabalhadores no sentido de contribuir para o 

aumento de produtividade e redução de custos fixos já que esse prêmio é desvinculado da 

remuneração, livre de encargos trabalhistas e previdenciários.  

Conforme Kafrouni (2005), as empresas do setor automobilístico passam, a partir da 

Medida Provisória 794/1994, a adotar o pagamento da PLR e acrescentar ao salário fixo, uma 

parte variável atrelada ao aumento da produtividade, como prêmio anual. 

A participação nos lucros e/ou resultados das empresas atua como (BRASIL, 2000): (a) 

um instrumento de integração entre capital e trabalho, e (b) um incentivo à produtividade. 

Um dos fatos expostos na lei, que não vincula a participação dos resultados a salário é 

que a periodicidade do pagamento pode ser em até duas parcelas, não sendo inferior a um 

trimestre civil. Com essa condição, podemos dizer que a lei transformou a participação em 

lucros e/ou resultados efetivamente numa remuneração variável. A lei enfatiza também que essa 

distribuição só deve ocorrer se a empresa obtiver lucros no período, decisão esta que cabe 

somente à empresa. 



35 

Observa-se que através da participação em lucros e/ou resultados, os colaboradores 

podem ter acesso a adicional variável em seus rendimentos, desde que os objetivos previamente 

estabelecidos tenham sido atingidos e/ou superados. 

Os programas de Participação nos Lucros e/ou Resultados (PLR) se inserem como 

remuneração variável em complementação ao salário, sempre vinculando os ganhos ao 

desempenho do trabalhador, com o objetivo de motivá-lo a trabalhar. A adoção desse sistema 

de remuneração por empresas grandes e pequenas, desejosas de aumentar seus lucros, registra 

aumento da produtividade, nos diversos setores: automotivo, financeiro, alimentação, varejista 

etc. (AMORIM; FERREIRA; ABREU, 2008). 

Assim, entende-se que a empresa pode tratar o tema de duas maneiras: como direito do 

colaborador ou como um instrumento de gestão. No primeiro caso, o foco maior está no 

aumento dos ganhos do colaborador. Já no segundo caso, os programas são implementados 

como forma de garantir que toda a organização trabalhe em conjunto para obtenção de metas 

específicas e que os indivíduos melhorem o seu desempenho. Nesse caso, a motivação do 

colaborador é no auxílio à organização na busca de melhorias em processos importantes da 

organização (AMORIM et al., 2008). 

Essas duas formas de tratar o tema não são excludentes e podem ser usadas em conjunto, 

tanto como um direito do trabalhador, como também um instrumento de gestão. 

O plano de bônus ao executivo costuma ser estruturado sob a forma de uma árvore de 

indicadores. Conforme Wood Júnior e Picarelli Filho (2004), a empresa estabelece junto ao 

executivo um conjunto de indicadores corporativos que tem como meta atingir em um 

determinado período, desmembrando-se em indicadores de diretorias ou áreas e, após, em 

equipes ou células de trabalho, chegando, em alguns planos, até o indivíduo. 

Além dos indicadores já citados como formas de mensurar de quanto será o bônus 

recebido pelo empregado, esses mesmo autores mencionam mais alguns, entre eles: resultado 

operacional, orçamento de despesas, satisfação do cliente, faturamento e volume de vendas. 

 

2.2.3.2 Remumeração por competências e habilidades 

 

Remuneração por competências e habilidades é conhecida como um instrumento 

importante que envolve a remuneração aos objetivos estratégicos da organização, estimulando 

o aumento do grau de comprometimento dos colaboradores com os resultados gerados 

(DESSLER, 2003).  
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Para Gil (2006), a remuneração por competência é diretamente vinculada a um processo 

de certificação, no qual o colaborador precisa demonstrar sua competência. O uso de aumentos 

salariais, por sua vez, não está vinculado à promoção, como acontece nos sistemas tradicionais. 

Assim, a remuneração por competência adota o critério da diferenciação salarial baseada na 

identificação de conhecimentos e habilidades ao longo da carreira. Esse sistema passou a ser 

interessante em função de diversos fatores, tais como: aumento da demanda por profissionais 

qualificados, necessidade de conhecimento intensivo nas empresas em geral, implantação de 

sistemas mais flexíveis e redução de estruturas hierárquicas rígidas.  

Tem como foco principal a contribuição das pessoas, e também dos grupos, mas na 

prática ainda está vinculada à estrutura de cargos como ponto de partida para sua identificação 

e posterior desdobramento. Está pautada no conhecimento e na contribuição de cada indivíduo 

para o sucesso da empresa, já que colaboradores que ocupam o mesmo cargo devem receber 

salários diferentes conforme suas competências e habilidades (AMORIM et al., 2008). 

Alguns autores contemporâneos corroboram essa ideia classificando a remuneração por 

competências e habilidades como aspecto fundamental para a obtenção do comprometimento e 

adequação da remuneração dos empregados. Nessa nova abordagem, segundo Dessler (2003) 

o colaborador é remunerado pela amplitude, profundidade e tipos de habilidades e 

conhecimento que é capaz de aplicar, ao invés de simplesmente ser pago pelo cargo que ocupa. 

Isto é o que a diferencia dos modelos tradicionais de remuneração. 

No que se refere à remuneração por competências, Flannery; Hofrichter e Platten 

(2002), afirmam que as competências seriam, em um conceito mais simples, conjuntos de 

habilidades, conhecimentos, capacidades, características comportamentais e outros atributos 

que, equilibrados, predizem o desempenho superior. 

Essa abordagem, segundo Cardoso (2006), pretende ampliar as vantagens de remunerar 

o indivíduo para aquelas situações em que a remuneração por habilidades apresente limitações, 

como as atividades pouco padronizadas e com maior grau de abstração, como as gerenciais, 

técnicas de nível superior ou administrativas.  

As empresas buscam alternativas para o tradicional sistema de níveis salariais e, para 

tal, algumas estão adotando a prática de banding ou broadbanding (banda larga), nas quais 

numerosas classificações são substituídas por algumas faixas relativamente amplas 

(FLANNERY et al., 2002). Esses mesmo autores reforçam que esta prática é uma plataforma 

na qual uma estratégia de remuneração, como remuneração por habilidades e competências, 

pode ser administrada com eficácia, por exemplo, colocando todas suas posições técnicas em 

uma faixa, as posições administrativas em outra faixa, todas as posições gerenciais em outra 
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faixa e todas suas posições profissionais ainda em outra faixa salarial. Dessa maneira, ao invés 

do profissional ter que galgar uma séria de níveis salariais, os mesmos podem passar a maior 

parte da sua carreira em uma única faixa, movendo-se horizontalmente, recebendo aumentos à 

medida que obtêm novas habilidades, competências ou responsabilidades, ou à medida que 

melhoram seu desempenho (FLANNERY et al., 2002). 

 

2.2.3.3 Aumento por mérito e/ou promoção 

 

Entende-se por mérito a recompensa salarial concedida aos colaboradores com 

desempenho acima do padrão considerado normal para o cargo. 

Promoção é a passagem de um colaborador que ocupa um cargo num determinado nível 

salarial (grau), para outro nível (grau) com maior salário e, consequentemente, maior 

responsabilidade e complexidade das atividades. Atualmente as empresas utilizam os sufixos 

de junior, pleno, sênior e, em algumas delas, máster. Quanto maior o grau de responsabilidade 

e complexidade da função, aliados ao tempo de experiência nesta função, maior e o nível 

salarial, ou grau salarial. Para diferenciar, usa-se junior para os de menor responsabilidade, 

geralmente os recém-formados até chegar ao nível de máster.  

Conforme Araújo, S. (2005), a gestão de remuneração é um instrumento que admitirá à 

empresa a administração de seus Recursos Humanos na contratação, movimentações verticais 

através de promoções horizontais e verticais por meio dos méritos de seus profissionais e 

retenção dos talentos da empresa. De acordo com o autor, estabelecendo-se uma política salarial 

eficaz, permitirá o crescimento profissional dos colaboradores de acordo com suas aptidões e 

desempenhos, assim como subsidiará o desenvolvimento do plano de carreiras. 

 

2.2.3.4 Aumento coletivo (data base) 

 

Aumento Coletivo (Data Base) é a alteração salarial que ocorre através de reajustes com 

períodos firmados em convenções e acordos coletivos, realizados entre sindicatos de classe e 

empresas. Nestes acordos são definidos reajustes para os colaboradores da empresa, embasados 

na convenção. A maioria das empresas não negocia aumento coletivo para o seu corpo 

gerencial. 

A data base de uma categoria profissional é a data destinada a correção salarial e a 

discussão e revisão das condições de trabalho fixadas em acordo, convenção ou dissídio 

coletivo. É a ocasião que os trabalhadores, organizados através de seus sindicatos, buscam o 
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reajuste salarial anual, manutenção de benefícios e obtenção de outros, como por exemplo, o 

vale-refeição, plano de saúde, horas extras com adicional superior ao de lei, adicional de turno 

e outros. 

A data base é a ocasião própria para a revisão, manutenção, supressão, modificação de 

cláusulas de acordo ou convenção coletiva, ou obtenção de sentença normativa quando não 

ocorre o entendimento direto entre os trabalhadores através de seu sindicato de classe e a 

empresa ou o sindicato da categoria patronal. As convenções (norma coletiva entre sindicato 

profissional e sindicato patronal) e acordos (norma coletiva entre sindicato profissional e 

empresa ou empresas) podem ter vigência de no máximo dois anos como determina o parágrafo 

terceiro do artigo 614 da CLT (BRASIL, 1988).  

A negociação coletiva é um tipo especifico de negociação onde de ajustam os 

pressupostos dos empregadores e dos empregados, representados pelo sindicato, tendo 

estabelecidas as regras que regulam o comportamento das partes ao resolver das dissidências, 

visando regular a remuneração e outros termos do acordo contratual, regulamentando as 

condições de trabalho (PINTO, 1998). 

Para Pinto (1998, p. 168), a negociação coletiva deve ser: 

 
[...] entendida como o complexo de entendimentos entre representações de 
trabalhadores e empresas, ou suas representações, para estabelecer condições gerais 
de trabalho destinadas a regular as relações individuais entre seus integrantes ou 
solucionar outras questões que estejam perturbando a execução normal dos contratos.  
 

A negociação coletiva consiste preferencialmente na melhoria dos direitos do trabalho 

e dos direitos individuais do trabalhador, assim há alguns objetos que devem ser 

regulamentados de forma livre ou a partir do disposto na CLT. 

Jorge Neto e Cavalcante (2004) sintetizam que é através da negociação coletiva, que os 

interesses antagônicos entre o capital e o trabalho, num ato de intercâmbio, ajustam-se, 

estabelecendo regras que aderem aos contratos individuais de trabalho, dentro do âmbito de 

representação dos atores sociais envolvidos na negociação. 

Ainda, de acordo com Rodrigues (2012), com a legislação vigente a questão da 

compensação de jornada, deve ser alvo de acordo ou convenção coletiva, dessa forma, para que 

seja implantado o sistema de compensação de jornada, deve ser convencionados coletivamente 

a implantação e o sistema a ser adotado, não sendo válido o acordo individual. 

No Brasil, de acordo com a autora Ribeiro (2015), a localização geográfica dos 

sindicatos, que se situam, sobretudo, nas unidades da federação mais desenvolvida 

industrialmente, exerce peso relevante na adesão das cláusulas firmadas na barganha coletiva. 
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Uma possível explicação seria o poder de irradiação dos instrumentos firmados pelos sindicatos 

dos metalúrgicos com maior tradição de luta e negociação coletiva, como o Sindicato dos 

Metalúrgicos do ABC (CUT) e de São Paulo (Força Sindical), nas novas unidades de 

negociação do estado de São Paulo. 

Armstrong e Murlis (2007) enfatizam que dependendo de seu poder de negociação, os 

sindicatos vão tentar exercer pressão sobre gerências em aumento de salários por, pelo menos, 

o valor da inflação. Eles vão pressionar por taxas mais elevadas com base na capacidade da 

organização em pagar a tendência de mercado e a tarifa usual para trabalhos específicos, e eles 

podem ainda tentar recuperar as diferenças perdidas. 

Esses mesmo autores também relatam que as organizações estão acostumadas a levar 

em consideração a inflação ao ajustar as suas estruturas de remuneração, embora, suas gerências 

evitem a comprometer-se com qualquer índice de vinculação. Em tempos de crises, eles têm 

que estar preparados para aumentar as taxas a valores inferiores à inflação e com isso 

reservaram o direito de restringir o aumento para indivíduos abaixo da taxa de inflação se o seu 

desempenho não justifique a manutenção de seu nível real de rendimentos.  

No entanto, os empregadores estão baseando as revisões salariais sobre os movimentos 

nas taxas de mercado, que são, de qualquer maneira, sensível à taxa de inflação. Na prática, é 

sempre importante olhar para o que está acontecendo a nível nacional para ambos: os preços e 

os pontos de referência que os empregados tendem a usar quando se considera a sua própria 

revisão salarial. 

 

2.2.3.5 Flexibilização das normas trabalhistas 

 

De acordo com Zambotto (2012), a flexibilização é uma proposta de modificação da 

situação do trabalhador, alterando e diminuindo seus direitos, devido a grande competitividade 

do mercado na busca de melhorar as condições de concorrência da empresa. Esta flexibilização 

dos direitos do trabalhador é patrocinada pelo pensamento neoliberal, o qual impõe a ideia que, 

quanto mais livres forem as relações de consumo e de trabalho, maior será o crescimento da 

economia.  

No que tange o direito do trabalho, pode-se entender a flexibilidade, em seu sentido 

amplo, como a “[...] eliminação, diminuição, afrouxamento ou adaptação da proteção 

trabalhista clássica, com a finalidade – real ou pretensa – de aumentar o investimento, o 

emprego ou a competitividade da empresa” (URIARTE, 2002, p. 9). 
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Hoje, a flexibilização tem exercido a função de manusear a continuidade das relações 

de emprego entre trabalhadores e o setor privado. Esta atitude do poder legislativo advém do 

fato de que “[...] seria impossível a livre negociação individual do trabalho prestado em troca 

de uma remuneração sem criar péssimas condições de trabalho. Daí o surgimento de um direito 

do trabalho protetor” (URIARTE, 2002, p. 24). 

Em período de crise econômica, em que o desemprego aumenta a cada dia, torna-se um 

momento propício para que as empresas procurem alternativas para manter o emprego de seus 

colaboradores, de forma mais econômica, considerando que, além de todos os direitos e deveres 

a serem pagos aos colaboradores, ainda há uma alta carga tributária devida ao governo, e ainda 

uma acirrada concorrência econômica, onde empresas competem entre si (ZAMBOTTO, 2012). 

Silva (2010) também destaca que a flexibilização tem sido aprovada pelos tribunais nas 

hipóteses de: 

. Limitação do pagamento de horas in itinere (Horas in itinere se caracterizam como a 

locomoção do empregado de sua residência até o trabalho ou vice-versa) a uma diária, 

independentemente do tempo efetivamente gasto pelo empregado em condução fornecida 

pelo empregador (precedentes da Corte); 

. Redução do intervalo intrajornada para a categoria dos motoristas (conforme precedente 

jurisprudencial da SDC-TST); 

. Pagamento proporcional do adicional de periculosidade ao tempo de exposição ao agente de 

risco (Súmula nº 364, II, do TST); 

. No que diz respeito aos minutos residuais, tolerância de 15 minutos antes e 15 minutos 

depois da jornada de trabalho sem o pagamento de horas extras (precedentes da Corte).  

No entanto, tem sido rejeitada a flexibilização nas hipóteses de: 

. Regime 12x36 horas, determinando-se o pagamento como horas extras das 11ª e 12ª horas 

(precedentes da Corte); 

. Não redução do intervalo intrajornada fora da hipótese de motoristas (Orientação 

Jurisprudencial n. 342 da SBDI-1 do TST); 

. Turnos ininterruptos de revezamento, quando não demonstrada a compensação com 

vantagem substitutiva (a matéria se encontra aguardando definição do Pleno do TST em 

Incidente de Uniformização de Jurisprudência em torno da Orientação Jurisprudencial nº 

169 da SBDI-1 do TST); 

. Redução do período de estabilidade da gestante (precedentes da SDC-TST) à Justiça do 

Trabalho, decidir situações aonde aplicam a possibilidade de flexibilizar as normas 

trabalhistas analisando cada caso. 
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Zambotto (2012) concluiu que a norma coletiva deve sempre buscar a melhoria das 

condições de trabalho de uma categoria de trabalhadores, não sendo possível abrir mão de 

direitos por este meio. Com isso, esse mesmo autor afirma que, mesmo havendo hipóteses de 

flexibilização por normas coletivas autorizadas pela Constituição Federal, isto não significa a 

existência de uma carta em branco para aniquilar o direito negociado, pois qualquer restrição a 

um direito fundamental, obrigatoriamente deverá passar por uma filtragem, onde deverá ser 

preservado o seu núcleo essencial. 

 

2.2.3.5.1 Regime de lay off 

 

Uma alternativa à redução imediata de mão de obra, diante de um quadro de recessão 

da economia é a adoção do regime de lay off, que é uma medida emergencial e se apresenta sob 

dois modelos jurídicos específicos, ambos tutelados pela legislação:  

1) Possibilidade de redução da jornada de trabalho e, consequentemente do salário, por tempo 

determinado - Art. 2º da Lei 4.923 (BRASIL, 1965): O Ministério Público do Estado de São 

Paulo defende que a redução da jornada de trabalho, prevista na Carta Magna, deve respeitar 

a Lei 4.923 (BRASIL, 1965), conforme Art. 2º: 

 
Art. 2º - A empresa que, em face de conjuntura econômica, devidamente comprovada, 
se encontrar em condições que recomendem, transitoriamente, a redução da jornada 
normal ou do número de dias do trabalho, poderá fazê-lo, mediante prévio acordo com 
a entidade sindical representativa dos seus empregados, homologado pela Delegacia 
Regional do Trabalho, por prazo certo, não excedente de 3 (três) meses, prorrogável, 
nas mesmas condições, se ainda indispensável, e sempre de modo que a redução do 
salário mensal resultante não seja superior a 25% (vinte e cinco por cento) do salário 
contratual, respeitado o salário-mínimo regional e reduzidas proporcionalmente a 
remuneração e as gratificações de gerentes e diretores. 
 

Sob esta modalidade, o lay off se apresenta como uma redução temporária e parcial da 

jornada de trabalho, em horas ou, até mesmo, em dias, que se justifica por motivos de 

mercado, estruturais ou tecnológicos ou, ainda, em virtude de catástrofes ou outras 

ocorrências que tenham afetado de forma grave a atividade habitual da empresa. 

Quanto ao pagamento de salários, importante ressaltar que, nessa modalidade, a 

responsabilidade pela obrigação e pelo recolhimento de tributos é integralmente suportada 

pela empresa empregadora, não havendo se falar em qualquer complementação pelos cofres 

públicos. Em verdade, a vantagem da adesão ao regime está na redução imediata dos gastos 

trabalhistas, e não em sua supressão ou suspensão. 
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A lei faculta às empresas, ainda, o direito de recorrem ao poder judiciário para aprovação do 

regime de lay off pela redução de jornada, nos casos em que não seja possível a celebração 

do acordo com o Sindicato. 

Cumpre sobrelevar, também, que a lei estabelece uma compensação para os empregados que 

forem afetados pelo regime: a fixação de uma garantia de emprego ao final do prazo de 

duração do lay off, a saber: 

 
Art. 3º - As empresas que tiverem autorização para redução de tempo de trabalho, nos 
termos do art. 2º e seus parágrafos, não poderão, até 6 (seis) meses depois da cessação 
desse regime admitir novos empregados, antes de readmitirem os que tenham sido 
dispensados pelos motivos que hajam justificado a citada redução ou comprovarem 
que não atenderam, no prazo de 8 (oito) dias, ao chamado para a readmissão. 
§ 1º - O empregador notificará diretamente o empregado para reassumir o cargo, ou, 
por intermédio da sua entidade sindical, se desconhecida sua localização, correndo o 
prazo de 8 (oito) dias a partir da data do recebimento da notificação pelo empregado 
ou pelo órgão de classe, conforme o caso. 
§ “2º - O disposto neste artigo não se aplica aos cargos de natureza técnica (BRASIL, 
1965). 
 

Ainda, relevante destacar que, via de regra, o regime de lay off aqui estudado não pode ser 

considerado como alteração do contrato de trabalho, muito menos de forma lesiva. 

Não se pode deixar, contudo, de destacar que o regime aqui apresentado pode ser invalidado 

nas seguintes hipóteses: caso se constate a não verificação do motivo que ensejou a adoção 

do regime pela empresa; na ausência de pagamento dos salários e das contribuições sociais 

devidas pelo empregador; diante da ocorrência de distribuição de lucros, a qualquer título; 

na admissão de novos empregados ou renovações de contratos para vagas suscetível de ser 

assegurada por trabalhador sujeito a regime de lay off. 

Igualmente, tem-se que a hipótese de redução de jornada, com a consequente redução 

salarial, possibilita a convivência harmônica dos princípios da proteção da relação 

empregatícia e da preservação da empresa, ao passo que permite o equilíbrio e a recuperação 

da saúde econômica da empresa, enquanto possibilita a manutenção dos contratos de 

trabalho (SILVA, 2009). 

2) A suspensão temporária do contrato de trabalho para requalificação profissional do 

empregado - Lei 7.998 (BRASIL, 1990) c/c art. 476-A da CLT c/c Resolução 591 de 2009 

do Ministério do Trabalho e Emprego: O artigo 476-A da CLT foi acrescentado pela Medida 

Provisória 2.164-41 (BRASIL, 2001) que permite a opção do empregador pela suspensão 

temporária do respectivo contrato de trabalho, mediante previsão em acordo coletivo ou 

convenção de trabalho, desde que, tenha aquiescência formal do empregado. 
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Convém lembrar que tal suspensão compreende o período de 2 (dois) a 5 (cinco) meses. Essa 

regra foi estipulada para que o empregador invista em qualificação técnica profissional ao 

empregado. Durante o período de afastamento do empregado, este receberá um valor de 

bolsa custeada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT); ao invés de salário e com isso, 

o empregado durante o tempo de afastamento este participará de cursos ou programas de 

qualificação do trabalhador. 

Importante analisar, que tal norma foi criada justamente para qualificação técnica do 

empregado.  

Contudo, em meio de crise econômica mundial, muitos empresários estão utilizando-se do 

preceito legal do artigo 476-A da CLT (BRASIL, 1943), visando evitar uma demissão em 

massa em seus quadros de funcionários. 

A suspensão contratual em voga, está sendo analisada e estudada entre as empresas, governo 

e sindicatos, visando à flexibilização de direitos trabalhistas e, como consequência, buscando 

alternativas para alterar as normas inerentes a CLT. 

De acordo com Silva (2010, p.1): 

 
Uma proposta relacionada ao assunto foi apresentada pelo CODEFAT - Conselho 
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, visando a liberação de parcelas 
extras do seguro-desemprego, aumentando o tempo de afastamento do empregado em 
até 10 meses. A proposta sugere que a possibilidade de suspensão do contrato de 
trabalho seja instituída em caráter transitório, valendo apenas para o exercício de 
2009.  
 

A proposta ainda menciona a possibilidade do trabalhador de aprimorar a qualificação 

profissional, durante a suspensão do contrato de trabalho. Porém os recursos financeiros 

seriam extraídos do FAT e das empresas privadas em programa de capacitação ao 

empregado, conforme destaca Silva (2010) em seu artigo sobre flexibilização das normas 

trabalhistas em meio de crise econômica mundial. 

 

2.2.3.5.2 Banco de horas 

 

O sistema de compensação de horas é definido por Nascimento (2009, p. 298) como 

“[...] o acordo pelo qual as horas excedentes das normais prestadas num dia são deduzidas em 

outros dias, ou as horas não trabalhadas são futuramente repostas”. 

Já Silvestre (2012, p. 1) conceitua o 
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[...] banco de horas com um acordo de compensação de jornada de trabalho firmado 
entre empregado e empregador, de maneira acessória ao contrato principal, qual seja 
o contrato de trabalho em si, onde pode haver a redução da jornada de trabalho para 
um posterior aumento dessas, em um período de maior produtividade, ou aumento de 
sua duração, em momentos de grande atividade, para uma futura compensação. 
 

Especificamente em relação ao acordo de compensação anual, Martins (1999, p. 85) 

assevera que “[...] a utilização da denominação banco de horas serviria para significar a guarda 

de horas prestadas a mais por dia para serem compensadas em outra oportunidade”. Salienta o 

mesmo autor (MARTINS, 2010, p. 525) que, na prática, são encontradas as denominações “[...] 

banco de horas” e “[...] banco de dias”.  

A possibilidade de instituição do acordo de compensação anual ou banco de horas 

encontra respaldo legal no § 2º do art. 59 da CLT (BRASIL, 1943), cuja redação atual dispõe: 

 
Art. 59. [...] 
§ 2º. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou 
convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela 
correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período 
máximo de 1 (um) ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja 
ultrapassado o limite máximo de 10 (dez) horas diárias. 

 

2.2.3.5.3 Programa de proteção ao emprego 

 

O Programa de Proteção ao Emprego (PPE), instituído pelo Governo Federal, pela 

Medida Provisória 680, de 6 de julho de 2015 (BRASIL, 2015), pretende dar alternativas para 

alguns setores da economia de superação da crise econômica.  

Impõe sacrifício aos trabalhadores referente perda parcial e temporária de salários, 

incentivando empresas e sindicatos a promoverem negociações coletivas para celebração de 

acordos por empresa. 

A Medida Provisória 680 estipula que a redução de até 30% dos salários será 

compensada com 50% limitado a 65% do valor do seguro desemprego. A redução sofrida pelo 

empregado será de até 15% em razão do aporte do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). 

 

2.2.3.5.4 Programa de demissão voluntária (PDV) 

 

Instrumentos utilizado tanto pelas empresas particulares quanto pelas estatais como uma 

forma de redução do quadro de pessoal, visando otimização dos custos e racionalização na 

gestão de pessoas. 
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Queiroz (2014) ressalta que as empresas têm utilizado o Plano ou Programa de 

Demissão Voluntária (PDV), como alternativa para a redução do quadro de funcionários e 

montagem de um grupo mais funcional ao novo perfil empresarial. A justificativa é a redução 

com os custos de causas trabalhistas e a priorização de um clima organizacional saudável 

(BARBOSA; VIEIRA; CAMPOS, 2010). Diante disso, pode-se entender o Plano de Demissão 

Voluntária como uma tentativa da organização de cortar custos de maneira mais eficiente, sendo 

ela pública ou privada, e ao mesmo tempo oferecer benefícios e vantagens para que os 

funcionários deixem voluntariamente o emprego e assinem a demissão (BARBOSA et al., 

2010; QUEIROZ, 2014). 

Deverá compor o Programa de Demissão Voluntária (PDV), além das verbas rescisórias 

incidentes quando da despedida imotivada, outros benefícios que servirão de incentivo ao 

desligamento voluntário, sendo que tais benefícios variam de empresa para empresa, 

inexistindo qualquer óbice a sua implementação. Tudo com a participação do Sindicato dos 

Trabalhadores. 

O processo adotado para implantação do Programa de Demissão Voluntária (PDV) é 

semelhante, tanto no serviço público quanto no privado. Os pacotes de benefícios compõem 

indenizações, sendo que o valor depende do tempo de serviço do trabalhador, direitos 

trabalhistas (como aviso prévio, multa por rescisão de contrato, férias e fundo de garantia) e 

prorrogação do convênio médico por determinado período (GUEDES; CALADO; VIEIRA, 

1998). O PDV aumenta os pagamentos e direitos que a lei prevê para dispensa sem justa causa. 

A indenização paga para o empregado pelo empregador é um incentivo, tendo em vista que o 

empregador não possui qualquer obrigação em concedê-la (QUEIROZ, 2014). 

 

2.2.3.5.5 Férias coletivas 

 

As férias coletivas estão previstas em nossa legislação (art. 139 da CLT) e se tratam de 

uma prerrogativa do empregador, diante da necessidade de paralisação das atividades de um ou 

mais setores da empresa, por determinado período, que poderá ser concedida em um ou dois 

períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a dez dias. 

Estabelece Delgado (2013, p. 1039):  
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Férias coletivas, como mencionado, são aquelas concedidas ao empregado 
unilateralmente, ou em virtude de negociação coletiva, abrangendo o conjunto de 
trabalhadores da empresa, estabelecimento ou setor empresarial. Essa modalidade de 
concessão de férias (ou esse tipo de férias) incorpora certas especificidades, em 
contraponto às chamadas férias individuais, ensejando referência especificada a 
respeito. Tais férias também supõem o cumprimento de certos atos administrativos no 
contexto de sua concessão, concentrando-se tais atos em especial no horizonte da parte 
concedente das férias coletivas (o empregador). 
 

Se optar pela concessão das férias coletivas, deverá a empresa comunicar ao órgão local 

do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, informando as datas 

de início e fim das férias, e, no mesmo prazo, enviar cópia de referida comunicação ao sindicato 

da categoria, bem como afixar aviso das férias no local de trabalho para ciência dos 

empregados. 

Não há necessidade de negociação junto ao sindicato da categoria para esta modalidade, 

visto tratar-se de ato privativo do empregador na direção das atividades atinentes ao seu 

empreendimento. 

Todavia, não haverá redução alguma de encargo trabalhista. 

 

2.3 Quadro Teórico-Analítico do Estudo 

 

O Quadro 3 apresenta o resumo dos conceitos mais amplos e fundamentais sobre o tema 

do estudo, iniciando de uma forma mais macro, com Recursos Humanos e sua estratégia, e 

detalhando mais a parte de Remuneração, Remuneração Estratégica e suas variáveis. As 

variáveis destacadas no Quadro 3 formaram o fundamento teórico para as perguntas do 

questionário enviado aos especialistas. 

 

Quadro 3 - Quadro Teórico-Analítico do Estudo 

 

Base Teórica Fatores Variáveis Fundamentação 

Processos de RH Sub-sistemas de RH/ 
Administração de RH 

Fidelis e Banov (2007); 
Brockbank, Ulrich e Beatty 
(1999). 

Valorização das Pessoas Gestores e Colaboradores Limongi-França (2007); 
Dutra (2012). 

RH Estratégico Missão, Visão e Valores/ 
Estratégia da 
Empresa/Negócio 

Tachizawa et al. (2006, p. 
21); Dutra (2012). 

Remuneração Classificação da 
Remuneração 

Financeira e Não 
Financeira 

Dutra (2004); Krauter 
(2009); Dessler (2003). 
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Base Teórica Fatores Variáveis Fundamentação 

Remuneração 
Estratégica 

Nova Remuneração Eficácia da estratégia da 
remuneração 

Lawler (1990, 2003); 
Schuster e Zingheim (1992) 

Remuneração Dinâmica Princípios da remuneração 
estratégica 

Oliveira (2001). 

Processos de Gerenciamento 
da Remuneração 

Práticas e Políticas de 
Remuneração 

Armstrong e Murlis (2007); 
Bohlander et al. (2003); 
Wood Júnior e Picarelli 
Filho (2004) 

Recompensa Total Remuneração Total e 
Benefícios 

O'Neal (1998); Armstrong e 
Murlis (2007); Thompson 
(2002); Brown (2001) 

Base Legal da 
Remuneração 

Leis Trabalhistas Leis Trabalhistas Takabayashi (2011); 
Russomano (2009); Paschoal 
(2007). 

Conhecimento e Habilidade 
do Colaborador (entrega) 

Remuneração por 
Competência e Habilidades 

Flannery et al. (2002); Gil 
(2006); Dessler (2003); 
Cardoso (2006); Amorim et 
al. (2008). 

Indicadores Financeiros e 
de desempenho 
individual/grupo/negócio  

Remuneração Variável Dutra (2004); Pereira 
(2011); Brasil, 1994; Wood 
Júnior e Picarelli Filho 
(2004); Kafrouni (2005). 

Desempenho do 
Colaborador 

Aumento por Mérito/ 
Promoção 

Araújo, S. (2005) 

Negociações Sindicais Aumento Coletivo (Data 
Base) 

Pinto (1998); Rodrigues 
(2012); Armstrong e Murlis 
(2007); Jorge Neto e 
Cavalcante (2004) 

Suspensão Temporária do 
Contrato de Trabalho 

Silva (2010) 

Redução da Jornada de 
Trabalho e Salários 

Brasil (1965); Silva (2009). 

Banco de Horas Martins (1999, 2010); Brasil 
(1943); Nascimento (2009); 

Silvestre (2012) 

Programa de Proteção ao 
Emprego 

Brasil (2015) 

Programa de Demissão 
Voluntária (PDV) 

Guedes et al. (1998); 
Queiroz (2014); Barbosa et 
al. (2010). 

Férias Coletivas Brasil (1943); Delgado 
(2013) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

O presente estudo classifica-se como uma pesquisa aplicada e de caráter descritivo, pois 

se busca descobrir a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros 

fenômenos, sua natureza e características (RUDIO, 2003). 

As pesquisas descritivas têm como finalidade a “[...] descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 

2002, p. 44).  

Segundo Dencker (2001), pesquisas desta natureza exigem por parte do pesquisador o 

conhecimento do problema estudado, além de trabalhar sobre dados ou fatos colhidos da própria 

realidade, abrangendo aspectos gerais e amplos de um contexto. Rudio (2003) salienta que o 

pesquisador não interfere na realidade, apenas descreve e interpreta os fatos que influenciam o 

fenômeno estudado, estabelecendo relações entre variáveis, tendo como principais instrumentos 

de coleta de dados a observação, entrevista e questionário. 

O delineamento das etapas para execução desse trabalho está dividido nas seguintes 

partes: revisão bibliográfica; levantamento da situação atual, através de questionários entregues 

aos profissionais de Recursos Humanos; tabulação das respostas; identificação dos tipos de 

práticas de remuneração; ajustes associados à teoria; apresentação dos resultados a um público 

técnico para validação da teoria; correções necessárias e conclusões finais. 

 

3.1 Procedimentos Técnicos de Pesquisa 

 

Na revisão bibliográfica foram reunidos conceitos teóricos dos principais assuntos que 

envolvem a Recursos Humanos, Recursos Humanos estratégicos e remuneração e suas práticas.  

Posteriormente foram aplicados questionários estruturados através de pesquisa entre os 

profissionais de Recursos Humanos. Após a tabulação destas respostas, foram alisadas as 

práticas mais usadas pelas montadoras em período de crise econômica. Este mapeamento foi 

apresentado a público técnico especializado para confirmação da teoria.  

Quanto aos meios para a realização do estudo, foi utilizada a pesquisa bibliográfica que 

é: “[...] desenvolvida com base em material já elaborado constituído principalmente de livros e 

artigos científicos” (GIL, 2002, p. 44).  

O foco do presente estudo são as empresas montadoras de veículos no Brasil. 
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O levantamento da opinião (Survey) junto aos especialistas foi realizado através de 

questionários entregues aos profissionais de Recursos Humanos (especificamente da área de 

remuneração), os quais levam a obtenção de informações sobre as práticas atuais utilizadas 

pelas empresas, de forma a manter sua competitividade frente à crise econômica que se encontra 

o país. Os questionários utilizados possuem uma série ordenada de perguntas que podem ser 

respondidas por escrito, de forma aberta e fechada. 

Os questionários foram respondidos por profissionais de remuneração do grupo CAR 

(Comitê Automobilístico de Remuneração), que é composto por 12 (doze) empresas 

montadoras de veículos no Brasil, o qual através de seu estatuto, realiza no mínimo 5 (cinco) 

reuniões presenciais ao ano, além de várias pesquisas através de e-mail. 

A confidencialidade das informações recebidas dos especialistas foi preservada, de 

forma que as empresas participantes deste estudo tiveram seus nomes ocultados. 

 

3.2 Forma de Análise e Abordagem do Problema 

 

A abordagem para análise dos dados ocorreu por um projeto misto combinando a análise 

quantitativa e qualitativa. Na análise quantitativa, “[...] procura-se quantificar os dados e aplicar 

alguma forma da análise estatística” (MALHOTRA, 2006, p. 109) e na qualitativa, pois, 

segundo esse mesmo autor, é definida como uma técnica de "[...] pesquisa não-estruturada, 

exploratória, baseada em pequenas amostras, que proporciona insights e compreensão do 

contexto do problema" que está sendo estudado. Richardson e Peres (2010) também descreve a 

pesquisa qualitativa como uma tentativa de explorar os significados e características 

comportamentais expostas pelos entrevistados na presente situação.  

A análise das respostas da pesquisa foi, inicialmente, através da frequência de categorias 

associadas à pesquisa que aparece nas respostas. Elas foram utilizadas para fazer comparação 

entre as práticas e estratégia de remuneração de cada empresa pesquisada. 

Após o levantamento das frequências de respostas os dados foram tratados com objetivo 

de comparação das respostas, para atender tal objetivo, adotaram-se os testes não paramétricos.  

A opção por estes testes ocorreu devido à natureza da amostragem realizada. Por se tratar de 

uma amostragem por conveniência, na qual os profissionais de remuneração das empresas 

participantes do grupo CAR foram escolhidos de maneira não aleatória pela pesquisadora que 

conduziu o estudo, utilizou-se para tal, os seguintes testes: Kruskal-Wallis e Tukey. 

Na análise dos dados adotou-se o teste de Kruskal-Wallis para comparar decisões quanto 

a prática de aumento coletivos (Q5 e Q6), pagamento de PLR (Q9) e políticas de aumentos por 
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méritos (Q20). O teste de Kruskal-Wallis, segundo Siegel (1981) é uma técnica não paramétrica 

que testa as diferenças entre k amostras independentes para decidir se há diferenças efetivas 

entre as médias das populações ou se representam apenas variações casuais. Este teste se 

assemelha à análise de variância (ANOVA) dos testes paramétricos. 

A escolha das variáveis para a realização da análise de comparação, explicando os testes 

não paramétricos, ocorreu devido a natureza das escalas apresentadas no questionário, ou por 

escalas ordinais, como por exemplo os valores pagos de PLR e outras por escalas intervalares 

representadas por evento, como percentual de reajuste ou percentual de orçamento para 

aumento de mérito.  

Na existência de diferença estatística nas políticas de aumento por mérito, pagamento 

de PLR e de aumento coletivo, apresentadas pelas empresas adotou-se neste estudo a 

comparação entre duas amostras independentes de acordo com a formação de grupos regionais 

conforme localidades das montadoras designadas com a proxi por características de relações 

sindicais em cada região.  

Os grupos regionais formados foram: Grupo 1 – estado do Paraná, Grupo 2 – estado do 

Rio de Janeiro, Grupo 3 – Interior do estado de São Paulo, Grupo 4 – região do ABC de São 

Paulo e Grupo 5 – demais localidades. 

De forma complementar foi adotado o Teste de Tukey nas questões 5, 6, 9 e 20, pois, 

por se tratar de um teste pós-variância, o mesmo consegue apresentar uma ordenação entre cada 

grupo, segundo Callegari-Jacques (2003). O objetivo do teste é verificar quais são as diferenças 

entre as médias ou medianas para se estabelecer uma ordem entre os grupos. 

No Quadro 4 apresenta-se o resumo das análises utilizadas nos estudos, compreendendo 

a pesquisa qualitativa pela forma univariada e a pesquisa quantitativa pela análise bivariada das 

informações coletadas. 

 

Quadro 4 – Análise Univariada e Bivariada 

 

Tipo Estatísticas / Teste Variáveis 

Univariada Distribuição de Frequência Todas do Estudo 

Bivariada (Não 
paramétrica) 

- Teste Kruskal-Wallis 

- Teste Tukey 
Questões 5, 6, 9 e 20 do 
questionário. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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3.3 Coleta de Dados 

 

De acordo com Marconi e Lakatos (2010, p. 149), a coleta de dados é a etapa da pesquisa 

em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de 

se efetuar a coleta de dados. 

O estudo foi desenvolvido por coleta de dados primários, obtidos por meio da 

experiência dos especialistas de remuneração, através de respostas ao questionário enviado. O 

questionário serviu para levantar as práticas atuais de remuneração nos últimos dois anos (2014 

e 2015), além das perspectivas para o ano de 2016, considerando que este ainda seria um ano 

de crise financeira nas empresas do Brasil. 

Os dados primários “[...] são gerados por um pesquisador para a finalidade específica 

de solucionar o problema em pauta” (MALHOTRA, 2006, p. 124).  

De acordo com Richardson e Peres (2010) existem três tipos de questionários, 

considerados como perguntas abertas, questionários com perguntas fechadas ou a combinação 

de ambos de acordo com o tipo de pergunto. Para os mesmos autores, as questões fechadas são 

instrumentos cujas afirmações apresentam alternativas exatas e preestabelecidas como, por 

exemplo, sim ou não, verdadeiro ou falso e certo ou errado. Em relação às questões abertas, são 

caracterizadas por questionamentos ou afirmações que conduz a outra pessoa responder por 

meio de frases, permitindo que o pesquisador alcance ao máximo uma construção de opiniões 

do entrevistado. 

Este estudo utilizou perguntas tanto abertas quanto fechadas. As perguntas fechadas são 

as relacionadas às práticas de remuneração já conhecidas e praticadas por diversas empresas. 

Essas são necessárias para verificar quais foram mais utilizadas nos últimos dois anos e se serão 

utilizadas no próximo ano. Por meio das perguntas em aberto torna-se possível identificar, caso 

existam, novas práticas a ser adotada no ano de 2016.  

O questionário foi organizado a partir da associação das variáveis levantadas na 

literatura e associadas ao quadro teórico-analítico (Quadro 3) com as respectivas questões 

conforme demonstrado no Quadro 5 – Variáveis e questões do questionário. As perguntas foram 

feitas para serem respondidas considerando as práticas adotadas em 2014 e 2015 e as 

programadas para 2016.  Dessa forma, foi possível verificar a existência de tendências para 

2016, considerando a crise econômica que está instalada no país. 
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Quadro 5 – Variáveis e Questões do Questionário 

 

Variáveis Questões Associadas 

Remuneração por 
Competência e Habilidades 

Q1) Possui prática de Remuneração por Competência e Habilidades?  

Q2) Atualmente há budget específico para esta prática? 

Acordo Coletivo Q3a) Possui acordo coletivo com duração superior a 1 ano? Se sim, qual a duração? 

Q3b) Haverá nova negociação sindical em 2016? 

Q4) Pretende renegociar algum item/tema do acordo? Se sim, qual item? 

Aumento Coletivo (Data 
Base) 

Q5) Qual o aumento coletivo realizados nos últimos dois anos? 

Q6) A empresa prevê aumento por data-base abaixo, igual ou acima da inflação? 

Se for abaixo ou acima, favor informar o % de reajuste. 

Q7) Foi negociado algum objeto de troca pelo aumento, por exemplo: abono, 
ticket supermercado, entre outros? Se sim, favor especificar. 

Remuneração Variável Q8) Qual a base da PLR? 

Q9) Qual o valor pago e a ser pago na PLR: abaixo, igual ou superior ao 
objetivo? 

Q10) O pagamento será parcelado? Se sim, em quantas parcelas? 

Q11) Possui política de bônus ao executivo? 

Q12) Se positivo, pretende pagar normalmente ou suspender ou aplicar algum 
coeficiente de diferimento devido à crise? 

Q13) O bônus ao executivo será pago em quantas parcelas e quando? 

Q14) Existe política de Remuneração Variável para equipe de Vendas? Se sim, 
qual a tendência para o pagamento da mesma: abaixo, igual ou superior 
ao objetivo? 

Q15) A empresa estuda a retirada deste benefício ou substituição do mesmo por 
outro benefício? 

Q16) Para qualquer um dos três itens da Remuneração Variável, a empresa 
estuda a redução dos valores target? 

Aumento por Mérito / 
Promoção 

Q17) A empresa possui política de mérito? 

Q18) Se positivo, para quais categorias de colaboradores? 

Q19) A empresa pretende manter esta política para todas as categorias ou 
reduzir ou ampliar? 

Q20) Qual o % destinado à política de mérito?  

Q21) A empresa possui política de promoção? 

Q22) Existe um orçamento separado para promoções? Se sim, qual o % da 
folha de pagamento para tal? 

Q23) Há previsão de congelamento de promoções? 

Remuneração Total e 
Benefícios 

Q24) Assinale as ações realizadas nos anos anteriores e programadas para 
2016: 

a) Revisão de desenho de algum dos principais benefícios (plano médico e 
odontológico, previdência privada, seguro de vida, automóvel) 

b) Revisão da participação do colaborador no custeio de algum dos 
principais benefícios, visando redução de custos para a empresa? 

c) Eliminação de algum benefício secundário (especificar qual) 

d) Redução no orçamento para treinamento para os diversos níveis? 
Especificar o % de redução 

e) Redução com gastos com viagens e entretenimento? 
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Variáveis Questões Associadas 

Medidas Flexíveis Q25) Favor especificar quais destas medidas adotou nos últimos dois anos e 
quais pretende adotar no próximo ano:  

a) Banco de Horas 

b) Suspensão Temporária do Contrato de Trabalho 

c) Day off 

d) Redução da Jornada de Trabalho e Salários 

e) Férias Coletivas 

f) Programa de Proteção ao Emprego 

g) Programa de Demissão Voluntária 

Para as que forem assinaladas, favor informar o público alvo? 

Gerais Q26) Existe outras práticas abordadas por sua empresa que não estão listadas 
neste questionário? Se sim, favor especificar. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Algumas perguntas foram utilizadas e adaptadas da pesquisa especializada já realizada 

em 2015, entre 150 empresas de diferentes setores do Brasil, pela consultoria de remuneração 

Willis Towers Watson sobre o impacto do cenário econômico na gestão de RH e Remuneração. 

A Willis Towers Watson é uma empresa global líder em consultoria, corretagem e soluções, 

que auxilia os clientes ao redor do mundo a transformar risco em oportunidade para 

crescimento. Com origem em 1828, a Willis Towers Watson tem 39.000 colaboradores em mais 

de 120 países. No Brasil possui influência significativa nas pesquisas de remuneração e 

benefícios, abrangendo a maioria das montadoras e fabricantes de autopeças (WILLIS 

TOWERS WATSON, 2017). Além disso, todas as empresas do grupo CAR participam das 

pesquisas anuais de remuneração e benefícios aplicadas pela Willis Towers Watson. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 

Nessa seção, as práticas de remuneração e suas tendências foram analisadas 

primeiramente, qualitativamente, e em seguida, algumas destas práticas foram testadas para a 

obtenção de maior consistência na análise. 

 

4.1 Análise Qualitativa 

 

De acordo com os objetivos traçados no item 1.2 deste estudo, inicialmente foi realizado 

um levantamento das práticas atuais de remuneração nas empresas automotivas. Esta pesquisa 

realizada em 2015 com as empresas do grupo Comitê Automobilístico de Remuneração (CAR), 

e considerando as diferentes localidades que estas empresas possuem fábrica, totalizamos 18 

fábricas automotivas no Brasil. Vale ressaltar que uma destas fábricas iniciou suas operações 

em meados de 2015, e, com isso, algumas perguntas não foram respondidas para os anos de 

2014 e 2015. Nesses casos, totalizam-se 17 respondentes. 

Após o levantamento, identificaram-se as práticas mais comuns nos últimos dois anos 

(2014 e 2015) e a tendência para o ano de 2016. 

Os resultados mapeados foram apresentados aos profissionais técnicos de remuneração 

do grupo CAR para confirmação do estudo. A apresentação, que ocorreu em fevereiro de 2016, 

teve participação maciça de todas as empresas representadas. O estudo foi confirmado e, 

inclusive, será apresentado às diretorias de algumas dessas empresas. 

Inicialmente as respostas analisadas foram referentes às duas primeiras questões a 

respeito das práticas de remuneração por competência e habilidades, conforme demonstrado na 

Figura 4. Foi possível concluir que esta prática é muito comum e utilizada por 78% das 

empresas, sendo que 6 (seis) delas possuem esta prática somente para cargos de executivos 

(corpo gerencial da empresa). Ao mesmo tempo, conclui-se que nem todas que possuem esta 

prática definem orçamento específico para tal. 

A literatura mostra que esta prática está pautada no conhecimento e na contribuição de 

cada indivíduo para o sucesso da empresa, já que colaboradores que ocupam o mesmo cargo 

devem receber salários diferentes conforme suas competências e habilidades (AMORIM et al., 

2008). Isso passa ser importante em momentos de crise financeira, por possibilitar a 
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implantação de sistemas mais flexíveis de remuneração, incentivando o aumento do grau de 

comprometimento dos colaboradores com os resultados gerados (DESSLER, 2003). 

 

 

Figura 4 – Remuneração por Competência/Habilidade 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Ao analisar os acordos coletivos firmados com os sindicatos de classe, foi constatado 

que 50% dessas empresas fixam o período superior a um ano, e que neste caso específico, com 

duração de 3 (três) anos, como mostra a Figura 5. Isso quer dizer que ao negociar o reajuste de 

data-base, o mesmo já foi definido para os 3 (três) anos subsequentes. Muitas vezes opta-se por 

negociar por um período maior de forma a definir um pacote de medidas de reajustes e 

pagamento de PLR. 

 

 

Figura 5 – Duração do Acordo Coletivo 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Conforme Armstrong e Murlis (2007) enfatizam que, dependendo de seu poder de 

negociação, os sindicatos vão tentar exercer pressão sobre gerências em aumento de salários 

por, pelo menos, o valor da inflação. Em tempos de crises, as organizações têm que estar 

preparadas para aumentar as taxas a valores inferiores à inflação e com isso reserva o direito de 

restringir o aumento para indivíduos abaixo da taxa de inflação se o seu desempenho não 

justifique a manutenção de seu nível real de rendimentos. Esse é um dos motivos de algumas 

organizações preferirem negociar por 3 (três) anos, para evitar pressões excessivas dos 

sindicatos anualmente. 

Ao questionar estas 9 (nove) empresas que possuem seus acordos coletivos com duração 

de 3 (três) anos, se pretendem renegociar algum item do mesmo antes da sua expiração, verifica-

se, conforme a Figura 6, que 56% pretende renegociar as condições de reajuste de data-base. 

Isso se fez necessário, conforme informado, devido à mudança na economia brasileira, e 

consequente redução do volume de vendas das montadoras no país. 

 

  

Figura 6 – Renegociação de Acordo Coletivo 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Analisando-se as respostas obtidas nas questões 5 e 6, é possível demonstrar nas Figuras 

7 e 8, representando as categorias horistas (mão de obra direta) e mensalistas (pessoal 

administrativo), respectivamente, o que as empresas realizaram nos últimos dois anos e 

pretendem conceder no que tange aumento salarial coletivo, também denominado de data-base. 

4

5

Não Sim, Data-base
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Figura 7 – Aumento Coletivo – Horistas 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Figura 8 – Aumento Coletivo – Mensalistas 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A análise pode ser feita para as duas categorias, pois a tendência é muito similar entre 

as mesmas. O que era uma prática comum em 2014: a concessão de reajuste superior ao da 

inflação ou mesmo pelo valor da inflação, em 2015 nota-se que isso não ocorreu, sendo que 

uma grande parte das empresas não concedeu reajuste e outras concederam valor inferior ao 

período. Conclui-se que os sindicatos foram mais flexíveis nesse ano. Já em 2016 existe uma 

forte tendência ao pagamento de apenas o valor da inflação do período. Mesmo assim, algumas 

empresas ainda haviam fechado seus acordos coletivos com o sindicato e com isso aparece 

como em definição.  

Confrontando com a teoria, verifica-se que mesmo sendo um fator comum em 

negociações sindicais o reajuste por no mínimo o índice de inflação do período 
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(ARMSTRONG; MURLIS; 2007), devido à crise econômica, as empresas negociaram valores 

inferiores e, em alguns casos, não concederam reajuste. 

É importante ressaltar que esta pergunta não é representativa para a categoria de 

executivos, pois poucas empresas negociam reajustes destas categorias em acordos sindicais, 

sendo que as empresas possuem autonomia para definição destes reajustes, que é concedido, na 

maioria das vezes, como verba de mérito. Isso será analisado mais adiante nesse estudo. 

Outra análise interessante que pode ser feita, com relação às respostas da questão 7 

(sete), é que 17% das empresas já negociam algum objeto de troca em relação ao aumento 

coletivo e há uma tendência a crescer, pois outras 28% das empresas estão estudando algum 

objeto de troca na próxima negociação sindical, como demonstrado na Figura 9. Vale destacar 

que, o custo de um objeto de troca, como por exemplo, abono salarial ou vale mercado, é, na 

maioria das vezes, inferior a um reajuste efetivo no salário do colaborador, devido a não 

incidência ou incidência reduzida de impostos e taxas.  

 

 

Figura 9 – Compensação do Aumento Coletivo 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os programas de Participação nos Lucros e/ou Resultados (PLR) se inserem como 

remuneração variável em complementação ao salário, sempre vinculando os ganhos ao 

desempenho do trabalhador, com o objetivo de motivá-lo a trabalhar. Ao analisarmos os 

indicadores definidos pelas empresas para pagamento de Participação nos Lucros e Resultados 

da Empresa (PLR), pagamento este feito às categorias de colaboradores horistas e mensalistas, 

verificamos que a maioria das empresas define indicadores relacionados ao volume de 

produção, indicadores de qualidade e absenteísmo.  
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Apenas 18% fixam valores acordados com o sindicato. Na Figura 10, podemos verificar 

que estes indicadores não variam significativamente ao longo dos anos, mesmo que em 2016 

os mesmos não estejam 100% definidos, a tendência é que permaneçam os mesmos dos anos 

anteriores. Apenas uma empesa não respondeu esta pergunta por ter iniciado sua operação em 

2015 e ainda não havia negociado este indicador. Esse resultado confirma a literatura, quando 

mencionado que as empresas do setor automobilístico passam, a partir da Medida Provisória 

794/1994, a adotar o pagamento da PLR e acrescentar ao salário fixo, uma parte variável 

atrelada ao aumento da produtividade, como prêmio anual (KAFROUNI, 2005). 

 

 

Figura 10 – Indicadores de PLR 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Em relação à questão 9, verifica-se que, conforme a Figura 11, que o ano de 2015 foi 

crítico com relação ao valor de PLR pago, sendo este, na grande maioria, inferior ao objetivo 

definido. Para 2016, ainda existe um otimismo de se pagar o valor equivalente ao objetivo, mas 

isso só será confirmado no final do ano. Como os indicadores são relacionados aos volumes de 

produção, indicadores de qualidade e absenteísmo, salvo que estas empresas tenham reajustados 

seus objetivos no início do ano, existe a probabilidade do valor a ser pago ser inferior ao 

definido, pois as empresas automotivas estão sofrendo grande impacto com a crise econômica 

e política que assola o país em 2016. 
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Figura 11 – Pagamento de PLR 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Outro ponto interessante, conforme questão 10, é que 100% das empresas analisadas 

parcela o pagamento da PLR em duas vezes, sendo a primeira parcela no primeiro semestre do 

ano corrente e a segunda parcela em janeiro do ano seguinte. 

Conforme já tratado anteriormente, Dutra (2004) reforça que remuneração variável pode 

ser classificada em participação de vendas, participação nos resultados, participação dos lucros 

e na participação acionária. No entanto, devem ser considerados dois aspectos essenciais: a 

origem do dinheiro a ser distribuído e a sua forma de distribuição. O PLR é uma das formas de 

remuneração variável. Outras comumente usadas pelas empresas é o bônus ao executivo e 

remuneração variável de vendas, que são abordadas nas próximas questões.  

Ao questionar as empresas se possuem política de bônus aos executivos, conforme 

questão 11, 100% das empresas confirmaram possuir. Com relação à questão 12, verifica-se 

que em 2016, como demonstra a Figura 12, dois terços das empresas pretendem pagar 

normalmente o bônus aos seus executivos, sendo que o restante, ou seja, 1/3 está analisando se 

o valor será o mesmo ou será reduzido. 
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Figura 12 – Pagamento de Bônus aos Executivos 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Ao mesmo tempo, a maior parte das empresas irá pagar o bônus em apenas uma parcela, 

conforme verificamos na Figura 13.  

 

 

Figura 13 – Parcelamento do Bônus em 2016 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Ao analisarmos a Figura 14, referente à questão 14, verifica-se que 50% das empresas 

não possui política de remuneração variável para os colaboradores da área de Vendas. A outra 

metade das empresas possui política definida e a grande maioria prevê o pagamento a menor 

do valor objetivo. Isso se dá, pois geralmente o objetivo é definido baseado no volume de 

vendas, e com a crise econômica do ano de 2016, a tendência é um volume de vendas inferior 

ao previsto no início do ano. 
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Figura 14 – Remuneração Variável 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Já em relação à questão 15, percebe-se que nenhuma das empresas que possui política 

de remuneração variável estuda a retirada deste benefício a curto-prazo. Em contrapartida, na 

questão 16, conforme a Figura 15, verifica-se que existe uma tendência das empresas a rever os 

valores dos objetivos traçados para 2016, seja em relação ao PLR, ao bônus ou à remuneração 

variável. Este ponto sugere uma análise mais profunda a fim de se entender o real motivo desta 

variação. 

 

  

Figura 15 – Redução dos Valores das Metas 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Com relação às respostas das questões 17 a 22, no que tange a aumentos de méritos e 

promoções, a situação é um pouco mais satisfatória, mesmo estando em época de crise 

econômica. 
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A Figura 16 demonstra a quantidade de empresas que possuem política formal para 

aumento por mérito, conforme questão 17. Notamos que a grande maioria não possui política 

de méritos para horistas, pois estas empresas aplicam aumento por tempo de serviço de acordo 

com uma tabela salarial pré-determinada. A política de mérito é mais utilizada para mensalistas 

(80% das empresas) e praticamente é a ferramenta utilizada para aumentos aos executivos. Isso 

se explica pelo fato dos executivos não seguirem os aumentos coletivos negociados com 

sindicatos e, sendo assim, os aumentos salariais aos executivos geralmente ocorrem através de 

mérito. 

 

 

Figura 16 – Política de Mérito 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Quando perguntadas, se em 2016, as empresas pretendiam manter a política de aumento 

por mérito, verificamos que não há uma tendência a não continuidade desta prática, quando 

notamos que apenas uma empresa tenha suspendido esta prática e uma está estudando o que 

será feito. A Figura 17 demonstra tal conclusão. Conforme Araújo, S. (2005), a prática de 

aumento por mérito é importante para o desenvolvimento do plano de carreira dos 

colaboradores além de ser utilizada também na retenção dos talentos da empresa. Com base no 

exposto acima, mesmo em crise econômica, as empresas trabalham de forma a não ter um 

turnover de seus talentos, mantendo os seus profissionais. 
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Figura 17 – Projeção de Aumento por Mérito 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Com relação à questão 20, referente à verba para aumento por mérito, para as categorias 

de mensalistas e de executivos, conforme demonstrados respectivamente nas Figuras 18 e 19, 

verificamos que para mensalistas, o ano de 2015 foi o de maior redução da aplicação de aumento 

por mérito, tendo mais empresas sem verba para tal e a grande maioria com verba entre 1,01% 

e 3% da folha de pagamento.  

 

 

Figura 18 – Verba para Aumento por Mérito - Mensalistas 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Já em 2016, verificamos que mesmo as que irão adotar o mérito neste ano, a verba foi 

reduzida. Em relação aos executivos, conforme a Figura 19, verificamos que a verba foi 

bastante reduzida para 2016, sendo que muitas empresas não aplicarão mérito neste ano. 
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Figura 19 – Verba para Aumento de Mérito – Executivos 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Quando perguntadas se as empresas possuem política de promoção definida, ficou 

evidente que a grande maioria possui política definida para mensalistas e para executivos, 

conforme verificado na Figura 20. Para a categoria de horistas, isso muda um pouco, pois muitas 

adotam a prática de aumento por tempo de serviço e não por mérito. Isso acontece, pois cargos 

de mão de obra direta (horistas) geralmente definem salários iguais para mesma função, 

variando apenas pelo tempo exercido na função. Nesse caso, 11 empresas possuem política de 

promoção para os horistas. 

 

  

Figura 20 – Política de Promoção 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Apesar de possuírem políticas definidas de promoção, boa parte não possui orçamento 

definido para promoções, conforme demonstrado na Figura 21. Nesse ponto praticamente 56% 

possui orçamento definido e 44% não possui. 
 

 

Figura 21 – Orçamento para Promoções 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Com relação à questão 23, que abrange benefícios aos colaboradores, verifica-se, 

conforme a Figura 22, que no ano de 2015, 33% das empresas revisaram os principais 

benefícios de seus colaboradores, sendo eles plano médico e veículos. Já em 2016, algumas 

empresas ainda estão estudando se irão revisar algum benefício.  

 

 

Figura 22 – Revisão dos Benefícios Principais e Secundários 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Com relação à participação financeira do colaborador no custeio de algum dos principais 
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mesmos, em 1/3 (um terço) das empresas. Essa ação se deu a fim de reduzir os custos da 

empresa. Considerando os benefícios secundários, verificamos apenas que 22% das empresas 

estão reavaliando, mas ainda não se tem nada conclusivo. Como benefício secundário, entenda-

se como aqueles não percebidos diretamente pelo colaborador, como por exemplo: médicos 

especialistas na empresa, uniforme, convênios com empresas diversas, ginástica laboral, entre 

outros. Essa análise é importante, pois os benefícios principais e secundários fazem parte da 

remuneração total do colaborador, e, em períodos de crise econômica, as empresas e os 

profissionais de remuneração e benefícios buscam reduzir todos os tipos de custos para as 

empresas. 

Ainda na questão 23, quando questionadas sobre a redução de orçamento para 

treinamento, verifica-se, conforme a Figura 23, que em 2014, não houve redução significativa 

deste orçamento, pois foi em apenas 22% das empresas. Em 2015, nota-se que mais de 60% 

reduziu o orçamento para treinamento e em 2016, 50% reduziu e outros 50% ainda não reduziu.   

 

 

Figura 23 – Redução Orçamento de Treinamento 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

E o último questionamento nesta pergunta, relacionado a benefício indireto, como 

demonstrado na Figura 24, no que tange a gastos com viagens e entretenimentos, tem-se que ao 

longo dos três anos, as empresas vêm adotando medidas para redução de gastos com viagens e 

entretenimento, sendo que em 2016, 78% já reduziram seus gastos para estes fins. 
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Figura 24 – Redução Gastos com Viagens e Entretenimento 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Ao analisar as ocorrências de flexibilidade respondidas nas questões 24 e 25, apontada 

no Quadro 5, no que tange: Suspensão Temporária do Contrato de Trabalho; Redução da 

Jornada de Trabalho e Salários; Banco de Horas; Férias Coletivas; Programa de Proteção ao 

Emprego e Programa de Demissão Voluntária, verificamos que essas práticas vêm sendo 

adotadas pelas empresas montadoras de veículos no Brasil. O Governo Brasileiro vem 

disponibilizando essas práticas de forma a tentar manter o emprego protegido face à situação 

econômica. De acordo com Zambotto (2012), durante crise econômica, as empresas procuram 

alternativas para manter o emprego de seus colaboradores, de forma mais econômica. As 

próximas Figuras mostram a tendência de cada uma dessas práticas. 

A Figura 25 demonstra a tendência com relação à aplicação de Banco de Horas pelas 

empresas. Verifica-se que esta prática não se alterou nos últimos anos no que diz respeito à mão 

de obra direta (horistas), sendo esta pouco adotada entre as empresas pesquisadas. Em relação 

ao pessoal administrativo (denominados aqui neste estudo de mensalistas), pode-se também 

dizer que é uma prática que não mostrou muita tendência no período pesquisado, mas 

diferentemente dos horistas, é praticada por 50% das empresas. A literatura confirma essa 

tendência, pois conforme Silvestre (2012), a prática de Banco de Horas é utilizada em período 

de maior volume de produção. Com a crise econômica que assola o país, os volumes de 

produção de veículos reduziram drasticamente e, consequentemente, as empresas estão com sua 

produção afetada. Sendo assim, essa prática não se torna tão atrativa nesse momento.  
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Figura 25 – Banco de Horas 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Na Figura 26 podemos analisar a prática de Day Off que foi muito utilizada para os 

horistas em 2015 e pouco utilizada pelos mensalistas e executivos (corpo gerencial das 

empresas). Mesmo assim, em 2016 existe uma tendência à redução de utilização da mesma para 

a categoria de horistas. Esse fator deve ser avaliado juntamente às demais práticas, pois 

provavelmente algumas empresas estão deixando de utilizar-se desta prática em detrimento de 

outras práticas levantadas neste estudo, principalmente a redução de quadro de pessoal através 

de PDV. Ajustando-se seu quadro de pessoal de acordo com o volume de produção previsto, 

não há necessidade de aplicar o Day Off pelas empresas. Vale ressaltar que a prática de Day Off 

está na maioria das vezes relacionada à prática de Banco de Horas, sendo que Day Off para 

algumas empresas é considerada a folga do colaborador compensada pelo banco de horas. 

 

 
Figura 26 – Day Off 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Quando analisamos a prática de Redução de Jornada de Trabalho, mostrada na Figura 

27, verifica-se que em 2014 não foi tão utilizada, sendo adotada por 33% das empresas em 2015 

e o mesmo percentual planeja utilizá-la em 2016.  

 

 
Figura 27 – Redução de Jornada de Trabalho 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A prática de Redução de Jornada de Trabalho é mais utilizada para mão de obra direta 

(horistas) e muito pouco utilizada para os demais cargos pesquisados. Com esta prática permite-

se que a empresa negocie junto ao Sindicato de classe a redução de jornada de trabalho, e 

consequentemente, de salário, por um período determinado, ocasionando uma redução nas 

despesas de folha de pagamento. Conforme Silva (2009), a redução de jornada de trabalho se 

faz importante, pois possibilita a manutenção dos contratos de trabalho pelas empresas. 

Interessante notar que a prática de suspensão temporária de contrato de trabalho 

demonstrada na Figura 28 é uma das que mais foi utilizada pelas empresas em 2014 para os 

horistas e há uma tendência a não utilização da mesma com o passar dos anos. Esta prática foi 

pouco utilizada para mensalistas e executivos. Em meio à crise econômica, muitas empresas 

utilizam do preceito legal do artigo 476-A da CLT, visando evitar uma demissão em massa em 

seus quadros de funcionários. Durante o período em que esses colaboradores encontram-se com 

seus contratos suspensos, esses são submetidos a um programa de capacitação (qualificação 

técnica), além disso, recebem uma bolsa custeada pelo FAT (Fundo de Amparo ao 

Trabalhador). 
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Figura 28 – Suspensão de Contrato de Trabalho  
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Já em relação à aplicação de Férias Coletivas, conforme demonstrado na Figura 29, 

verifica-se que a mesma foi utilizada pela maioria das empresas em 2014, em todos os níveis, 

mas existe uma tendência à redução desta utilização. Alguns estudos devem ser realizados a 

fim de verificar a correlação da não utilização desta prática com adoção de novas práticas 

abordadas neste estudo. Outro ponto a ser considerado nesta análise pode estar relacionado à 

diminuição de projetos realizados pelas empresas, de forma que não há necessidade de paradas 

de produção para adaptação da linha de montagem. 

 

 

Figura 29 – Férias Coletivas 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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A Figura 30 demonstra a utilização do Programa de Proteção ao Emprego (PPE), 

desenvolvido pelo Governo Brasileiro. Nota-se que o mesmo não foi utilizado em 2014, pois 

ainda estava sendo homologado. Também podemos verificar uma tendência a um aumento de 

empresas adotando esta prática em 2016, mesmo para os cargos de executivos. 

 

 

Figura 30 – Programa de Proteção ao Emprego (PPE) 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Em contrapartida, apesar da prática de Programa de Demissão Voluntária – PDV ser 

muito utilizada nos últimos dez anos pelas empresas automotivas no Brasil, a Figura 31 mostra 

uma tendência à redução da utilização da mesma para todas as categorias de cargos analisados.   

 

 
Figura 31 – Programa de Demissão Voluntária (PDV) 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Vale ressaltar que quando a empresa aplica o Programa de Proteção ao Emprego (PPE), 
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de haver renovação na empresa é no caso do próprio colaborador solicitar sua demissão. 

Algumas empresas incentivam seus colaboradores a adotar esta prática, oferecendo incentivos 

adicionais quando da sua demissão. Essa prática é uma tentativa da empresa para cortar custos 

de maneira mais eficiente, oferecendo benefícios e vantagens para que os colaboradores deixem 

voluntariamente o emprego e assinem a demissão (BARBOSA et al., 2010; QUEIROZ, 2014). 

Finalmente, ao perguntarmos às empresas, na questão 26, se existem outras práticas de 

remuneração, que não foram listadas no questionário, todas negaram. Isso confirma que nesse 

estudo foram abordadas todas as práticas de remuneração adotadas pelas empresas automotivas 

no Brasil.  

 

4.2 Análise Quantitativa 

 

Após a análise qualitativa dos dados, verificou-se que algumas respostas foram mais 

relevantes, e, com isso, optou-se por utilizar a análise quantitativa para se comparar as respostas 

obtidas. 

Cabe destacar que embora as variáveis levantadas no estudo apresentar comportamentos 

de tendências na maioria dos casos, as comparações entre as questões pesquisadas apresentaram 

diferenças significativas para as variáveis: aumento coletivo (Q5 e Q6), pagamento de PLR 

(Q9) e política de aumento de mérito (Q20). 

Para as questões 5, 6, 9 e 20, utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis (KW), correlato ao 

ANOVA e também foi utilizado o teste de Tukey (teste pós ANOVA) para validação dos 

resultados.  

 

4.2.1 Análise da prática de aumento coletivo 

 

Como mencionado anteriormente, a prática de aumento coletivo é realizada através de 

negociação entre o sindicato com a administração da empresa. Com isso, ao separarmos as 

empresas por regiões – proxi, pode-se verificar o impacto e a correlação das respostas recebidas 

de acordo com o sindicato local. 

Nesse caso analisamos a correlação de aumento coletivo para as categorias de horistas 

(mão de obra direta) e mensalistas (administrativo) ao longo dos três anos.  

Com os resultados do teste KW (Tabela 1) observa-se a diferença entre essa prática 

apenas no ano de 2015, em ambas as categorias (horistas e mensalistas).
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Tabela 1 – Teste Kruskal-Wallis para Prática de Aumento Coletivo 

 

 
Horistas 

2014 
Horistas 

2015 
Horistas 

2016 
Mensalistas 

2014 
Mensalistas 

2015 
Mensalistas 

2016 

Qui-quadrado 7,793 11,824 1,539 6,312 12,383 1,539 

Grau de Liberdade 4 4 4 4 4 4 

Significância 0,099 0,019 0,820 0,177 0,015 0,820 

Fonte: Elaborada pela autora. Sig. p<0,05. 

 

A lógica de interpretação para o teste de Tukey é que nas comparações entre as variáveis 

se o intervalo de confiança não contiver zero, significa que os grupos são diferentes. Ainda se 

o intervalo estiver acima de zero, significa que o grupo inicial (variável dependente) tem a 

medida de comparação maior do que aquele que está sendo comparado a ele. Caso contrário, o 

grupo que está sendo comparado ao grupo inicial é que terá a maior medida (CALLEGARI-

JACQUES, 2003). 

Neste caso observa-se, na Tabela 2, que para a categoria horista em 2014, o grupo 1 

(região do estado do Paraná) apresentou aumento coletivo concedido superior ao grupo 2 

(região do estado do Rio de Janeiro), já o grupo 2 apresentou resultados inferiores aos grupos 

3 e 5 (regiões do interior do estado de São Paulo e demais regiões respectivamente). Em relação 

ao ano de 2015 observa-se que os grupos apresentaram variações semelhantes ao ano de 2014, 

incluindo o fato do grupo 1 também ter apresentado aumento coletivo superior ao do grupo 4 

(região do ABC Paulista). 

Estes resultados corroboram aos indicados na distribuição de frequências das respostas, 

feita na análise qualitativa (Figura 8), inclusive por não ter verificado diferenças no ano de 2016. 

 

Tabela 2 – Teste de Tukey para Prática de Aumento Coletivo (Horistas) 

 
      Intervalo de confiança 95% 

 Variável 

Dependente 

Grupo 
Regional 

Diferença 
mediana (I-J) 

Modelo 
padrão 

Sig. Limite 
inferior (I) 

Limite superior 
(J) 

1 2 1,667* 0,518 0,048 0,01 3,32 

3 -1,500* 0,449 0,038 -2,93 -0,07 

5 -2,000* 0,579 0,032 -3,85 -0,15 

2 2,667* 0,592 0,004 0,80 4,53 

4 2,000* 0,592 0,033 0,14 3,86 

3 -1,833* 0,513 0,023 -3,45 -0,22 

5 -2,333* 0,592 0,012 -4,20 -0,47 

Fonte: Elaborada pela autora. * Sig. p<0,05. 



75 

A mesma analogia pode ser verificada na Tabela 3, quanto à prática de aumento coletivo 

para a categoria de mensalistas. Considerando-se que as negociações sindicais para esta 

categoria são realizadas, na maioria das empresas, juntamente com as de horistas, os resultados 

obtidos são similares.  Sendo assim, em 2014, observa-se grupo 1 (região do estado do Paraná) 

apresentou aumento coletivo concedido superior ao grupo 2 (região do estado do Rio de Janeiro) 

e já o grupo 2 apresentou resultados inferiores ao grupo 3 (região do interior do estado de São 

Paulo). Para o ano de 2015, o grupo 1 apresentou resultados superiores aos grupos 2 e 4 (região 

do ABC Paulista), sendo que o grupo 2 com resultados inferiores aos grupos 3 e 5 (demais 

regiões). Por sua vez, o grupo 3 concedeu aumento superior ao grupo 4. Já o grupo 4, com 

aumentos inferiores ao grupo 5.  

 

Tabela 3 – Teste de Tukey para Prática de Aumento Coletivo (Mensalistas) 

 

      Intervalo de confiança 95% 

 Variável 

Dependente 

Grupo 
Regional 

Diferença 
mediana (I-J) 

Modelo 
padrão 

Sig. Limite 
inferior (I) 

Limite 
superior (J) 

1 2 1,667*  0,544 0,062 0,16 3,18 

2 3 -1,500* 0,471 0,050 -2,81 -0,19 

2 2,667*  0,498 0,001 1,30 4,03 

4 2,000*  0,498 0,011 0,63 3,37 

3 -2,167* 0,431 0,002 -3,35 -0,98 

5 -2,333* 0,498 0,003 -3,70 -0,97 

3 4 1,500*  0,431 0,028 0,32 2,68 

4 5 -1,667* 0,498 0,035 -3,03 -0,30 

Fonte: Elaborada pela autora. * Sig. p<0,05. 

 

Em 2016 não apresentaram diferenças significativas. Esses resultados confirmam os 

resultados apresentados na Figura 9. É importante ressaltar, que esse indicador é diretamente 

relacionado ao sindicato, considerando que a localização geográfica desses sindicatos, que se 

situam, sobretudo, em unidade da federação mais desenvolvida industrialmente, exerce peso 

relevante na negociação com a empresa em seus acordos coletivos (RIBEIRO, 2015).  
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4.2.2 Análise da prática de pagamento de PLR 

 

O Pagamento de Participação nos Lucros (PLR) e/ou Resultados das empresas é feito 

através do atingimento de objetivos pré-estabelecidos. Conforme apresentado na Figura 11, a 

maioria dos indicadores definidos pelas empresas para pagamento de PLR, pagamento este feito 

às categorias de colaboradores horistas e mensalistas, estão relacionados ao volume de 

produção, indicadores de qualidade e absenteísmo.  

Na análise do pagamento de Participação de Lucros (PLR) e/ou Resultados nos três anos 

de análise deste estudo, o padrão de respostas foi categorizado em 0, para o não atingimento 

dos objetivos acordados com o Sindicato, 1 para o atingimento dos objetivos, 2, para o 

atingimento superior ao acordado e 3 para resultados ainda em definição (referente ao ano de 

2016). 

Os resultados comparados entre os anos de 2014 e 2016 indicaram diferenças 

significativas na variação das práticas de pagamento de PLR, conforme observado na Tabela 4, 

que ilustra o resultado do teste KW. Como sugerido nas questões anteriores, também foi 

realizado um teste de comparação para identificar qual ano representou a maior diferença na 

prática adotada, de acordo com o teste de Tukey.  

 

Tabela 4 – Teste Kruskal Wallis para Prática de PLR por Ano 

 
 PLR 

Qui-quadrado 10,385 

Df 2 

Significância Assintótica 0,006 

Fonte: Elaborada pela autora. Sig. p<0,05. 

 

Conforme apresentado na Tabela 5, com o resultado do teste Tukey, verificou-se que 

comparando o ano de 2014 com o de 2015, a prática manteve-se estável. Já em comparação 

desses anos com o ano de 2016, ocorreram importantes alterações na prática adotada (o que 

também é verificado na Figura 12). O destaque cabe para a indefinição de atingimento dos 

objetivos em 2016 e a confirmação que a maioria pretende pagar exatamente o estabelecido 

como objetivo.  
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Tabela 5 – Teste de Tukey para Prática de Pagamento de PLR por Ano 

 

Ano (I) Ano (J) 
Diferença 

média (I-J) 
Modelo 
padrão 

Sig. 
Intervalo de confiança 95% 

Limite inferior Limite superior 

2015 0,16667 0,29066 0,835 -0,5350 0,8683 

2016 -0,77778* 0,29066 0,027 -1,4794 -0,0761 

2014 -0,16667 0,29066 0,835 -0,8683 0,5350 

2016 -0,94444* 0,29066 0,006 -1,6461 -0,2428 

2014 0,77778* 0,29066 0,027 0,0761 1,4794 

2015 0,94444* 0,29066 0,006 0,2428 1,6461 

Fonte: Elaborada pela autora. * Sig. p<0,05. 

 

Como dito anteriormente que o pagamento de PLR é vinculado em sua maioria ao 

atingimento de indicadores como produtividade, qualidade e absenteísmo, e considerando a 

atual situação econômica do país, principalmente da indústria automobilística, objeto deste 

estudo, os resultados apresentados, tanto na análise quantitativa, como qualitativa reforçam 

estudos anteriores sobre o pagamento desta prática (KAFROUNI, 2005), que cada vez é mais 

desafiador atingir melhores resultados de produtividade, com a queda de volume de produção 

e a dificuldade na demissão de mão de obra. O indicador de qualidade também fica prejudicado, 

pois a variação do volume de produção, de forma não estruturada faz com que a qualidade do 

processo produtivo seja afetada negativamente. 

 

4.2.3 Análise da prática de aumento por mérito 

 

A prática de aumento por mérito foi respondida pela indicação do percentual da folha 

de pagamento projetado como orçamento para o ano. Para esta análise foram considerados os 

cargos de mensalistas e executivos ao longo dos três anos. 

Na Tabela 6, são apresentados os resultados do teste KW para as duas categorias em 

cada ano analisado. Verificou-se que para os mensalistas não houve diferença significativa 

desta prática. Já para a categoria de executivos, a significância observada de 0,04 indica 

diferenças consistentes na aplicação de aumentos. Neste caso, sugere-se uma análise pós-

variância (Tabela 7) para identificação de qual ano apresentou maior discrepância relativa.  
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Tabela 6 – Teste Kruskal Wallis para Prática de Aumento de Mérito 

 

 Mensalistas Executivos 

Significância observada no teste KW 0,367 0,04 

Fonte: Elaborada pela autora. Sig. p<0,05. 

 

Tabela 7 – Teste de Tukey para Prática de Aumento de Mérito por Ano 

 

Ano (I) Ano (J) Diferença 
média (I-J) 

Modelo 
padrão 

Sig. Intervalo de confiança 90% 

Limite inferior Limite superior 

2015 0,01444 0,00754 0,145 -0,0014 0,0303 

2016 0,01817*  0,00754 0,051 0,0023 0,0340 

2014 -0,01444 0,00754 0,145 -0,0303 0,0014 

2016 0,00372 0,00754 0,875 -0,0121 0,0196 

2014 -0,01817*  0,00754 0,051 -0,0340 -0,0023 

2015 -0,00372 0,00754 0,875 -0,0196 0,0121 

Fonte: Elaborada pela autora. *A diferença média é significativa no nível 0.1. 

 

Os dados apresentados na Figura 20 são corroborados estatisticamente pelo teste de 

Tukey, onde a prática de aumento por mérito para os executivos não sofreu tantas alterações ao 

se comparar os anos de 2014 e 2015, entretanto quando confrontadas com a prática projetada 

para 2016 enfatiza ao não reajuste para esta categoria, o que mostra o reflexo da economia do 

país no momento. 

Sintetizando, conforme verificado acima, a análise quantitativa se faz importante para 

complementar e confirmar a análise qualitativa das variáveis escolhidas, pois apesar delas 

apresentarem tendências, na maioria dos casos, as comparações entre as questões avaliadas 

apresentaram diferenças significativas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Por meio deste estudo foi possível realizar o levantamento das práticas de remuneração 

atualmente adotadas por montadoras no Brasil, principalmente considerando o fato do país estar 

passando por crise econômica durante o período de 2014 a 2016. Sendo assim, o problema deste 

estudo foi respondido na sua totalidade e teve como resposta a análise das práticas de 

remuneração adotadas por um número representativo de montadoras no Brasil. 

 Ao analisar as respostas dadas pelas montadoras pesquisadas, verificou-se que as 

práticas tradicionais de remuneração, tais como: aumento por mérito, aumento por promoção, 

aumentos coletivos e pagamento de remuneração variável PLR, são utilizadas pela grande 

maioria. O que o estudo revela é que devido à crise econômica, alguns orçamentos para 

aplicação destas práticas foram reduzidos, mas não eliminados. Ao mesmo tempo, verificou-se 

que as empresas passaram a adotar as medidas de flexibilização de trabalho, oferecidas pelo 

governo, como forma de minimizar o desemprego e reduzir os gastos de folha de pagamento. 

Entre as que se destacam nesta categoria podemos citar: redução de jornada de trabalho, 

Suspensão temporária do contrato de trabalho, Programa de Proteção ao Emprego e férias 

coletivas. 

Dessa forma, entende-se que com esse levantamento, se torna possível auxiliar os 

profissionais de Recursos Humanos, em especial os especialistas em remuneração, a buscar 

alternativas de remuneração, a fim de manter seus colaboradores, e, na medida do possível, não 

impactando de forma acentuada nas despesas operacionais e/ou custos da empresa. Esse estudo 

apresenta-se como uma contribuição para pesquisas posteriores sobre práticas de remuneração 

que podem ser aplicadas durante períodos de crise econômica. 

Inicialmente um levantamento bibliográfico foi realizado com o objetivo de trazer 

conceitos sobre as práticas existentes, facilitando o entendimento das mesmas de forma 

estruturada. Isso se faz importante devido à dificuldade em se encontrar na literatura um único 

referencial teórico com as diversas formas de remuneração existente.  

Por meio de pesquisa junto aos profissionais especialistas em remuneração de um 

número representativo de montadoras no Brasil foi possível identificar as práticas atuais de 

remuneração utilizadas. Na análise qualitativa, verificaram-se quais práticas foram mais 

comuns em cada ano do estudo.  

Após a tabulação qualitativa dos dados, os resultados foram apresentados aos 

profissionais técnicos de remuneração, para confirmação do estudo. Esta apresentação ocorreu 
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durante uma das reuniões do grupo Comitê Automobilístico de Remuneração (CAR) no início 

de 2016, atendendo assim um dos objetivos específicos desse estudo. 

Verificou-se também, que as práticas de aumento coletivo e de pagamento de PLR, 

práticas essas negociadas com seus sindicatos, sofreram reduções no ano de 2015, mas em 2016, 

a tendência foi de se pagar valores equivalentes à inflação do período ou o PLR firmado em 

acordo coletivo. No que tange aos aumentos por mérito e promoção, as montadoras não 

deixaram de adotar tais práticas, por entender que reter os talentos se torna fundamental em 

época de crise econômica. Houve sim a redução de orçamento para tal. Outra redução 

encontrada foi a de orçamento para benefícios primários e secundários, como bolsas de estudos, 

treinamento e gastos com viagens e entretenimento. 

Com as medidas de flexibilização oferecidas pelo governo, nota-se que o Banco de 

Horas se manteve praticamente inalterado, e práticas como day off e lay off não foram tão 

utilizadas e/ou tiveram seu uso reduzido ao longo dos três anos estudados. Em contrapartida a 

adoção de redução de jornada de trabalho, bem como a adesão ao Programa de Proteção ao 

Emprego foram utilizadas com maior frequência ao longo dos anos. Programas de Demissão 

Voluntária também continuam sendo muito utilizado pelas montadoras, mas o seu uso oscilou-

se muito ao longo dos anos e nas três categorias estudadas: horistas, mensalistas e executivos. 

Dessa maneira, após a análise das respostas obtidas junto às montadoras, conseguiu-se também 

identificar as práticas mais comuns utilizadas pelas empresas, atendendo assim um dos 

objetivos específicos desse estudo. 

Como um esforço descritivo este estudo indica resultados que podem servir de base para 

comparação com campos de estudos mais teóricos, promovendo assim uma maior aderência as 

evidências encontradas nas organizações estudadas. 

O estudo apresenta como limitação a não realização de análise associadas com variáveis 

de características das empresas pesquisadas como, por exemplo, o tamanho (número de 

empregados), faturamento e volume de vendas. Essa associação pode ser feita em combinação 

com técnicas de dependência ou interdependência na análise multivariada dos dados como a 

análise discriminante, a regressão logística, a análise multivariada da variância (MANOVA) e 

a análise de equações estruturais para citar alguns exemplos, objetivando identificar algum 

padrão ao longo dos anos. Neste sentido sugere-se assim, ao leitor interessado, como estudo 

futuro, analisar projeções de grupos regionais para outras questões aqui abordadas. 

Outra limitação identificada foi a não participação de algumas empresas devido às suas 

políticas internas. Mesmo assim, entende-se que a maioria das empresas automotivas com 

fábricas no Brasil (aqui chamadas de montadoras) participou efetivamente deste estudo. 
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Uma análise de correlação entre as práticas adotadas não foi possível ser realizada, 

sendo sugestão de objeto para estudos futuros. É possível que por meio dessa análise, possa ser 

identificada caso uma prática seja adotada em combinação com a outra e suas semelhanças, ou 

mesmo, caso uma prática deixa de ser usada em detrimento a outra prática.  

Para avanços nos estudos, sugerem-se aos pesquisadores alguns assuntos que podem se 

tornar uma agenda pesquisa oportuna, como exemplo: 

1. Análise dos aspectos antecedentes das organizações (tamanho, faturamento e volume de 

vendas) com as consequências (positivas e/ou negativas) das práticas das empresas 

(exemplo: perda de profissionais qualificados e a rotatividade dos empregados). 

2. Verificação do efeito cultural, ou seja, analisar as práticas de remuneração em outro país que 

esteja vivenciando momento econômico similar ao Brasil. 

3. Compreensão das práticas de comunicação sobre as ações de remuneração com estudos 

relacionados a negociação, a produção de sentido nos colaboradores e ambiente 

organizacional para citar alguns estudos de natureza qualitativa. 

4. Investigação das implicações das práticas de remuneração na trajetória de carreira dos 

empregados, como por exemplo, a busca do segundo emprego, abertura de negócio próprio 

e qualificação voluntária. 

Após análises qualitativas e quantitativas dos resultados, verificou-se que as empresas 

automotivas no Brasil vêm buscando alternativas para se tornarem competitivas, mantendo seus 

colaboradores e, sempre que possível, minimizando seus custos operacionais e/ou fixos. 

Conclui-se também que, apesar da rigidez da legislação brasileira, sobretudo, das leis 

trabalhistas, com enfoque direto à CLT, é possível se adaptar às necessidades da sociedade, por 

meios de práticas de flexibilização (Questão 25 deste estudo) e, com isso, manter o princípio 

da proteção da continuidade da relação empregatícia, bem como, o da preservação da empresa. 

Por assim dizer, como se viu, por meio da flexibilização, ao enfrentar uma crise 

econômica, há saídas válidas e legais para tentar manter o quadro de empregos ou minimizar 

demissões em massa, sem afetar as possibilidades de recuperação econômica efetiva e, com 

isso, restabelecer o crescimento da sociedade como um todo, em detrimento a crise de outras 

épocas. 
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APÊNDICE A  – Questionário respondido pelas empresas 

 

 

Empresa Grupo regional Q1 Q2 Q3A Q3B Q4 Q5 H_14 Q5 M_14 Q5 H_15 Q5 M_15 

A 1 Somente Executivos Sim 3 anos Não Não INPC + Adicional INPC + Adicional INPC + Adicional INPC + Adicional 

B 1 Somente Executivos Sim 3 anos Não Não INPC + Adicional INPC + Adicional INPC + Adicional INPC + Adicional 

C 2 Sim Sim 1 ano Sim Não Sem Reajuste Sem Reajuste Sem Reajuste Sem Reajuste 

D 5 Não Não 1 ano Sim Sim INPC + Adicional INPC INPC INPC 

E 4 Sim Sim 3 anos Sim Sim INPC INPC Sem Reajuste Sem Reajuste 

F  3 Sim Sim 3 anos Sim Sim INPC INPC Abaixo INPC INPC 

G 3 Sim Sim 3 anos Sim Sim INPC INPC Abaixo INPC INPC 

H 1 Sim Sim 3 anos Sim Sim INPC INPC INPC INPC 

I 2 Sim Não 1 ano Sim Não INPC INPC Sem Reajuste Sem Reajuste 

K 3 Sim Não 1 ano Sim Não INPC INPC INPC INPC 

A 2 Sim Não 1 ano Sim Em Definição Abaixo INPC Abaixo INPC Sem Reajuste Sem Reajuste 

B 3 Não Não 1 ano Sim Não INPC + Adicional INPC + Adicional Abaixo INPC Abaixo INPC 

C 4 Somente Executivos Sim 3 anos Não Não INPC INPC Abaixo INPC Abaixo INPC 

D 3 Somente Executivos Sim 1 ano Sim Em Definição INPC + Adicional INPC + Adicional INPC + Adicional INPC + Adicional 

E 3 Somente Executivos Sim 3 anos Sim Em Definição INPC + Adicional INPC + Adicional INPC + Adicional INPC + Adicional 

F  5 Somente Executivos Sim 3 anos Não Não     INPC + Adicional INPC + Adicional 

G 4 Não Não 1 ano Sim Não INPC + Adicional INPC + Adicional Abaixo INPC Abaixo INPC 

H 5 Não Não 1 ano Sim Não INPC + Adicional INPC + Adicional INPC INPC 

 

  



83 

 

Empresa Q6 H_16 Q6 M_16 Q7 H_16 Q7 M_16 Q8_14 Q8_15 Q8_16 Q9_Igual4 Q9_Igual5 Q9_Igual6 

A 
INPC + 

Adicional 
INPC + 

Adicional 
Não Não 

Produção / 
Qualidade 

Produção / 
Qualidade 

Produção / 
Qualidade 

Menor Menor Igual 

B 
INPC + 

Adicional 
INPC + 

Adicional Não Não 
Produção / 
Qualidade 

Produção / 
Qualidade 

Produção / 
Qualidade Menor Menor Igual 

C Sem Reajuste Sem Reajuste 
Vale 

Supermercado 
Vale 

Supermercado 
Produção / 
Qualidade 

Produção / 
Qualidade 

Produção / 
Qualidade Igual Igual Igual 

D Em Definição Em Definição Não Não 
Produção / 
Qualidade 

Produção / 
Qualidade 

Em Definição Igual Menor Menor 

E INPC INPC Não Não 
Produção / 
Qualidade 

Produção / 
Qualidade 

Produção / 
Qualidade 

Igual Menor Igual 

F  INPC INPC Não Não 
Produção / 
Qualidade 

Produção / 
Qualidade 

Produção / 
Qualidade 

Igual Menor Igual 

G INPC INPC Não Não 
Produção / 
Qualidade 

Produção / 
Qualidade 

Produção / 
Qualidade 

Igual Menor Igual 

H INPC INPC Não Não 
Produção / 
Qualidade 

Produção / 
Qualidade 

Produção / 
Qualidade 

Igual Igual Igual 

I INPC INPC 
Data Base + 

Abono 
Data Base + 

Abono 
Produção / 
Qualidade 

Produção / 
Qualidade 

Produção / 
Qualidade Menor Menor Igual 

K INPC INPC 
Data Base + 

Abono 
Data Base + 

Abono 
Negociação 

Sindical 
Negociação 

Sindical 
Negociação 

Sindical Igual Igual Sem Definição 

A Em Definição Em Definição Em Definição Em Definição 
Produção / 
Qualidade 

Produção / 
Qualidade Em Definição Menor Menor Sem Definição 

B Em Definição Em Definição Não Não 
Produção / 
Qualidade 

Produção / 
Qualidade 

Produção / 
Qualidade 

Menor Menor Sem Definição 

C INPC INPC Em Definição Em Definição 
Negociação 

Sindical 
Negociação 

Sindical 
Negociação 

Sindical 
Igual Igual Igual 

D INPC INPC Em Definição Em Definição 
Negociação 

Sindical 
Negociação 

Sindical 
Negociação 

Sindical 
Igual Igual Igual 

E INPC INPC Em Definição Em Definição Produção / 
Qualidade 

Negociação 
Sindical 

Produção / 
Qualidade 

Igual Maior Sem Definição 
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Empresa Q6 H_16 Q6 M_16 Q7 H_16 Q7 M_16 Q8_14 Q8_15 Q8_16 Q9_Igual4 Q9_Igual5 Q9_Igual6 

F  INPC INPC Em Definição Em Definição Em Definição Em Definição 
Negociação 

Sindical Sem Definição Sem Definição Sem Definição 

G INPC INPC Não Não 
Produção / 
Qualidade 

Produção / 
Qualidade 

Produção / 
Qualidade 

Igual Igual Igual 

H Abaixo INPC Abaixo INPC Não Não 
Produção / 
Qualidade 

Produção / 
Qualidade 

Em Definição Igual Igual Sem Definição 

 
 
Empresa Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q14A Q15 Q16 Q17 Q18 H 

A Em 2 parcelas Sim Sim, Pagar Normalmente Única Parcela Sim Menor Não Não Sim Sim 

B Em 2 parcelas Sim Sim, Pagar Normalmente Única Parcela Sim Menor Não Não Sim Não 

C Em 2 parcelas Sim Sim, Pagar Normalmente Única Parcela Sim Menor Não Não Sim Sim 

D Em 2 parcelas Sim Em Definição Em Estudo Sim Menor Não Em Definição Sim Sim 

E Em 2 parcelas Sim Sim, Pagar Normalmente Duas Parcelas Não     Em Definição Sim Não 

F  Em 2 parcelas Sim Sim, Pagar Normalmente Duas Parcelas Não     Em Definição Sim Não 

G Em 2 parcelas Sim Sim, Pagar Normalmente Duas Parcelas Não     Em Definição Sim Não 

H Em 2 parcelas Sim Sim, Pagar Normalmente Duas Parcelas Não     Em Definição Sim Não 

I  Em 2 parcelas Sim Sim, Pagar Normalmente Duas Parcelas Sim Menor Em Definição Em Definição Sim Não 

K  Em 2 parcelas Sim Sim, Pagar Normalmente Duas Parcelas Não     Não Sim Não 

A Em 2 parcelas Sim Sim, Pagar Normalmente Única Parcela Sim Menor Não Não Sim Sim 

B Em 2 parcelas Sim Sim, Pagar Normalmente Duas Parcelas Não     Não Sim Não 

C Em 2 parcelas Sim Sim, Pagar Normalmente Única Parcela Sim Maior Não Em Definição Sim Não 

D Em 2 parcelas Sim Sim, Pagar Normalmente Única Parcela Não     Não Sim Não 

E Em 2 parcelas Sim Sim, Pagar Normalmente Única Parcela Não     Não Sim Não 

F  Em 2 parcelas Sim Sim, Pagar Normalmente Única Parcela Não     Não Sim Não 

G Em 2 parcelas Sim Sim, Pagar Normalmente Única Parcela Sim Menor Não Não Sim Não 

H Em Estudo Sim Em Definição Em Estudo Sim Menor Não Não Sim Não 
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Empresa Q18 M Q18 E Q19 Q20 E_14 Q20  M_14 Q20 E_15 Q20  M_15 Q20 E_16 Q20  M_16 Q21  Q22 Q22A E_14 

A Não Sim Mantém 0,075 0 0,075 0 0,06 0 Sim Não 0 

B Não Sim Mantém 0,054 0,054 0,054 0,054 0,06 0,06 Sim Não 0 

C Sim Sim Mantém 0,054 0,054 0,054 0,054 0,06 0,06 Sim Não 0 

D Não Não Suspenso 0,07 0,07 0 0 0 0 Não Não 0 

E Sim Sim Suspenso 0,025 0,025 0 0,025 0 0,008 Sim Não 0 

F  Sim Sim Suspenso 0,025 0,025 0 0,025 0 0,008 Sim Não 0 

G Sim Sim Suspenso 0,025 0,025 0 0,025 0 0,008 Sim Não 0 

H Sim Sim Suspenso 0,025 0,025 0 0,025 0 0,008 Sim Não 0 

I  Sim Sim Mantém 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 Sim Sim 0,01 

K  Sim Sim Em Estudo 0,006 0,014 0,003 0,007 0,002 0,005 Não Não 0 

A Sim Sim Mantém 0,027 0,027 0 0 0 0 Sim Não 0 

B Sim Sim Mantém 0 0 0 0 0,035 0,035 Sim Sim 0 

C Sim Sim Mantém 0,0295 0,03 0,022 0,03 0 0,03 Sim Sim 0,007 

D Sim Sim Mantém 0,0295 0,03 0,022 0,03 0 0,03 Sim Sim 0,007 

E Sim Sim Mantém 0,0295 0,03 0,022 0,03 0 0,03 Sim Sim 0,007 

F  Sim Sim Mantém 0,0295 0,03 0,022 0,03 0 0,03 Sim Sim 0 

G Sim Sim Em Estudo 0 0 0 0 0 0 Sim Não 0,0062 

H Sim Sim Não Possui 0,03 0,03 0 0 0 0 Sim Sim 0,01 
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Empresa Q22A M_14 Q22A E_15 Q22A M_15 Q22A E_16 Q22A M_16 Q23 Q24A_14 Q24A_15 Q24A_16 Q24B_14 Q24B_15 Q24B_16 

A 0 0 0 0 0 Sim Não Não Não Não Não Não 

B 0 0 0 0 0 Sim Não Não Não Não Não Não 

C 0 0 0 0 0 Sim Não Não Não Não Não Não 

D 0 0 0 0 0 Sim Não Não Não Não Não Não 

E 0 0 0 0 0 Não Não Sim Em Definição Não Sim Em Definição 

F  0 0 0 0 0 Não Não Sim Em Definição Não Sim Em Definição 

G 0 0 0 0 0 Não Não Sim Em Definição Não Sim Em Definição 

H 0 0 0 0 0 Não Não Sim Em Definição Não Sim Em Definição 

I  0,01 0,01 0,01 0 0 Sim Sim Sim Não Sim Sim Não 

K  0 0 0 0 0 Não Não Não Não Não Não Não 

A 0 0 0 0 0 Em Definição Sim Não Em Definição Sim Sim Em Definição 

B 0 0,018 0,018 0,035 0,035 Não Não Sim Não Não Sim Não 

C 0,01 0,006 0,008 0,005 0,003 Não Não Não Não Não Não Não 

D 0,01 0,006 0,008 0,005 0,003 Não Não Não Não Não Não Não 

E 0,01 0,006 0,008 0,005 0,003 Não Não Não Não Não Não Não 

F  0 0,006 0,008 0,005 0,003 Não Não Não Não Não Não Não 

G 0,0022 0,0141 0,0018 0 0 Não Sim Sim Não Sim Não Não 

H 0,01 0,01 0,01 0,005 0,005 Sim Não Não Não Não Não Não 
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Empresa Q24C_14 Q24C_15 Q24C_16 Q24D_14 Q24D_15 Q24D_16 Q24E_14 Q24E_15 Q24E_16 Q25A H-14 

A Não Não Não Não Não Não  Não  Não  Não  Não 

B Não Não Não Não Não Não  Não  Não Sim  Não 

C Não Não Não Não Não Não  Não  Não Sim  Não 

D Não Não Não 30% < x < >= 41%0% >= 41% >= 41%  Não Sim Sim  Não 

E Não Não Em Definição Não Sim, sem % definido Sim, sem % definido  Não Sim Sim Sim 

F  Não Não Em Definição Não Sim, sem % definido Sim, sem % definido  Não Sim Sim Sim 

G Não Não Em Definição Não Sim, sem % definido Sim, sem % definido  Não Sim Sim Sim 

H Não Não Em Definição Não Sim, sem % definido Sim, sem % definido  Não Sim Sim Sim 

I  Não Não Não 30% < x < >= 41%0% 30% < x < >= 41%0% >= 41% Sim Sim Sim  Não 

K  Não Não Não Não Sim, sem % definido Não  Não Sim Sim  Não 

A Não Não Não Não 30% < x < >= 41%0% 10% < x < 30% < x < >= 41%0%0% Sim Sim Sim Sim 

B Não Não Não Não Sim, sem % definido Não  Não Sim Sim  Não 

C Não Não Não Não Sim, sem % definido Sim, sem % definido  Não Sim Sim  Não 

D Não Não Não Não Sim, sem % definido Sim, sem % definido  Não Sim Sim  Não 

E Não Não Não Não Sim, sem % definido Sim, sem % definido  Não Sim Sim  Não 

F  Não Não Não Não Sim, sem % definido Sim, sem % definido  Não Sim Sim  Não 

G Não Sim Não Sim, sem % definido Sim, sem % definido Sim, sem % definido Sim Sim Sim Sim 

H Não Não Não Sim, sem % definido Sim, sem % definido Não Sim Sim Sim  Não 
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Empresa Q25A M-14 Q25B H-14 Q25B M-14 Q25B E-14 Q25C H-14 Q25C M-14 Q25C E-14 Q25D H-14 Q25D M-14 Q25D E-14 Q25E H-14 Q25E M-14 

A Sim  Não  Não  Não Sim Sim Sim  Não  Não  Não Sim Sim 

B Sim  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

C Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim  Não  Não  Não Sim Sim 

D  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não Sim Sim 

E Sim Sim  Não  Não Sim  Não  Não Sim Sim Sim Sim Sim 

F  Sim Sim  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não Sim Sim 

G Sim Sim  Não  Não Sim  Não  Não Sim  Não  Não Sim Sim 

H Sim Sim  Não  Não Sim  Não  Não Sim  Não  Não Sim Sim 

I   Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim  Não  Não  Não Sim Sim 

K   Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não Sim Sim 

A Sim Sim  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não Sim Sim 

B  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não Sim Sim 

C  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não Sim Sim 

D  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não Sim Sim 

E  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não Sim Sim 

F   Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não Sim Sim 

G  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não Sim Sim 

H  Não  Não  Não  Não Sim  Não  Não  Não  Não  Não Sim Sim 
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Empresa Q25E M-14 Q25E E-14 Q25F H-14 Q25F M-14 Q25F E-14 Q25G H-14 Q25G M-14 Q25G E-14 Q25A H-15 Q25A M-15 Q25B H-15 

A Sim Sim  Não  Não  Não Sim Sim Sim  Não Sim  Não 

B  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não Sim  Não 

C Sim Sim  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não Sim Sim 

D Sim Sim  Não  Não  Não Sim Sim Sim  Não  Não  Não 

E Sim Sim Sim Sim  Não Sim Sim  Não Sim Sim Sim 

F  Sim Sim  Não  Não  Não  Não  Não  Não Sim Sim Sim 

G Sim Sim  Não  Não  Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

H Sim Sim  Não  Não  Não Em Definição Em Definição Em Definição Sim Sim Sim 

I  Sim Sim  Não  Não  Não Sim Sim Sim  Não  Não Sim 

K  Sim  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

A Sim  Não  Não  Não  Não Sim  Não  Não Sim Sim  Não 

B Sim Sim  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

C Sim Sim  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

D Sim Sim  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

E Sim Sim  Não  Não  Não Sim Sim Sim  Não  Não  Não 

F  Sim Sim  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

G Sim Sim  Não  Não  Não  Não  Não  Não Sim Sim  Não 

H Sim Sim  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 
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Empresa Q25B M-15 Q25B E-15 Q25C H-15 Q25C M-15 Q25C E-15 Q25D H-15 Q25D M-15 Q25D E-15 Q25E H-15 Q25E M-15 Q25E E-15 

A  Não  Não Sim Sim Sim  Não  Não  Não Sim Sim Sim 

B  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

C Sim Sim Sim Sim Sim  Não  Não  Não Sim Sim Sim 

D  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não Sim 

E  Não  Não Sim  Não  Não Sim  Não  Não Sim Sim Sim 

F   Não  Não Sim  Não  Não Sim  Não  Não Sim Sim Sim 

G  Não  Não Sim  Não  Não Sim  Não  Não Sim Sim Sim 

H  Não  Não Sim  Não  Não Sim  Não  Não Sim Sim Sim 

I  Sim  Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

K   Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não Sim Sim  Não 

A  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não Sim  Não  Não 

B  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não Sim Sim Sim 

C  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

D  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

E  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

F   Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

G  Não  Não Sim Sim Sim  Não  Não  Não Sim Sim Sim 

H  Não  Não Sim  Não  Não  Não  Não  Não Sim Sim Sim 
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Empresa Q25F H-15 Q25F M-15 Q25F E-15 Q25G H-15 Q25G M-15 Q25G E-15 Q25A H-16 Q25A M-16 Q25B H-16 Q25B M-16 Q25B E-16 

A  Não  Não  Não Sim Sim Sim  Não Sim  Não  Não  Não 

B  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não Sim  Não  Não  Não 

C  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não Sim Sim Sim Sim 

D  Não  Não  Não Sim Sim Sim Em Definição Em Definição  Não  Não  Não 

E Sim Sim  Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim  Não  Não 

F  Sim Sim  Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim  Não  Não 

G Sim Sim  Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim  Não  Não 

H Sim Sim  Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim  Não  Não 

I   Não  Não  Não Sim Sim Sim  Não  Não  Não  Não  Não 

K   Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

A  Não  Não  Não  Não  Não  Não Sim Sim  Não  Não  Não 

B  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

C  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

D  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

E  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

F   Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

G  Não  Não  Não  Não  Não  Não Sim Sim  Não  Não  Não 

H  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 
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Empresa Q25C H-16 Q25C M-16 Q25C E-16 Q25D H-16 Q25D M-16 Q25D E-16 Q25E H-16 Q25E M-16 Q25E E-16 

A Sim Sim Sim  Não  Não  Não Sim Sim Sim 

B  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

C Sim Sim Sim  Não  Não  Não Sim Sim Sim 

D  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

E Sim  Não  Não Sim  Não  Não Sim Sim Sim 

F  Sim  Não  Não Sim  Não  Não Sim Sim Sim 

G Sim  Não  Não Sim  Não  Não Sim Sim Sim 

H Sim  Não  Não Sim  Não  Não Sim Sim Sim 

I   Não  Não  Não Sim Sim  Não Em Definição Em Definição Em Definição 

K   Não  Não  Não  Não  Não  Não Sim Sim  Não 

A  Não  Não  Não  Não  Não  Não Sim  Não  Não 

B  Não  Não  Não  Não  Não  Não Em Definição Em Definição Em Definição 

C  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

D  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

E  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

F   Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

G Sim Sim Sim Em Definição Em Definição Em Definição Sim Sim Sim 

H  Não  Não  Não  Não  Não  Não Sim  Não  Não 
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Empresa Q25F H-16 Q25F M-16 Q25F E-16 Q25G H-16 Q25G M-16 Q25G E-16 Q26 

A  Não  Não  Não Em Definição Em Definição Em Definição  Não 

B  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

C  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

D  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

E Sim Sim  Não Sim Sim Sim  Não 

F  Sim Sim  Não Sim Sim Sim  Não 

G Sim Sim  Não Sim Sim Sim  Não 

H Sim Sim  Não Sim Sim Sim  Não 

I  Sim Sim Sim Em Definição Em Definição Em Definição  Não 

K   Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

A  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

B  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

C  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

D  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

E  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

F   Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 

G Em Definição Em Definição Em Definição Em Definição Em Definição Em Definição  Não 

H  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 
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APÊNDICE B – Saídas dos principais testes quantitativos 

 

 

Teste Kruskal Wallis para aumento coletivo (Q5 e Q6 - Horistas) 

 

Classificações 

 Gruporegional N Mean Rank 

1 3 11,00 

2 3 3,00 

3 6 9,75 

4 3 8,50 

5 2 13,50 

Total 17  

1 3 14,50 

2 3 2,50 

3 6 10,75 

4 3 5,50 

5 3 13,00 

Total 18  

1 3 12,33 

2 3 8,67 

3 6 9,50 

4 3 8,00 

5 3 9,00 

Total 18  

 
 

Test Statisticsa,b 

 Q5H_14 Q5H_15 Q6H_16 

Qui-quadrado 7,793 11,824 1,539 

df 4 4 4 

Significância Assintótica ,099 ,019 ,820 

Nota. a. Kruskal Wallis Test, b. Variável de agrupamento: Gruporegional. 
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APÊNDICE C – Teste de Tukey para aumento coletivo (Q5 e Q6 - Horistas) 

 

Tukey SD 

Variável dependente Diferença 
média (I-J) 

Modelo 
padrão 

Sig. Intervalo de confiança 95% 

Limite inferior Limite superior 

2 1,667* ,518 ,048 ,01 3,32 

3 ,167 ,449 ,995 -1,26 1,60 

4 ,333 ,518 ,965 -1,32 1,99 

5 -,333 ,579 ,976 -2,18 1,51 

1 -1,667* ,518 ,048 -3,32 -,01 

3 -1,500* ,449 ,038 -2,93 -,07 

4 -1,333 ,518 ,138 -2,99 ,32 

5 -2,000* ,579 ,032 -3,85 -,15 

1 -,167 ,449 ,995 -1,60 1,26 

2 1,500* ,449 ,038 ,07 2,93 

4 ,167 ,449 ,995 -1,26 1,60 

5 -,500 ,518 ,866 -2,15 1,15 

1 -,333 ,518 ,965 -1,99 1,32 

2 1,333 ,518 ,138 -,32 2,99 

3 -,167 ,449 ,995 -1,60 1,26 

5 -,667 ,579 ,778 -2,51 1,18 

1 ,333 ,579 ,976 -1,51 2,18 

2 2,000* ,579 ,032 ,15 3,85 

3 ,500 ,518 ,866 -1,15 2,15 

4 ,667 ,579 ,778 -1,18 2,51 

2 2,667* ,592 ,004 ,80 4,53 

3 ,833 ,513 ,508 -,78 2,45 

4 2,000* ,592 ,033 ,14 3,86 

5 ,333 ,592 ,978 -1,53 2,20 

1 -2,667* ,592 ,004 -4,53 -,80 

3 -1,833* ,513 ,023 -3,45 -,22 

4 -,667 ,592 ,790 -2,53 1,20 

5 -2,333* ,592 ,012 -4,20 -,47 

1 -,833 ,513 ,508 -2,45 ,78 

2 1,833* ,513 ,023 ,22 3,45 

4 1,167 ,513 ,214 -,45 2,78 

5 -,500 ,513 ,862 -2,11 1,11 

1 -2,000* ,592 ,033 -3,86 -,14 

2 ,667 ,592 ,790 -1,20 2,53 



96 

Variável dependente Diferença 
média (I-J) 

Modelo 
padrão 

Sig. Intervalo de confiança 95% 

Limite inferior Limite superior 

3 -1,167 ,513 ,214 -2,78 ,45 

5 -1,667 ,592 ,089 -3,53 ,20 

1 -,333 ,592 ,978 -2,20 1,53 

2 2,333* ,592 ,012 ,47 4,20 

3 ,500 ,513 ,862 -1,11 2,11 

4 1,667 ,592 ,089 -,20 3,53 

2 ,667 ,925 ,948 -2,24 3,58 

3 ,333 ,801 ,993 -2,19 2,85 

4 ,667 ,925 ,948 -2,24 3,58 

5 ,333 ,925 ,996 -2,58 3,24 

1 -,667 ,925 ,948 -3,58 2,24 

3 -,333 ,801 ,993 -2,85 2,19 

4 0,000 ,925 1,000 -2,91 2,91 

5 -,333 ,925 ,996 -3,24 2,58 

1 -,333 ,801 ,993 -2,85 2,19 

2 ,333 ,801 ,993 -2,19 2,85 

4 ,333 ,801 ,993 -2,19 2,85 

5 0,000 ,801 1,000 -2,52 2,52 

1 -,667 ,925 ,948 -3,58 2,24 

2 0,000 ,925 1,000 -2,91 2,91 

3 -,333 ,801 ,993 -2,85 2,19 

5 -,333 ,925 ,996 -3,24 2,58 

1 -,333 ,925 ,996 -3,24 2,58 

2 ,333 ,925 ,996 -2,58 3,24 

3 0,000 ,801 1,000 -2,52 2,52 

4 ,333 ,925 ,996 -2,58 3,24 

Nota. *A diferença média é significativa no nível 0.05. 

  



97 

APÊNDICE D – Teste Kruskal Wallis para aumento coletivo (Q5 e Q6 - mensalistas) 

 

 

Classificações 

 Gruporegional N Mean Rank 

1 3 11,50 

2 3 3,17 

3 6 10,25 

4 3 9,00 

5 2 10,25 

Total 17  

1 3 14,17 

2 3 2,50 

3 6 11,58 

4 3 4,83 

5 3 12,33 

Total 18  

1 3 12,33 

2 3 8,67 

3 6 9,50 

4 3 8,00 

5 3 9,00 

Total 18  

 
 

Test Statisticsa,b 

 Q5M_14 Q5M_15 Q6M_16 

Qui-quadrado 6,312 12,383 1,539 

df 4 4 4 

Significância Assintótica ,177 ,015 ,820 

Nota. a. Kruskal Wallis Test, b. Variável de agrupamento: Gruporegional. 
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APÊNDICE E – Teste de Tukey para aumento coletivo (Q5 e Q6 - mensalistas) 

 

 

Tukey SD 

Variável dependente Diferença média 
(I-J) 

Modelo padrão Sig. Intervalo de confiança 90% 

Limite inferior Limite superior 

2 1,667* ,544 ,062 ,16 3,18 

3 ,167 ,471 ,996 -1,14 1,47 

4 ,333 ,544 ,970 -1,18 1,84 

5 ,167 ,609 ,999 -1,52 1,85 

1 -1,667* ,544 ,062 -3,18 -,16 

3 -1,500* ,471 ,050 -2,81 -,19 

4 -1,333 ,544 ,168 -2,84 ,18 

5 -1,500 ,609 ,164 -3,19 ,19 

1 -,167 ,471 ,996 -1,47 1,14 

2 1,500* ,471 ,050 ,19 2,81 

4 ,167 ,471 ,996 -1,14 1,47 

5 0,000 ,544 1,000 -1,51 1,51 

1 -,333 ,544 ,970 -1,84 1,18 

2 1,333 ,544 ,168 -,18 2,84 

3 -,167 ,471 ,996 -1,47 1,14 

5 -,167 ,609 ,999 -1,85 1,52 

1 -,167 ,609 ,999 -1,85 1,52 

2 1,500 ,609 ,164 -,19 3,19 

3 0,000 ,544 1,000 -1,51 1,51 

4 ,167 ,609 ,999 -1,52 1,85 

2 2,667* ,498 ,001 1,30 4,03 

3 ,500 ,431 ,773 -,68 1,68 

4 2,000* ,498 ,011 ,63 3,37 

5 ,333 ,498 ,960 -1,03 1,70 

1 -2,667* ,498 ,001 -4,03 -1,30 

3 -2,167* ,431 ,002 -3,35 -,98 

4 -,667 ,498 ,674 -2,03 ,70 

5 -2,333* ,498 ,003 -3,70 -,97 

1 -,500 ,431 ,773 -1,68 ,68 

2 2,167* ,431 ,002 ,98 3,35 

4 1,500* ,431 ,028 ,32 2,68 

5 -,167 ,431 ,995 -1,35 1,02 
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Variável dependente Diferença média 
(I-J) 

Modelo padrão Sig. Intervalo de confiança 90% 

Limite inferior Limite superior 

4 1 -2,000* ,498 ,011 -3,37 -,63 

2 ,667 ,498 ,674 -,70 2,03 

3 -1,500* ,431 ,028 -2,68 -,32 

5 -1,667* ,498 ,035 -3,03 -,30 

1 -,333 ,498 ,960 -1,70 1,03 

2 2,333* ,498 ,003 ,97 3,70 

3 ,167 ,431 ,995 -1,02 1,35 

4 1,667* ,498 ,035 ,30 3,03 

2 ,667 ,925 ,948 -1,87 3,21 

3 ,333 ,801 ,993 -1,87 2,53 

4 ,667 ,925 ,948 -1,87 3,21 

5 ,333 ,925 ,996 -2,21 2,87 

1 -,667 ,925 ,948 -3,21 1,87 

3 -,333 ,801 ,993 -2,53 1,87 

4 0,000 ,925 1,000 -2,54 2,54 

5 -,333 ,925 ,996 -2,87 2,21 

1 -,333 ,801 ,993 -2,53 1,87 

2 ,333 ,801 ,993 -1,87 2,53 

4 ,333 ,801 ,993 -1,87 2,53 

5 0,000 ,801 1,000 -2,20 2,20 

1 -,667 ,925 ,948 -3,21 1,87 

2 0,000 ,925 1,000 -2,54 2,54 

3 -,333 ,801 ,993 -2,53 1,87 

5 -,333 ,925 ,996 -2,87 2,21 

1 -,333 ,925 ,996 -2,87 2,21 

2 ,333 ,925 ,996 -2,21 2,87 

3 0,000 ,801 1,000 -2,20 2,20 

4 ,333 ,925 ,996 -2,21 2,87 

Nota. * A diferença média é significativa no nível 0.10. 
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APÊNDICE F – Teste Kruskal Wallis para pagamento de PLR (Q9) 

 

 

Classificações 

 Ano N Mean Rank 

2014 18 25,36 

2015 18 21,22 

2016 18 35,92 

Total 54  

 
Test Statisticsa,b 

 PLR 

Qui-quadrado 10,385 

df 2 

Significância Assintótica ,006 

Nota. a. Kruskal Wallis Test, b. Variável de agrupamento: Ano. 



101 

APÊNDICE G – Teste de Tukey para pagamento de PLR (Q9) 

 

 

Tukey HSD   

Variável 

dependente 

(I) Grupo 

por região 

(J) Grupo 
por região 

Diferença 
média (I-J) 

Modelo 
padrão 

Sig. Intervalo de confiança 95% 

Limite inferior Limite superior 

2,00 ,000 ,498 1,000 -1,57 1,57 

3,00 -,500 ,431 ,773 -1,86 ,86 

4,00 -,667 ,498 ,674 -2,23 ,90 

5,00 -1,333 ,498 ,112 -2,90 ,23 

1,00 ,000 ,498 1,000 -1,57 1,57 

3,00 -,500 ,431 ,773 -1,86 ,86 

4,00 -,667 ,498 ,674 -2,23 ,90 

5,00 -1,333 ,498 ,112 -2,90 ,23 

1,00 ,500 ,431 ,773 -,86 1,86 

2,00 ,500 ,431 ,773 -,86 1,86 

4,00 -,167 ,431 ,995 -1,52 1,19 

5,00 -,833 ,431 ,349 -2,19 ,52 

1,00 ,667 ,498 ,674 -,90 2,23 

2,00 ,667 ,498 ,674 -,90 2,23 

3,00 ,167 ,431 ,995 -1,19 1,52 

5,00 -,667 ,498 ,674 -2,23 ,90 

1,00 1,333 ,498 ,112 -,23 2,90 

2,00 1,333 ,498 ,112 -,23 2,90 

3,00 ,833 ,431 ,349 -,52 2,19 

4,00 ,667 ,498 ,674 -,90 2,23 

2,00 ,000 ,716 1,000 -2,25 2,25 

3,00 -,333 ,620 ,982 -2,29 1,62 

4,00 -,333 ,716 ,989 -2,59 1,92 

5,00 -1,000 ,716 ,640 -3,25 1,25 

1,00 ,000 ,716 1,000 -2,25 2,25 

3,00 -,333 ,620 ,982 -2,29 1,62 

4,00 -,333 ,716 ,989 -2,59 1,92 

5,00 -1,000 ,716 ,640 -3,25 1,25 

1,00 ,333 ,620 ,982 -1,62 2,29 

2,00 ,333 ,620 ,982 -1,62 2,29 

4,00 ,000 ,620 1,000 -1,95 1,95 

5,00 -,667 ,620 ,816 -2,62 1,29 
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Variável 

dependente 

(I) Grupo 

por região 

(J) Grupo 
por região 

Diferença 
média (I-J) 

Modelo 
padrão 

Sig. Intervalo de confiança 95% 

Limite inferior Limite superior 

4,00 1,00 ,333 ,716 ,989 -1,92 2,59 

2,00 ,333 ,716 ,989 -1,92 2,59 

3,00 ,000 ,620 1,000 -1,95 1,95 

5,00 -,667 ,716 ,880 -2,92 1,59 

1,00 1,000 ,716 ,640 -1,25 3,25 

2,00 1,000 ,716 ,640 -1,25 3,25 

3,00 ,667 ,620 ,816 -1,29 2,62 

4,00 ,667 ,716 ,880 -1,59 2,92 

2,00 -,667 ,867 ,935 -3,40 2,06 

3,00 -1,000 ,751 ,678 -3,36 1,36 

4,00 ,000 ,867 1,000 -2,73 2,73 

5,00 -1,000 ,867 ,776 -3,73 1,73 

1,00 ,667 ,867 ,935 -2,06 3,40 

3,00 -,333 ,751 ,991 -2,70 2,03 

4,00 ,667 ,867 ,935 -2,06 3,40 

5,00 -,333 ,867 ,995 -3,06 2,40 

1,00 1,000 ,751 ,678 -1,36 3,36 

2,00 ,333 ,751 ,991 -2,03 2,70 

4,00 1,000 ,751 ,678 -1,36 3,36 

5,00 ,000 ,751 1,000 -2,36 2,36 

1,00 ,000 ,867 1,000 -2,73 2,73 

2,00 -,667 ,867 ,935 -3,40 2,06 

3,00 -1,000 ,751 ,678 -3,36 1,36 

5,00 -1,000 ,867 ,776 -3,73 1,73 

1,00 1,000 ,867 ,776 -1,73 3,73 

2,00 ,333 ,867 ,995 -2,40 3,06 

3,00 ,000 ,751 1,000 -2,36 2,36 

4,00 1,000 ,867 ,776 -1,73 3,73 
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APÊNDICE H  – Teste Kruskal Wallis para política de aumento de mérito (Q20 - 

mensalistas) 

 

 

Resumo de Teste de Hipótese 

 

 Hipótese nula Teste Sig. Decisão 

1 A amplitude de Mérito Mensalista é a 
mesma entre as categorias de Ano. 

Teste de Mediana de 
amostras independentes 

,585 Reter a hipótese 
nula. 

2 A distribuição de Mérito Mensalista é 
a mesma entre as categorias de Ano. 

Teste de Kruskal-Wallis de 
Amostras Independentes 

,367 Reter a hipótese 
nula. 

Nota. São exigidas significâncias assintóticas. O nível de significância é ,05. 
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APÊNDICE I  –Teste de Tukey para política de aumento de mérito (Q20 - mensalistas) 

 

 

Variável Dependente: Mérito Mensalista 

Tukey HSD 

(I) Ano (J) Ano Diferença média 
(I-J) 

Modelo padrão Sig. Intervalo de confiança 90% 

Limite inferior Limite superior 

2 ,00744 ,00633 ,472 -,0058 ,0207 

3 ,00928 ,00633 ,315 -,0040 ,0226 

1 -,00744 ,00633 ,472 -,0207 ,0058 

3 ,00183 ,00633 ,955 -,0115 ,0151 

1 -,00928 ,00633 ,315 -,0226 ,0040 

2 -,00183 ,00633 ,955 -,0151 ,0115 

 
 

Mérito Mensalista 

Tukey HSDa   

Ano N Subconjunto para alfa = 0.1 

1 

3 18 ,0173 

2 18 ,0192 

1 18 ,0266 

Sig.  ,315 

Nota. São exibidas as médias para os grupos em subconjuntos homogêneos. a. Usa o tamanho de amostra de média harmônica 
= 18,000. 
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APÊNDICE J – Teste Kruskal Wallis para política de aumento de mérito (Q20 - executivos) 

 

 

Resumo de Teste de Hipótese 

 Hipótese nula Teste Sig. Decisão 

1 A amplitude de Mérito Executivos é a 
mesma entre as categorias de Ano. 

Teste de Mediana de 
amostras independentes 

,001 Reter a hipótese 
nula. 

2 A distribuição de Mérito Executivos é 
a mesma entre as categorias de Ano. 

Teste de Kruskal-Wallis de 
Amostras Independentes 

,004 Reter a hipótese 
nula. 

Nota. São exigidas significâncias assintóticas. O nível de significância é ,05. 
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APÊNDICE K  – Teste de Tukey para política de aumento de mérito (Q20 - executivos) 

 

 

Variável Dependente: Mérito Executivos 

Tukey HSD 

(I) Ano (J) Ano Diferença média 
(I-J) 

Modelo padrão Sig. Intervalo de confiança 90% 

Limite inferior Limite superior 

2 ,01444 ,00754 ,145 -,0014 ,0303 

3 ,01817*  ,00754 ,051 ,0023 ,0340 

1 -,01444 ,00754 ,145 -,0303 ,0014 

3 ,00372 ,00754 ,875 -,0121 ,0196 

1 -,01817* ,00754 ,051 -,0340 -,0023 

2 -,00372 ,00754 ,875 -,0196 ,0121 

Nota. *. A diferença média é significativa no nível 0.1. 
 
 

Mérito Executivos 

Tukey HSDa 

Ano N Subconjunto para alfa = 0.1 

1 2 

3 18 ,0121  

2 18 ,0158 ,0158 

1 18  ,0302 

Sig.  ,875 ,145 

Nota. São exibidas as médias para os grupos em subconjuntos homogêneos. a. Usa o tamanho de amostra de média harmônica 
= 18,000. 
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