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pesar da importância dâ
Íemuneração na atração e
Ìetenção de empÌegados,
as empresasvêm deixando â desejâÌ
na reaÌizaçãode seus programas de
incentivos de cuÌto prazo e salário
base,de acordo corn pesquisada Towers Watson (ïoi,ers Watron gloáal
*oúforce sndy). Mesmo com â intensifrcâçãoda competiçãopor taIenlos, as oÌganizaçõesÍeduziÍam a
diferenciaçâo da remuneraçáo para
queapresentam
empregados
melhor
desempenho. AÌém disso, âÌgumâs
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continuam a pagar bônus ânuâis
pâra empregadosque não âtingem
suâsmetâsde desempenho.
'A remuneÌaçãoé mujto imporiân
para
te
os empregâdosao decìdhema
respeitode entrarou per
uÍÌâ empresa",
âfirmâ cÌâucy Boccj,
diretorâ de gestãode talentos da To
wers Watson para a América Latinà.
.Mas
ofèÌecer um saÌ.irio competitivo e um bônus ânuâÌnão é sufrciente
pârâ vencerâ guerfâ por tâlentos.Os
empregadosacredjtamque a5empÌe
sas vêÌn dei\ando a desejarem seu
modode tomardecisôes
â respeitode
remunerâçãoe quê lrii muito .lue ÌneÌhorârnessecâmpo",coÌrpiementa.
"Apesarde a Ìemuneraçâoser
peÌosempregados
consideradâ
como
o principâÌfâtor de âtÌâçãoe Ìetenqueas empresas
do
çâo,observâmos
BrâsiÌnâo têm conseguidotratï do
tema de maneira eficâz', comentâ
KapnaeifreÌre

A pesguisa global sobrc
talentos e rcconpensâs
da TowêÍsWâtson(G/obâl
tatent nanaSènent and
rcwaÍdssu etì foi rcalizada
entreãbriiej!nho de 2014.
e contoucom respostasde
1.637empíesasem todo
o mlndo, qle atuamem
umãgÍandevaÍiedadede
sêgmentosda economiae

total .êwads suweyfÕ1
de âbri e agostode 20Ì4,
comÍêspostasde maisde
400 êmpíesãsno BrasÌ.
O Íelatódoda pêsquisa
ap.esêntadadossobÍeos
obseruados
entÍe 2013
e 2014 assimcomoos
peÍcentuãisde reatustes
pala
eêÍaisplãnejados
20Ì5.

Wâtsonda áreade pesquisasde cÌima
"A
e engajamentode empregâdos.
faÌtâde ìnfoÌmaçãoe entendimento
dos coÌâborâdosmbre o tuncionamento daspollticasde remuneração
impede que eles peÌcebammerito'
Outra pesquisada Towers.Wât
justiçâ
questões
cÌaciâe
nas
sâlâriais. son, Generul inilwtry totdl rer,,ards
DuâspossiveisconsequénciÀs
sãoa survel,reaÌizâdâno Brâsil,com foco
perdâdo profrssional
para o merca- em remunerâçãototal, apontaque,
do ou a reduçãodo seudesempenho devidoà pÌessãoexercjdapelossin
paraseadequarao queeÌeconsideÍâ dicâtosem negociarâcordoscoÌetijustopeloquerecebe",
erpÌicâ.
vosacimada infÌaçãoe tâmbémpor
conta da necessidade
em adminisINCENTIVOSANUAIS
rrar de fofma efrcaza evoluçâodos
Enquanto isso, gÌobaÌmente,as custos com pessoal,o orçamento
empresâs
conferemâ si mesÌÌÌâsno' paÌa ÌeajustessaÌariaisindividuâis
L:Ìsmédiâs quânto à elìcáciad€ seus por mérito tem diminuído nos úÌtiprogrâmâsdê remuneraçãobásica, mos ânos.Essepercentlralque,em
âinda que acredìtem serem mâis 2013,eÌâ, em média,equivaÌentea
ehcâzesem seusprogÌâÌìâs de in- 3% da folha de pagamentoipassorl
centivosanuâis.De acordo com a paÌa âpenâs 2% nâ previsâoparâ
Pesqüisagbbal sobresestãode talen 2015."CotâsmenorespaÌâreajrÌstes
tose rccompensas
\Globaltulent mo- individuâis refleteÌr-se em maior
nageúent ond rewüds survey),tea- difrculdadepara difeÌenciar o de
lizadacom 1.637empresas
em todo sempenhodos empregâdosno moo mundo,49% dasoÌganizações
no mento dâsrevisõessalariais.Como
Brasilalìrnam que seusempregados conseqüência,
o número de proÂs
entendemcomo é determinâdâsua sionaisincluídosnos programasde
remuneraçâobásica,enquânto73% mérito tende a ser menor no próxi
reÌatamque seusempregados
enten- mo ano", anaÌisâChÌìstiân Mâttos,
dem como são determinadosseus dhetor de dâdos,pesquisas
e tecnobônusanuais.
Poucomaisde um ter- logia da TowersWatson Nessece
ço deles(3s%)dizemqueos geÌentes nário, a difèÌenciaçàopor meio dos
seus píogÌamas de mecanismosde ÌemuneÌâçãovâÌiáremünerâçãobásica,enquanto57% vel passâa ter umâ impotânciaajnindicâm que os geÍentesexecutam dâ mâior comofoÌma de Ìeconhecer
bem seusprogramasde incentivos os difeíentesníveisde desempenho,
I

