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INTRODUÇÃO 
 

 A apresentação a seguir é parte dos preparativos para a colação de grau no 

curso de Administração de Empresas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Ao desenvolver o presente trabalho, o autor pretende colocar em prática parte do 

conhecimento teórico adquirido ao longo dos cinco anos desse curso. 

 As práticas de remuneração utilizadas ao longo dos tempos evoluem à medida 

que a sociedade evolui e as pessoas passam a ter acesso a oportunidades 

semelhantes. Embora existam em nosso país empresas utilizando sistemas de ponta na 

área da remuneração, essa não é a regra, dado o grau de desenvolvimento econômico 

e social em que nos encontramos. 

 Pretende-se, a partir desse estudo, um intento mais prático, ou seja, propor 

indicadores para um um sistema de remuneração variável ajustado aos anseios dos 

proprietários da empresa estudada. Além disso (e o autor realmente acredita que estes 

não sejam itens reciprocamente excludentes), deseja-se que as pessoas que trabalham 

nessa organização sintam-se devidamente recompensadas pelos seus esforços, 

trazendo também um sentido maior para o aprendizado adquirido ao longo da 

graduação.  

 Cabe destacar, ainda, que para a proposição dos indicadores foi necessário, 

num primeiro momento, analisar o sistema até então vigente na empresa a partir da 

análise de pontos positivos e negativos percebidos por parte dos gestores e 

colaboradores. 
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1 DELIMITAÇÃO DO TEMA E DO PROBLEMA 
 

Os métodos tradicionais de remuneração têm sido crescentemente substituídos por 

estruturas alternativas nos sistemas de compensação das empresas modernas. A 

crença geral por parte de gestores e empresários é a de que a utilização de sistemas 

tradicionais de remuneração- onde as pessoas são remuneradas principalmente por 

meio de salários-base- transformaram-se em um entrave ao crescimento organizacional 

(FLANNERY;HOFRICHTER;PLATTEN, 1997). 

Ao envolver individualmente os sujeitos da organização no atingimento de objetivos 

pré-determinados, é fundamental que todas as variáveis envolvidas- indicadores 

mensurados, fatores críticos, estratégias competitivas e objetivos estratégicos da 

empresa- estejam alinhados. Não havendo essa preocupação, a organização corre o 

risco de apenas estar atendendo a um modismo passageiro que não provocará 

impactos positivos em seu crescimento.  

A organização utilizada como objeto de estudo no desenvolvimento desse trabalho 

é uma empresa de pequeno porte do segmento de papelaria, com sede em Porto 

Alegre-RS e atuação nesse mercado há mais de 10 anos. A atividade principal da 

empresa é o desenvolvimento e gestão de marcas de material escolar e de escritório. O 

crescimento de seu faturamento na última temporada foi de aproximadamente 60%. 

A matriz produtiva desses materiais está localizada na Ásia. Além disso, a empresa 

também é distribuidora exclusiva de uma conhecida marca alemã de materiais técnicos. 

A empresa conta com uma rede de quase cinqüenta representações, através das quais 

vende para pequenos, médios e grandes intermediários varejistas e atacadistas (não é 

feita a comercialização direta ao consumidor final). 

Atualmente, a empresa conta com 35 colaboradores permamentes. A pesquisa 

realizada junto ao universo de colaboradores teve um total de 34 respondentes, uma 

vez que o autor do projeto está entre os colaboradores e não respondeu ao 

instrumento. 

A empresa em questão vislumbra o processo de remuneração como uma 

possibilidade de promover o desenvolvimento de características como a adequação dos 

desempenhos individuais às estratégias organizacionais, bem como promover entre as 
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pessoas da organização a busca de atitudes empreendedoras e o desejo de fazer as 

coisas da melhor maneira.  

Atualmente, a empresa já possui um sistema de remuneração variável, porém o 

mesmo está atrelado a critérios subjetivos de avaliação- leva-se em consideração 

vários aspectos comportamentais, que não necessariamente contribuem para a 

melhoria do desempenho individual e da equipe como um todo, não existindo uma 

metodologia bem desenhada para a mensuração dessas características. 

A questão que irá nortear a execução dessa pesquisa, portanto, fala sobre a 

determinação dos critérios mais adequados para o pagamento da remuneração variável 

aos colaboradores da empresa. Assim sendo, a pergunta principal formulada para a 

presente investigação é: quais são os indicadores de avaliação mais adequados para o 

pagamento da remuneração variável? 

Para isso, o trabalho foi dividido nos seguintes capítulos: Objetivos, Revisão da 

Literatura, Metodologia, Análise de Dados e Considerações Finais. 
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2 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 
- Levantar os indicadores mais adequados para o pagamento da bonificação anual 

de uma empresa do segmento de papelaria 

3.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar o sistema de Remuneração Variável atual, salientando seus pontos 

positivos e negativos. 

- Analisar a percepção dos colaboradores sobre o atual sistema de remuneração 

variável, bem como sobre as formas julgadas as mais adequadas de 

remuneração, incluindo aí a Remuneração Variável. 

- Levantar os possíveis indicadores para o pagamento da bonificação anual, a 

partir da análise das atividades realizadas pelos colaboradores. 

- Propor melhorias para o sistema de remuneração variável da empresa 

 
 
 
 

  
 



 
 

8

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

 Esse tópico do trabalho visa a apresentar alguns referenciais teóricos que 

possam contribuir para o enriquecimento da abordagem prática que será desenvolvida 

a seguir. Não é pretensão compreender, a partir dessa revisão, toda a literatura 

existente, até mesmo porque, além de ser material muito vasto, alguns aspectos da 

temática são mencionados em múltiplas referências.  

Serão descritas algumas modalidades de Remuneração praticadas pelo mercado 

e contempladas pela literatura, sendo dada ênfase, em seguida, aos indicadores 

organizacionais sob o ponto de vista da qualidade e do Balanced Scorecard. 

 

 

 

 

3.1 REMUNERAÇÃO 
 

3.1.1 REMUNERAÇÃO TRADICIONAL 
 
 

As metodologias tradicionais (funcionais) de remuneração possuem em comum o 

fato de apresentar como fatia mais significativa de sua composição um salário-base 

determinado a partir da análise da complexidade e do nível de responsabilidade 

inerente à função e do nível de conhecimento (instrução) exigido para o exercício do 

cargo. As ferramentas de descrição de cargos são, dentro dessas aplicações mais 

tradicionais, os instrumentos mais utilizados na determinação dos níveis salariais. 

A estrutura descritiva de cargos e salários, para Vilas Boas (2004), constitui-se 

em uma classificação hierarquizada dos cargos que compõem as estruturas 

organizacionais. Associados a esses cargos, estão salários determinados através de 

pesquisa de mercado. 

  
 



 
 

9

Dentro dessa concepção de remuneração, as pessoas vêem seus salários como 

se fosse uma fonte de segurança, algo com o qual podem contar, independentemente 

do seu desempenho ou do sucesso da organização onde trabalham. Os incrementos de 

salário são vistos, nesses sistemas, como algo automático, uma obrigação da empresa 

que se faz necessária a fim de cobrir os aumentos de custo de vida gerados por fatores 

como a inflação. É uma percepção vinculada ao papel do trabalho como um todo, 

vigente em épocas anteriores e que 

colocava as empresas em um patamar mais paternalista, de proteção às pessoas. 

(FLANNERY;HOFRICHTER;PLATTEN, 1997). 
Em meio a um contexto de constantes mudanças, no qual ganham importância 

estruturas enxutas e a autonomia dos indivíduos, as empresas não parecem estar 

adaptando as suas estruturas de remuneração em uma velocidade adequada para que 

consigam flexibilizar as suas qualidades às necessidades do mercado, e dentro desse 

contexto dinâmico os sistemas mais tradicionais de remuneração, além de serem 

anacrônicos, podem constituir-se em entraves ao crescimento organizacional 

(FLANNERY;HOFRICHTER;PLATTEN, 1997). 

Algumas razões podem ser mencionadas para explicar a preferência majoritária 

das empresas em relação a sistemas descritivos de remuneração. A primeira delas 

seria a coerência interna que esse tipo de sistemática traz a organizações em fase de 

crescimento ou transformação, uma vez que, ao fundamentarem-se na descrição de 

cargos e salários, os papéis individuais ficam mais claros dentro da organização  

(FLANNERY;HOFRICHTER;PLATTEN, 1997). 

Essa forma de recompensar pessoas permite, além disso, que a empresa 

posicione-se no mercado de trabalho como uma organização ousada, conservadora ou 

mediana na forma como paga os seus colaboradores. Possuir referências nesse 

sentido é um aspecto importante das políticas de remuneração, pois determina, em 

grande parte, o tipo de profissional que desejará trabalhar para a empresa. A gestão 

tradicional de salários produz, também, um sentimento de justiça entre as pessoas, 

dados os seus fundamentos aparentemente racionais, calculados (NASCIMENTO, 

2001). 
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De acordo com Milkovich e Boudreau (2000), as discussões sobre remuneração 

têm gerado pressão extra sobre os executivos, uma vez que existe uma exigência por 

ganho de competitividade por parte das empresas e, concomitantemente, há uma 

obrigação social que é cobrada como papel da Remuneração. A partir dessas 

imposições, as abordagens tradicionais, até burocráticas, sobre a remuneração, têm 

sido reexaminadas. Diferentes alternativas- algumas novas, outras boas e velhas em 

nova embalagem)- estão sendo testadas. 

Os sistemas tradicionais de remuneração apresentam diversas limitações, entre 

as quais poderíamos citar: 

 Inflexibilidade: tratam pessoas diferentes de forma homogênea. 

 Falsa objetividade: a aparente racionalidade desses sistemas não 

reflete adequadamente a realidade organizacional.  

 Metodologia desatualizada: a metodologia de pontos, por exemplo, 

muito utilizada ainda hoje, é de difícil uso, sendo raramente explorada 

em sua totalidade devido ao tempo e esforço de trabalho que 

demanda. 

 Conservadorismo: em vez de manter o foco na melhoria de processo e 

no adequado atendimento das necessidades dos clientes internos e 

externos, as metodologias tradicionais alimentam ainda mais a 

burocracia das organizações. 

 Anacronismo: a remuneração, dentro desses moldes tradicionais, não 

combina com as modernas ferramentas de gestão. 

 Divergência: não existe, nessas estruturas, uma preocupação com o 

alinhamento em relação às estratégias da organização. (WOOD Jr.; 

PICARELLI Filho, 1995). 

 Portanto, poderíamos afirmar que a utilização isolada de instrumentos 

estanques- e poderíamos citar a descrição de cargos e salários como o principal 

exemplo- originados a partir de um contexto empresarial diferente do que vivemos 

atualmente pode constituir-se em um empecilho para o desenvolvimento dos negócios. 

Isso ocorre porque as empresas estão inseridas em um cenário competitivo distinto e as 

relações de trabalho (incluindo a maneira como as pessoas são recompensadas) têm 
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de se ajustar a esse novo ambiente, oferecendo meios para que as organizações 

possam ficar munidas do dinamismo necessário ao ambiente globalizado que 

pressupõe um contínuo de mudanças organizacionais (MILKOVICH; BOUDREAU, 

2000). 

Diversas formas alternativas de remuneração estão surgindo,  porém pouco se sabe 

a respeito do direcionamento que as empresas estão tomando de maneira geral. O 

assunto está em discussão. O estabelecimento de planos de cargos, salários, 

benefícios e carreiras que se ajustem às mudanças sociais que ocorrem atualmente em 

nosso país. No tópico a seguir, são apresentadas algumas dessas metodologias mais 

modernas de remuneração. 

 

3.1.2 REMUNERAÇÃO ESTRATÉGICA 
 
 

A abordagem estratégica da Remuneração não é um conceito novo, aliás já 

existe há muitos anos, existindo legislação favorável à aplicação de Participação nos 

lucros e resultados (uma das formas de remunerar estrategicamente) em vários países 

(sobretudo europeus) desde o início do século XX. A ênfase, dentro desse tipo de 

abordagem da remuneração, é a adoção de critérios que liguem o exercício individual 

de atividades aos resultados finais das empresas (DUCATI; VILELA, 2001). 
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Competitividade 
Externa

Gerenciamento/ 
Implantação

Alinhamento 
Interno

Contribuições 
dos empregados Competitividade Externa

Gerenciamento/
Implantação
Alinhamento Interno

Contribuições dos
empregados

Figura 1- Os objetivos de pagamento são atingidos através de quatro políticas 

(MILKOVICH; BOUDREAU, 2000). 

 

A fim de atingir um objetivo pré-determinado, o subsistema Remuneração deve 

levar em consideração quatro políticas principais (Gráfico 1): Competitividade externa, 

Gerencimento/ Implantação, Alinhamento Interno e Contribuições dos empregados. A 

Competitividade externa refere-se à remuneração considerada em relação às várias 

empresas. Alinhamento interno diz respeito às comparações entre funções ou 

habilidades dentro de uma única organização. As Contribuições dos empregados 

referem-se à ênfase relativa dada ao desempenho e/ou antigüidade das pessoas que 

executam as mesmas tarefas ou possuem as mesmas habilidades. Finalmente, 

Gerenciamento/ Implantação refere-se à maneira como o sistema de pagamentos será 

operacionalizado (MILKOVICH; BOUDREAU, 2000). 
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A principal diferença entre as abordagens tradicional e estratégica está na ênfase 

de cada uma: na abordagem tradicional, o foco é o cargo; na remuneração estratégica, 

a pessoa, bem como a maneira como a mesma pode contribuir individualmente para o 

sucesso da empresa (RODRIGUES, 2005). 

Dentro dessa óptica estratégica, existem inúmeros sistemas propostos, surgidos 

sobretudo nas últimas décadas, os quais serão abordados a seguir. 

 

3.1.2.1 Remuneração por Conhecimento e Habilidades 
 

 As transformações por que passa o mundo dos negócios exige, cada vez mais 

acentuadamente, pessoas com capacidades muito mais complexas do que aquilo que 

era considerado importante nas gerações industriais anteriores. A passagem de um 

modo de trabalho manual para um espectro de tarefas que exigem cada vez mais 

habilidades cerebrais favoreceu o surgimento desse modo de remuneração. A principal 

inovação desse sistema reside no fato de o mesmo incentivar a aquisição de múltiplas 

habilidades por parte das pessoas, pois quanto maior a possibilidade de expansão 

horizontal de suas atividades, maior será a sua remuneração.  

As inovações tecnológicas são fatores importantes para o fortalecimento de 

estruturas alternativas de remuneração. A partir do aumento de eficiência e 

produtividade, reflexo da evolução tecnológica que estamos vivendo, as empresas 

ganham uma configuração menos hierarquizada, mais horizontal. Conseqüentemente, 

cresce a necessidade de que as pessoas tornem-se cada vez mais polivalentes em 

suas rotinas de trabalho. 

 Um dos maiores ganhos trazidos por esse tipo de remuneração é o fato de 

apresentar uma ferramenta que exige que as pessoas busquem novos conhecimentos, 

algo muito importante no atual contexto de rápidas mudanças. Reconhecendo esse 

esforço nas pessoas, a organização sutilmente transmite às mesmas a idéia de que 

precisa adequar-se a esse ritmo vigente de mudanças do ambiente. Contrapõe-se ao 

modelo tradicional de remuneração, uma vez que o espectro de habilidades estará de 

acordo com as necessidades da empresa, e não mais restrito à descrição de cargos e 

salários.  
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O impacto sobre a remuneração final das pessoas, a partir dessa metodologia, 

não é significativo, ou seja, à medida que as pessoas adquirem os conhecimentos 

desejados pela empresa  para sua função, seus salários equiparam-se às médias de 

mercado. A utilização dessa metodologia pode ser feita por empresas que buscam uma 

reestruturação e uma nova configuração de seus processos de trabalho, pois o 

constante processo de evolução das pessoas (necessário para que as mesmas atinjam 

determinados níveis de remuneração) tem, por si só, um aumento da flexibilidade 

organizacional como conseqüência (FLANNERY;HOFRICHTER;PLATTEN, 1997). 

A maioria das empresas, mesmo entre aquelas mais inovadores, não parece estar 

adequando a Remuneração às exigências do mundo em transformação em que 

vivemos. A maior parte continua utilizando sistemas tradicionais de remuneração, 

baseados em cargos e funções.  

3.1.2.2 Remuneração por Competências 
 

 Para demonstrar do que trata esse novo conceito de remuneração, faz-se 

necessário trazermos uma definição para o termo competências: 

“Competências são conjuntos de habilidades, conhecimentos, capacidades, 

características comportamentais e outros atributos que, na combinação correta e dentro 

do conjunto certo e circunstâncias, predizem o desempenho superior.” 

(FLANNERY;HOFRICHTER;PLATTEN, 1997). 

Existem divergências quanto a essa formulação, com várias correntes de 

pensamento lutando para encontrar a melhor maneira de definir competências 

individuais. A corrente britânica dá ênfase a características ligadas a indicadores de 

desempenho, ao passo que os americanos levam aspectos pessoais em maior conta. 

(RODRIGUES, 2005). 

O princípio fundamental dessa abordagem é o alinhamento das características 

dos indivíduos às estratégias organizacionais. O uso de ferramentas de remuneração 

baseada em competências torna-se uma idéia que abre grandes possibilidades para as 

empresas, ao levamos em consideração o fato de que essa é a única abordagem 

conceitual para remuneração que pondera aspectos mais distantes do escopo das 

tarefas exercidas pelas pessoas. Em outras palavras, quando falamos em 
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competências falamos em valores individuais e aspectos comportamentais dos 

indivíduos que podem contribuir para o sucesso da organização. O maior empecilho 

para o uso dessa ferramenta é a operacionalização de algo tão complexo e subjetivo 

quanto medir o comportamento das pessoas (RODRIGUES, 2005).  

 A discussão em torno do conceito de competências tem gerado muitas 

discussões no meio acadêmico, porém a metodologia a ser desenvolvida na empresa 

que serve de objeto de estudo ao desenvolvimento desse trabalho possui um sistema 

tradicional de remuneração, para o qual deseja-se construir um sistema de mensuração 

mais preciso. As discussões acerca de questões relacionadas às novas metodologias 

de remuneração foram, portanto, um tanto quanto sintetizadas, a fim de não se perder o 

foco principal. 

No próximo tópico, serão discutidos alguns princípios das ferramentas mais 

utilizadas atualmente pelas empresas como forma de pagamento de remuneração 

variável. 

 

3.2 REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 
 
 

 Em meio a um ambiente de turbulência econômica, as empresas têm valorizado 

cada vez mais acentuadamente o cumprimento dos seus objetivos estratégicos. O 

dinamismo do ambiente em que estão inseridas leva as empresas a desejarem pessoas 

que apresentem características como motivação e produtividade, atingindo, dessa 

forma, resultados positivos dentro de seu negócio. (VILAS BOAS, BATISTA, 2004). 

A tendência no campo conceitual da remuneração é a quebra de um paradigma 

ainda hoje existente. Ela deixará de ser vista como uma provisão normal, uma despesa 

contábil obrigatória e passará a ter o intuito de promover um ganho calculado, tornando-

se um investimento de cunho estratégico e com retorno mensurável (CAMARGO, 

2000). 

A remuneração variável é uma compensação, além do salário base pago ao 

empregado, que flutua de acordo com o cumprimento de determinados padrões de 

resultados, tais como fórmulas pré-estabelecidas, em termos de ganho individual, 
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grupal ou organizacional. A prática de remuneração variável é uma tendência atraente 

no atual contexto de pressão por redução de custos, melhoria da qualidade, margens 

de receitas menores e limitações dos aumentos lineares de salários (CAMARGO, 

2000). 

A prática de remuneração variável é atraente no contexto atual de redução de 

custos fixos, melhoria da qualidade, margens de recetia menores e limitações de 

aumentos lineares de salários (CAMARGO, 2000). 

O objetivo desse tipo de remuneração é melhorar o desempenho dos negócios e 

tornar a empresa mais competitiva, criando uma parcela do pagamento dos 

colaboradores que seja dependente do grau de sucesso da organização na busca por 

suas metas. Os programas de Remuneração variável têm de estar ajustados aos 

processos, às estruturas e às culturas das empresas onde estão sendo utilizados. 

Muitas organizações falham ao copiar modelos que foram bem-sucedidos em outros 

ambientes (BASSO, KRAUTER, 2003). 

Para Milkovich e Boudreau (2000), esse tipo de remuneração traz, também, 

alguns pontos negativos. Em primeiro lugar, muitos empregados não estão em 

condições de administrar riscos em sua vida financeira. Muitos começam a contar com 

essas bonificações em seus orçamentos antes mesmo de terem certeza do 

recebimento. Alguns têm uma base salarial relativamente baixa, o que torna quaisquer 

riscos inaceitáveis. Como os empregados têm apenas um emprego de cada vez, torna-

se inviável a minimização desses ricos através da diversificação de investimentos, fica 

toda a esperança depositada em um plano de bonificação que pode afundar, conforme 

o desempenho da empresa. 

A adoção de um sistema de remuneração variável pode tornar uma empresa 

mais competitiva, pois traz para a empresa um empenho maior na busca por qualidade, 

produtividade e atenção ao cliente. No caso das empresas brasileiras, contudo, a 

utilização de ferramentas de remuneração variável tem trazido, além dessas melhorias, 

um maior profissionalismo e comprometimento com os resultados das empresas por 

parte dos trabalhadores (MARTINS; BARBOSA, 2001). 

As fórmulas para que a empresa chegue a um patamar ideal de pagamento de 

remuneração variável são muitas. Uma das maneiras mais usuais é a determinação de 
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um percentual fixo dos lucros auferidos, a partir do qual a empresa determinará quantas 

folhas salariais extras pode pagar. Por exemplo, uma empresa que teve um lucro 

líquido de X% resolve dividir 10% desse valor como bonificação para seus funcionários. 

Digamos que o valor total da folha salarial seja equivalente a 20% do montante 

destinado aos colaboradores. O valor máximo, portanto, a que os colaboradores terão 

direito, será de 5 folhas salariais, dependendo dos critérios estabelecidos (MILKOVICH; 

BOUDREAU, 2000). 

 Embora não seja o foco dessa monografia, é válido dizer que as recompensas 

não-financeiras, de acordo com Camargo (2000), são fatores consagrados na literatura 

como aspectos centrais na motivação humana, ou seja, qualquer que seja a 

composição da remuneração, o empresário deve buscar trabalhar com outras 

perspectivas que não a financeira. 

A remuneração variável assume diversas formas, sempre com o intuito de 

promover a convergência dos esforços humanos com os objetivos organizacionais. 

Segue, abaixo, uma breve descrição das principais modalidades de Remuneração 

Variável utilizadas pelas empresas.  

3.2.1 Participação nos lucros 

 

 

Uma das maneiras mais comuns de remuneração variável, é paga a partir da 

distribuição de um determinado percentual sobre os resultados da empresa. A principal 

restrição é a dificuldade em associar os desempenhos individuais aos resultados 

financeiros da empresa (impacto sobre os resultados). 

Existem diversas formas de implementação desse tipo de remuneração. A Union 

Carbide, por exemplo, divide os lucros com seus empregados sempre que o lucro 

líquido supera a marca de 8% sobre o capital. A 3M do Canadá, por sua vez, adotou um 

plano de participação nos lucros no qual é permitido a todos os empregados o empenho 

de até 6% da remuneração anual. Dependendo do desempenho da empresa no 

período, os colaboradores podem receber até três vezes o valor (MILKOVICH; 

BOUDREAU, 2000). 

  
 



 
 

18

É uma ferramenta valiosa para empresas com uma média salarial (calculada a 

partir do salário fixo) mediana ou abaixo da média de mercado, pois se torna 

interessante para as pessoas em períodos de boa lucratividade e evita cortes massivos 

de pessoal durante fases difíceis que a empresa venha a enfrentar 

(FLANNERY;HOFRICHTER;PLATTEN, 1997). 

Embora seja considerada uma ferramenta moderna de remuneração, existem 

registros de sua utilização no ano de 1794, quando Jefferson Madison introduziu, na 

sua indústria de vidros na Pensilvânia, a participação dos seus empregados nos lucros 

da empresa. 

De acordo com Basso (2003), as principais vantagens dessa modalidade de 

remuneração variável são: 

 Se houver prejuízo, não haverá pagamento da participação; 

 Esse tipo de programa motiva a união de esforços; 

 Alivia as pressões sobre departamentos ou unidades (uma vez que a meta 

é para toda a empresa); 

 Aumenta a exigência, por parte dos empregados, acerca de melhorias 

quanto aos processos internos; 

 Melhora a qualidade; 

 Reduz os custos 

Ainda de acordo com esse autor, os pontos negativos da participação nos lucros 

são: 

 Pouca transparência; 

 A análise dos demonstrativos financeiros pode exigir dos funcionários um 

conhecimento que os mesmos não possuem; 

 Exige a exposição de dados confidenciais, nem todos os empresários 

estariam dispostos a disponibilizar essas informações; 

 A dificuldade de compreensão pode levar à falta de credibilidade 

 

Wood Jr. e Picarelli (1996) destaca que, para funcionar, um plano de 

participação noslucros deve ter uma divulgação transparente, além de possibilitar 

que os colaboradores enxerguem uma conexão entre as suas atividades e os 
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resultados que a empresa está apresentando. Além disso, o autor salienta que 

os valores a serem pagos aos colaboradores devem ser representativos, uma 

vez que se constituem em um risco (um pagamento fixo menor) na visão da 

maioria das pessoas. 

 

3.2.2 Comissão 

 

 A mais antiga forma de pagamento de remuneração variável. Consiste em um 

aditivo salarial proporcional ao volume de vendas atingido, sendo, por isso, 

normalmente a forma como as pessoas que trabalham na área Comercial são 

remuneradas (BASSO; KRAUTER, 2003). 

 

3.2.3 Opção de compra de ações 

 

 Nesses planos, os empregadores oferecem, sob condições facilitadas, a venda 

de ações aos empregados. Constitui-se em vantagem para os empregados quando o 

desempenho da empresa é bom, além de ser vantajoso em termos financeiros e fiscais 

para a empresa. Em alguns casos (na remuneração de executivos de topo, 

principalmente) são oferecidas ações com tendência de alta como forma de incrementar 

os ganhos e dividir riscos (nesse caso, menores) (MILKOVICH, BOUDREAU; 2000) 

3.2.4 Participação nos ganhos 

 

Diferentemente da participação nos lucros, a participação nos ganhos está ligada 

a melhorias em indicadores mais específicos, como melhorias de produtividade, 

eficiência e aumento da qualidade. Embora seja mais específica, existem também aqui 

dificuldades, principalmente quando os ganhos podem estar associados a novas 

tecnologias, ou quaisquer outros fatores que não estão sob o controle das pessoas. 

Dentro dessa metodologia, são estabelecidas metas para indicadores específicos, os 

quais serão levados em conta quando chegar o momento do pagamento da porção 

variável da remuneração (processo que pode ser feito em períodos diferentes, 

dependendo da atividade da empresa) (FLANNERY;HOFRICHTER;PLATTEN, 1997). 
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 De acordo com Basso e Krauter (2003), existem três tipos principais de planos 

de participação nos ganhos, conforme descrito a seguir: 

O Plano Scanlon, inspirado pela ação de um sindicalista do ramo de metalurgia 

nos anos 30, consiste no cálculo de um quociente entre os encargos pagos pela 

empresa e a produtividade da mesma. As medidas que devem ser tomadas para que 

esses ganhos sejam alcançados são avaliadas a partir da formação de comitês de 

funcionários, e os eventuais ganhos são divididos entre empresas e colaboradores, 

conforme critérios pré-estabelecidos. A razão para o sucesso desse plano em algumas 

empresas que optaram por utilizá-lo não está relacionado somente às possibilidades de 

recompensa, mas também à chance de participação efetiva de todos os níveis 

hierárquicos na tomada de decisão, o que produz um engajamento maior em torno dos 

objetivos da empresa. 

O Plano Rucker também foi criado na década de 30, por Alan Rucker, um 

consultor de empresas, e baseia-se na quantificação daquilo que se adicionou de valor 

em relação aos custos gerados. Nesse plano, também são utilizados comitês de 

colaboradores para o acompanhamento das medidas a serem tomadas, e o pagamento 

do bônus é feito com base no valor do salário fixo pago a cada funcionário. 

Finalmente, temos o Plano Improshare, desenvolvido na década de 70, cujo 

principal fundamento é a medição do tempo necessário para produzir uma unidade de 

um produto qualquer. Utilizando-se como parâmetro as médias históricas e da 

concorrência, são verificados índices de evolução das velocidades de produção, e o 

número de horas economizadas pelos funcionários durante o período servirá de base 

para o pagamento da bonificação.  

A fim de fornecer subsídios para a obtenção de indicadores de desempenho, será 

feita, no próximo tópico dessa revisão da literatura, uma abordagem dos tipos de 

indicadores, sob diferentes perspectivas. 
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3.3 INDICADORES ORGANIZACIONAIS 
 

Wood Jr. e Picarelli (1995) afirmam que os indicadores mais utilizados são, em 

geral, a produtividade e a qualidade. Outros indicadores utilizados normalmente pelas 

empresas para a avaliação de seus colaboradores estão no quadro 1: 

 

Geral 
 Lucratividade 
 Retorno sobre o capital investido 
 Margem de contribuição 

Comercial 
 Volume de vendas 
 Participação de mercado 
 Mix de produtos 
 Precisão da previsão de vendas 
 Nível de atendimento de pedidos 

Logística 
 Satisfação dos clientes 
 Pontualidade na entrega 
 Custos de distribuição 
 Lead time de atendimento 
 Giro do inventário 
 Precisão da informação de 

estoques 
Desenvolvimentos 

 Introdução de novos produtos 
 Introdução de novos serviços 
 Inovações em processos 

Produção 
 Produtividade 
 Rendimento de matérias-primas 
 Nível de refugo 
 Nível de reprocesso 
 Nível de inventário em processo 
 Nível de qualidade 

Finanças 
 Índice de clientes inadimplentes 
 Índice de ganho financeiro 

Compras 
 Custo de matérias-primas 
 Qualidade de matérias-primas 

Outras 
 Absenteísmo 
 Índice de acidentes no trabalho 
 Resultado de auditorias de 

segurança 
 Resultado de auditorias da 

qualidade 
 Redução de custos fixos 
 Redução de custos variáveis 
 Índices de poluição 

Quadro 1- Indicadores de Desempenho (Wood Jr., 1995) 

 

A definição dos indicadores a serem utilizados como parâmetros pode ser feita, a 

exemplo do estudo feito por Schroeder et al. (2005), sob pontos de vista como a óptica 

da qualidade e o uso da ferramenta Balanced Scorecard, conforme será descrito nos 

próximos tópicos, uma vez que os conceitos sobre indicadores são, em última análise, 

aqueles que estão mais estreitamente relacionados com o objetivo maior desse 

trabalho, que nada mais é do que a busca dos indicadores mais adequados para a 

avaliação de pessoas e de equipes. 
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3.3.1 Indicadores da Qualidade 

 

 Sob o ponto de vista da qualidade, Camargo (2000) afirma que os indicadores a 

serem produzidos devem, entre outras características, ser facilmente mensuráveis, de 

rápida disponibilização, além de possibilitarem a comparação com outras informações e 

apresentar uma certa estabilidade. 

O conhecimento das necessidades e desejos do consumidor, é, segundo 

Camargo (2000), o aspecto fundamental para a determinação de quais indicadores são 

mais importantes para a organização. De acordo com esse autor, é possível fazermos 

uma analogia entre indicadores de desempenho e os acessórios de um veículo 

(velocímetro, conta-giros, marcador de combustível), sem os quais não é possível 

obtermos uma idéia muito precisa de como as coisas estão acontecendo. Esses 

indicadores, no entanto, não devem se constituir em informações aglomeradas, mas 

sim trazer dados confiáveis, de fácil leitura, simples, baratos e que funcionem como 

fatores de motivação. A informação é o principal combustível desse processo, e pode 

ser obtida através da criação de um Serviço de Atendimento ao Consumidor, o qual 

será responsável por fornecer, entre outros, dados sobre a percepção dos clientes em 

relação aos serviços ou produtos que a empresa possui no mercado. 

 Para que os objetivos de qualidade e satisfação do consumidor possam ser úteis 

no intuito de promover a evolução organizacional, devem ser desdobrados de acordo 

com os papéis existentes dentro da organização. 

 Takashina apud Camargo (1996) afirma que um indicador deve ser criado 

criteriosamente, obedecendo aos seguintes parâmetros: 

 Seletividade ou Importância- O indicador deve ter a capacidade de captar uma 

característica chave do produto 

 Simplicidade e Clareza- O indicador deve ser acessível a todos os níveis da 

organização. 
 Abrangência- O indicador deve ser global o suficiente, a ponto de representar a 

realidade do produto, processo ou serviço a que se propõe medir. 
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 Rastreabilidade e Acessibilidade-  Deve proporcionar um adequado registro e 

armazenamento, de forma que seja acessível no momento em que a informação 

tiver de ser utilizada.  

 Comparabilidade- É importante que existam referências acessíveis, para que o 

indicador possa ser analisado a partir de outros parâmetros além de seu valor 

absoluto. 

 Estabilidade e Rapidez de Disponibilidade- Devem ser buscados indicadores 

com menor labilidade (que não precisem estar sendo medidos a todo instante), 

bem como devem ser de fácil obtenção. 

 Baixo custo- A obtenção das informações deve ser alcançada com a utilização 

da menor quantidade de recursos possível. Esse é um dos motivos pelos quais 

os melhores indicadores são aqueles com maior simplicidade. 

 

De acordo com Fundação Nacional da Qualidade (FPNQ) apud Camargo (2000), os 

indicadores da qualidade são classificados em quatro categorias: satisfação do cliente, 

desempenho financeiro, desempenho operacional, clima organizacional e 

relacionamento com o meio ambiente.  

 

Camargo (2000) ainda classifica os indicadores de qualidade em nove grupos, 

conforme descrito a seguir: 
 Indicadores tendo o cliente como referencial- análise de indicadores que reflitam 

o nível de satisfação, índices de fidelização, migração de clientes para a 

concorrência. 
 Indicadores centrados no projeto- valores que determinem o grau de qualidade 

que a empresa atinge em seus processos de produção.  

 Indicadores centrados no valor para o cliente- Indicadores que meçam o quão 

focada está a empresa no intuito de agregar valor ao seu produto, ou seja, em 

que ritmo a empresa está eliminando suas operações secundárias (de suporte). 

 Indicadores centrados no produto- Variáveis passíveis de medições absolutas, 

não estando sujeitas à percepção de terceiros (controle de qualidade). Têm 
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relevância em contextos onde os clientes não dêem valor à marca, mas sim 

diretamente ao que o produto proporciona. 

 Indicadores centrados na organização- Dentro do mercado competitivo em que 

se encontram, faz-se necessário para as empresas a obtenção de medidas que 

possam indicar o grau de desenvolvimento dos seus processos internos, até 

mesmo para que seja possível determinar metas que venham ao encontro de 

objetivos mais estratégicos. 

 Indicadores centrados no processo- Estes indicadores, baseiam-se no conjunto 

de atividades que compõem um processo produtivo, que leva à completa 

satisfação do cliente. Envolve o conceito de melhoria contínua, buscando a 

eliminação de defeitos, refugos e retrabalho, a redução de erros, minimização de 

custos de produção e eliminação de esforços inúteis. 

 Indicadores centrados nos resultados- A qualidade centrada nos resultados é a 

qualidade que deve satisfazer a todos os envolvidos no processo, de uma forma 

equilibrada. A Organização deve satisfazer seus clientes internos e externos, 

mas também satisfazer seus acionistas ou proprietários. 
 Indicadores centrados na Responsabilidade Social- São indicadores criados a 

partir da premissa de que a empresa deve atender a alguns requisitos em  

 

relação à comunidade que a cerca, o seja, seu compromisso não é 

exclusivamente ligado a resultados e à satisfação do cliente interno e externo. 

Dessa premissa, obtermos indicadores que demonstrem bom desempenho do 

ponto de vista da ética, da saúde e segurança pública e do meio ambiente. 

 Indicadores centrados nos Recursos Humanos- Mesmo com a crescente 

automação dos processos industriais, as pessoas ainda constituem-se como os 

maiores diferenciais de uma organização. Nesse sentido, os indicadores da 

qualidade podem ser utilizados como fator de motivação das pessoas que 

compõem a organização, além de poderem ser utilizados como ferramentas de 

definição do sistema de recompensas. 
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3.3.2 Indicadores sob a óptica do BSC 

 

 Segundo Olve et al. (2001), o scorecard clássico compreende quatro 

perspectivas: Perspectiva Financeira, Perspectiva do Cliente, Perspectivas do Processo 

Interno e a Perspectiva de Aprendizagem e Crescimento. Ao observar o horizonte de 

uma companhia a partir dessas quatro perspectivas, o balanced scorecard (BSC) tenta, 

resumidamente falando, ligar a operação rotineira da empresa à visão de longo prazo 

que se tem para a mesma. 

 Schroeder (2005) define a ferramenta como uma metodologia de avaliação do 

desempenho organizacional, nascida a partir do conflito entre a necessidade de 

que as empresas incrementem seus fatores de competitividade e a análise estática da 

contabilidade financeira de custos. Para a autora, o Scorecard constitui-se em um 

modelo holístico de desenvolvimento da estratégia organizacional, onde as 

perspectivas de desenvolvimento organizacional originam metas que, interligadas 

dentro das perspectivas (Financeira, clientes, aprendizagem e processos), possibilitam 

a construção de um feedback quanto ao atendimento das expectativas organizacionais 

em um nível estratégico. 

 

 De acordo com Goldszmidt (2003), existem cinco fatores de sucesso na 

implementação da ferramenta, a saber: traduzir a estratégia em termos 

operacionais, alinhar a organização à estratégia, transformar a estratégia em 

tarefa de todos, converter a estratégia em processo contínuo e mobilizar a 

mudança por meio da liderança executiva. De acordo com o autor, o nível de 

difusão da ferramenta é atualmente bastante elevado, sendo utilizado em 

aproximadamente 55% das empresas americanas e 45% das européias. 

 

 Olve et al. (2001) ainda destaca alguns aspectos a serem levados em 

consideração quando escolhemos quais medidas serão utilizadas para nortear o 

gerenciamento da estratégia organizacional, a saber: 

 As medidas não devem apresentar ambigüidade e devem ser definidas 

uniformemente para toda a empresa. 
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 Analisadas em conjunto, as medidas devem abranger a estratégia da empresa e 

contribuir para o alavancamento de questões críticas. 

 As medidas utilizadas nas diferentes perspectivas devem estar conectadas de 

maneira clara. Deve existir coerência nas associações feitas no scorecard, de 

maneira que as suposições feitas nos níveis mais baixos possam causar o impacto 

desejado nos demais níveis. 

 A obtenção dessas medidas deve ser um processo simples. 

 

A seguir, são apresentadas algumas observações sobre as medidas (indicadores) 

para as diferentes perspectivas, segundo Olve et al. (2001). 

A- Medidas para a perspectiva financeira 

 

 

 As medidas utilizadas para a perspectiva financeira não necessariamente são 

geradas a partir do sistema de contabilidade regular da companhia. Em muitas 

companhias, são utilizadas medidas de lucro/perda e de retorno sobre os 

investimentos.  Porém, existem indicadores menos estanques, que podem ser 

relacionados às outras perspectivas, como o tamanho do capital intelectual de que a 

empresa dispõe. Para que as condições de competitividade futuras estejam 

asseguradas, o autor sugere que essas medidas que não podem ser obtidas 

diretamente a partir da leitura de indicadores financeiros simples venham a fazer parte 

do escopo do BSC. 

 

Exemplos de indicadores dentro dessa perspectiva: 

 Lucro Operacional 

 Despesas de Vendas 

 Valor de mercado da empresa (capital aberto) 

 Capital intelectual 

 Índice de Lucratividade por cliente 

 Rendimento proporcionado/ empregado 
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B- Medidas para a perspectiva do Cliente: 

 

 Dentro dessa perspectiva, segundo o autor, é importante sabermos se a 

perspectiva “do cliente” significa a maneira como o cliente enxerga a empresa ou o foco 

que é dado ao cliente pela empresa (como o cliente é visto pela empresa). 

  

Exemplos de indicadores dentro dessa perspectiva: 

 Percepção do consumidor 

 Índice de reclamações 

 Freqüência de recompra (fidelização) 

 Participação no mercado 

 

B- Medidas para a perspectiva dos Processos 

 

 No que diz respeito a processos, é usual que sejam utilizadas medidas ligadas a 

fatores como a qualidade, prazos e refugos gerados pelas linhas de produção.  

Exemplos de indicadores dentro dessa perspectiva: 

 indicadores relacionados à Produtividade 

 Qualidade dos produtos ou serviços oferecidos 

 Nível tecnológico em comparação com os métodos modernos principais 

 Nível de utilização de ferramentas de tecnologia e qualidade junto aos 

usuários-alvo 

 Capacidade instalada 

 Prazos de entrega 

 

D- Medidas para a Perspectiva da Inovação 

 

 A real capacidade de inovar deve ser medida a partir de dados que indiquem 

como o aprendizado e o crescimento organizacional estão evoluindo de maneira a 

tornar a empresa mais competitiva. Ocorre que, muitas vezes, os indicadores utilizados 
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são reflexos dos esforços que a empresa está fazendo nesse sentido (gastos em 

treinamento, por exemplo) e não um retrato dos resultados alcançados nesse sentido. 

Exemplos de indicadores dentro dessa perspectiva: 

 Proporção de pessoas dentro da empresa que utilizam a Internet com 

regularidade 

 Proporção de pedidos recebidos via Internet 

 Proporção de pessoas cujas atividades sofreram mudanças em determinado 

período 

 Número de empregados com educação universitária. 
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4 MÉTODOS 
 

 

4.1 Delineamento da pesquisa 
 

 

Esta é uma pesquisa de caráter descritivo do tipo estudo de caso, com elementos 

de análise de dados qualitativos e quantitativos. Optou-se por essa modalidade de 

estudo devido ao seu caráter exploratório, uma vez que o ambiente de pesquisa não 

dispunha de informações prévias acerca do assunto. 

 

O campo de desenvolvimento deste estudo compreende uma empresa da iniciativa 

privada, cuja finalidade é a venda de artigos escolares e materiais de papelaria e 

escritório em geral (canetas, lapiseiras, grampeadores, compassos, etc.). A empresa 

em questão desenvolve e gere marcas nacionalmente, terceirizando sua matriz 

produtiva, a qual é responsabilidade de vários fornecedores asiáticos. Além disso, a 

organização distribui com exclusividade materiais de uma conhecida marca alemã do 

mesmo segmento. A área de atuação da empresa compreende todo o território 

nacional. 

 

A realização da presente pesquisa terá como público-alvo todos os colaboradores 

permanentes da instituição em questão. 

 

4.2 Coleta de dados 
 

 

Os dados deste estudo foram coletados a partir da opinião dos trabalhadores 

envolvidos nos processos de trabalho da empresa estudada, através da aplicação de 

instrumentos com perguntas abertas e fechadas, em dois momentos distintos. 
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Em primeiro lugar, foi feita, a partir de documentação disponibilizada pela empresa 

e entrevista inicial com os gestores, uma análise do sistema utilizado atualmente pela 

organização. 

 

Já em um segundo momento, a coleta de dados correspondeu, ao inquérito junto 

aos colaboradores sobre a o conjunto das tarefas realizadas individualmente, bem 

como a sua importância, de maneira que fosse gerado um conjunto de informações que 

pudessem ser utilizadas dentro do sistema de avaliação. Para tanto, foi aplicado um 

questionário onde o colaborador mencionou suas atividades dentro da rotina de 

trabalho, atribuindo às tarefas mencionadas uma ordem de importância. O questionário 

foi entregue aos responsáveis pelos setores, para que os mesmos acompanhassem o 

preenchimento por todos os colaboradores, de forma individual. Essa etapa da 

pesquisa teve um total de 27 respondentes, sendo que foi dado um prazo de uma 

semana para o seu preenchimento. 

 

Na seqüência, foi formulado um questionário de caráter quantitativo, onde a 

totalidade dos colaboradores respondeu a perguntas diversas sobre remuneração, 

formuladas a partir da revisão de literatura. Esse segundo questionário foi preenchido 

por 34 colaboradores, sendo que esse número maior de respondentes em relação à 

aplicação do primeiro instrumento deve-se a algumas contratações feitas entre a 

realização das duas coletas de dados. As variáveis utilizadas na construção desse 

intrumento foram obtidas a partir da revisão de literatura. O quadro abaixo ilustra as 

variáveis escolhidas para serem analisadas nessa etapa: 

FOCO QUESTÕES 

Remuneração 8, 15, 16, 17 

Benefícios 9, 10 

Remuneração Variável 11, 12, 13, 14, 21 

Avaliação de Desempenho/ Indicadores 19, 20, 22, 23 
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Os resultados da aplicação desses instrumentos foram utilizados como banco de 

idéias para a determinação dos indicadores, o que será realizado posteriormente, com 

a participação da direção, gerências e consultoria externa contratada especificamente 

para conduzir o processo. 

 

O trabalho tem, então, sua finalização com a proposição de indicadores para o 

pagamento da bonificação anual dos colaboradores, de acordo com as informações 

obtidas junto ao universo de colaboradores e junto à literatura pesquisada. 

 

4.3 Processamento e Análise de dados 
 

 

Na etapa qualitativa, os dados coletados foram analisados com base no referencial 

teórico construído. (Para a questão aberta, foi utilizada tabulação simples de dados). 

O processamento de dados deste estudo compreende, na etapa quantitativa, o 

registro de informações no software estatístico Sphynx. Para análise dos dados 

coletados no questionário fechado, foram utilizados os diversos recursos do software 

estatístico Sphynx, com ênfase especial na Estatística Descritiva. 

O esquema a seguir ilustra, resumidamente, os procedimentos adotados. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construção de banco de 
indicadores 

Proposição de 
indicadores e  melhorias 
para o sistema atual 

Análise da percepção 
dos colaboradores 

Identificação do Sistema 
Atual 

Proposição de 
indicadores (obj. geral) 

Figura 2- Esquema de pesquisa 
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5 ANÁLISE DE DADOS 

 

5.1 ANÁLISE DO SISTEMA ATUAL 
 

O sistema utilizado atualmente pela empresa está estruturado conforme a figura 
3: 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remuneração 

Variável 

Empresa (50%) 
Atrelado ao resultado 

Performance 
Individual (70%) 

Pessoal 
(50%) 

Tempo de Empresa 
(30%) 

Figura 3- Composição do sistema atual de remuneração variável utilizado na empresa 
objeto de estudo. 

  

A empresa deseja, a partir do uso dessa ferramenta, o desenvolvimento de 

características como o empreendedorismo e a busca constante pela eficiência.  

Como pudemos constatar na figura 3, o sistema atual está fortemente atrelado ao 

resultado da empresa, o que poderíamos considerar como um resultado do grupo. O 

percentual restante da composição da remuneração variável está relacionado ao 

desempenho individual, sendo que 30% desse percentual é atribuído ao tempo de 

empresa. 

A avaliação individual de desempenho é feita com o preenchimento de um 

formulário de avaliação de desempenho (anexo 1), onde são atribuídas notas para cada 

quesito. Após o preenchimento, é atribuída uma média aritmética para a performance 

individual do colaborador. Em seguida, essa média é utilizada como um multiplicador 
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para que o colaborador saiba o tamanho de sua fatia na participação dos resultados 

apurados. A avaliação é feita pela diretoria na presença do colaborador.  

As variáveis utilizadas são bastante abrangentes, e caso fosse possível obter um 

resultado preciso para cada uma delas, poderíamos afirmar que o sistema contempla 

de maneira adequada os critérios para que se faça uma boa avaliação de desempenho. 

Todavia, essas informações, da maneira como estão organizadas, são muito subjetivas, 

o que permite dizer que acabam não refletindo o desempenho do colaborador, mas sim 

a percepção que a diretoria (responsável pelo preenchimento do formulário) tem a 

respeito de cada empregado. 

Dessa forma, buscou-se, nesse trabalho, o levantamento de indicadores menos 

subjetivos que possam compor a avaliação da performance individual. Mais algumas 

informações sobre os sistema atual puderam ser obtidas a partir da análise dos dados 

quantitativos obtidos nessa pesquisa, como será visto no item 5.3 desse trabalho. 
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5.2 ANÁLISE DE DADOS QUALITATIVOS 
 

 

 Os dados apresentados a seguir foram obtidos a partir de pesquisa qualitativa 

feita com a totalidade dos colaboradores permanentes da empresa. Nessa pesquisa, 

além de identificar nome e função, os colaboradores citaram as tarefas exercidas no 

dia-a-dia de trabalho, mencionando, em ordem de importância, as tarefas que lhe 

parecem mais relevantes dentro de sua função. A partir das respostas obtidas, foram 

escolhidos indicadores que possam servir como um bom parâmetro para a avaliação de 

desempenho de cada setor, possibilitando à empresa determinar metas para o 

pagamento da bonificação anual. 
 
5.2.1 Diretoria Financeira 
 

A- Contabilidade 
 

Índices que sejam capazes de medir a eficiência financeira da empresa em um 

plano mais operacional, principalmente no que diga respeito a conciliações bancárias, 

contas a pagar e a receber, empréstimos e despesas bancárias em geral. A negociação 

de taxas junto aos bancos não é feita por esse setor, mas sim pelo Financeiro. 

 

 

Sugestões: 

 

** Volume financeiro gasto com tarifas bancárias 

** Evolução do custo de emissão de duplicatas (proporcionalmente ao faturamento 

da empresa) 

 

B- Financeiro 
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Esse departamento é composto por três pessoas, sendo que duas delas contribuem 

para a gestão de indicadores macro de desempenho financeiro da empresa e a outra 

trabalha com análise de crédito. É, portanto, necessário estabelecer critérios diferentes 

para a avaliação dessas duas categorias distintas de profissionais. 

 

Sugestões (Financeiro) 

 

** Índice de juros- evolução 

** Dividendos obtidos a partir da aplicação de capital da empresa 

** Índice de ganhos cambiais 

 

Sugestões (Análise de Crédito) 

 

** Índice de inadimplência 

** Metas relacionadas à adequada manutenção do cadastro (rating de clientes) 

 

C- Importações 
 

O setor, composto atualmente por uma pessoa (em vias de contratar outra para 

auxiliá-la), cuida de todo o processo de compra de mercadorias no exterior.  

 

Sugestões 

 

** Indicadores relacionados a prazos de entrega (ainda que seja difícil atribuir metas 

nesse caso - muitas vezes atrasos nas entregas são causados por fatores 

completamente externos). 

** Eficiência financeira do setor (principalmente no que diz respeito ao 

aproveitamento de taxas favoráveis de câmbio) 

** Evolução dos custos da empresa com freight forwarders e transportadoras 

** Precisão das previsões de demanda 
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 D- Operacional (Braço Financeiro) 
 

 A gerência operacional engloba vários departamentos da empresa, inclusive 

aqueles que estão se estruturando agora e possivelmente terão, depois, autonomia 

para o desenvolvimento de suas atividades. Além de estar ligada a vários braços 

“subordinados” no organograma, é um departamento com interface junto à Diretoria 

Comercial e à Diretoria Financeira. 

 

E- Recursos Humanos 

Sugestões 

** Indicadores específicos para programas de treinamento 

** Evolução do clima organizacional 

** Diminuição do Turnover 

** Escolaridade dos colaboradores 

** Índice de acidentes de trabalho por período 

 

F- Estoques 

Sugestões 

** Índices de pedidos com erros de separação 

** Volume de mercadorias vendidas com defeito 

** Número de pedidos separados/ pessoa 

** Velocidade de separação de pedidos 

 

G- Staff Administrativo 

Sugestões 

** Qualidade do Atendimento (a ser medida pelas pesquisas de satisfação) 
H- Cobrança 

Sugestões 

** Índice de recuperação de contas a receber 
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5.2.2 Diretoria comercial 
 

A- Faturamento 

Sugestões 

** Índice de pontualidade no faturamento de notas fiscais 

** Índice de atrasos nos prazos de entrega 

** Evolução dos custos de distribuição de produtos 

 

B- Logística 
Sugestões 

** Índice de pontualidade no faturamento de notas fiscais  

** Índice de atrasos nos prazos de entrega 

** Índices de pedidos com problemas na separação 

** Número de pedidos preparados/ pessoa 

** Evolução dos custos de distribuição de produtos 

 

C- Tecnologia da Informação 
Sugestões 

** Meta de informatização da rede de escritórios de representação da empresa 

** Nível de satisfação dos colaboradores da empresa quanto à resolução de 

problemas, qualidade do sistema e dos serviços de internet, intranet, extranet e 

telefonia. 

 

D- Administração de Vendas 
 

A criação dos indicadores para a avaliação desse setor deve buscar, acima de tudo, 

dinamismo, uma vez que os critérios terão de ser modificados à medida que a empresa 

ajusta seu posicionamento no mercado. 
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Sugestões 

** Intervalo médio entre a entrada de pedidos e faturamento 

** Proporção de atendimento de pedidos 

** Proporção média de pedidos pendentes no período 

** Qualidade no atendimento aos representantes 

** Abertura de PDV´s 

** Metas de Faturamento por região 

** Indicadores gerais de Satisfação do cliente final 

 

E- Marketing 

 
Sugestões  
** Reconhecimento da marca por parte do consumidor final 

** Índices de Qualidade (produto) 

** Abertura de PDV´s 

** Performance por marca (faturamento) 

** Participação de Mercado 

** Índice de Fidelização de clientes 
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5.3 ANÁLISE DE DADOS QUANTITATIVOS 
 

O presente instrumento foi distribuído junto à totalidade dos colaboradores da 

empresa, para quem foi dado um prazo de três dias úteis para o preenchimento. A 

seguir, encontram-se as respostas a essas perguntas, bem como a análise dos dados 

obtidos. 

 

1- Há quanto tempo você trabalha na empresa?

0 5 10 15 20 25 30

Menos de 2

De 2 a 4

De 4 a 6

De 6 a 8

De 8 a 10

De 10 a 12

12 e mais

Te
m

po
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e 
em

pr
es

a

Freq Absoluta

Freq.
Qt. cit.

 
Figura 4- Tempo de empresa 

 
1- Há quanto tempo você trabalha na empresa? 

Tempo de empresa Qt. cit. Freq. 
Menos de 2 24 70,60%
De 2 a 4 5 14,70%
De 4 a 6 3 8,80%
De 6 a 8 0 0,00%
De 8 a 10 1 2,90%
De 10 a 12 0 0,00%
12 e mais 1 2,90%
TOTAL OBS. 34 100%

Tabela 1- Tempo de empresa 
 

 
A distribuição encontrada para essa questão demonstra de maneira bastante clara a 

jovialidade da empresa analisada. Embora esteja no mercado há mais de dez anos, nas 

duas últimas temporadas o “boom” de crescimento em seu faturamento refletiu-se 
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notadamente na contratação de pessoal. Como algumas contratações foram feitas às 

vésperas da realização dessa pesquisa, possivelmente algumas das questões que 

envolvem o conhecimento de processos internos da empresa podem ter a influência 

dessa característica. 

 

2- Sexo

1717

Masculino

Feminino

 
Figura 5- Distribuição de sexo 

 
A variável apresentou distribuição absolutamente equilibrada entre os sexos 

masculino e feminino. Durante muito tempo, a empresa preferiu a contratação de 

mulheres (principalmente para tarefas na área administrativa), porém as últimas 

contratações acabaram levando a esse equilíbrio numérico. 

 

3- Classificação Etária

3
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                                Figura 6- Classificação Etária 

Mínimo = 17, Máximo = 38 
Soma = 804 
Média = 23,65  Desvio-padrão = 5,17 
A questão é de resposta aberta num. As obs foram reagrupadas em 7 categorias de igual amplitude.

 

 

 

IDADE Qt. cit. Freq. 
Menos de 18,00 3 8,80%
De 18,00 a 20,00 5 14,70%
De 20,00 a 22,00 4 11,80%
De 22,00 a 24,00 7 20,60%
De 24,00 a 26,00 7 20,60%
De 26,00 a 28,00 1 2,90%
28,00 e mais 7 20,60%
TOTAL OBS. 34 100%

 

                             Tabela 2- Classificação etária 

 

A média de idade dos colaboradores da empresa, 23,65, reforça a idéia exposta 

acima, de que se trata de uma empresa jovem (27 dos 34 entrevistados têm entre 17 e 

28 anos). Porém, algumas pessoas que já trabalhavam para a empresa quando de sua 

fundação ainda continuam por lá, o que explica o desvio-padrão elevado para essa 

pergunta (5,17) . 
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4- Qual o seu vínculo contratual com a empresa?

35%

65%

Funcionário Efetivo
Estagiário

 
Figura 7- Vínculo contratual 

O vínculo com a empresa se dá, para 65% da população de colaboradores, através 

de contrato de estágio. A organização opta por essa modalidade de contrato a princípio 

por acreditar ser melhor formar bons profissionais do que buscá-los já “consagrados” no 

mercado de trabalho, o que também aumentaria muito os custos com mão-de-obra. 

Mesmo em áreas consideradas estratégicas para a empresa há colaboradores com 

esse tipo de vínculo.  
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5- Escolaridade

21%
12%

52%6%
9%

2º grau incompleto
2º grau completo
Superior incompleto
Superior completo
Pós-graduação

 
Figura 8- Escolaridade 

 

A classificação de escolaridade das pessoas que compõem o quadro funcional está 

bastante relacionada à questão anterior. Uma vez que o universo de colaboradores é 

formado em grande parte por estagiários, é natural que exista essa concentração de 

63% de pessoas com 2º grau incompleto ou Superior incompleto. 

 

6- Estado Civil   
Estado Civil Qt. cit. Freq. 

Solteiro 27 79,40%
Casado 7 20,60%
Separado 0 0,00%
Divorciado 0 0,00%
Viúvo 0 0,00%
TOTAL OBS. 34 100%

                                     Tabela 3- Estado civil  

 

Quase 80% dos colaboradores são solteiros, contra aproximadamente 20% de 

pessoas casadas. Esse resultado está de acordo com o perfil até aqui traçado para a 

maioria dos colaboradores da empresa- jovens, estudantes e sem família constituída. 
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7- Qual a área da empresa em que você atua?

Freq.
Qt. cit.

 
Figura 9- Área de atuação 

 
Os resultados obtidos a partir dessa pergunta demonstram uma concentração de 

pessoas distribuídas pelas áreas “chave” da empresa. Durante muito tempo, a 

composição do quadro de colaboradores estava fundamentada em dois eixos 

principais: o Departamento Comercial e o Departamento Financeiro, os quais, 

juntamente com o setor fiscal apresentam ainda a maior concentração de pessoal (50% 

aproximadamente). 

Com o crescimento da empresa é que se passou a buscar o preenchimento de 

outras posições, como RH, Marketing, Logística e o Departamento de Tecnologia da 

Informação. 
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0 2 4 6 8 10 12 14

Freqüência

Discordo Totalmente

Discordo em parte

Nem concordo nem discordo

Concordo em parte

Concordo totalmente

8- "O salário fixo que recebo da empresa é adequado às 
tarefas que eu executo."

Freq.
Qt. cit.

 

Média = 3,47  Desvio-padrão = 1,02 
A questão é de resposta única sobre uma escala. 

Os parâmetros são estabelecidos sob uma notação de 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo totalmente).

                              Figura 10- Salário adequado- tarefas 

Salário adequado- tarefas Qt. cit. Freq. 
Discordo Totalmente 0 0,00%
Discordo em parte 8 23,50%
Nem concordo nem discordo 7 20,60%
Concordo em parte 14 41,20%
Concordo totalmente 5 14,70%
TOTAL OBS. 34 100%

                           Tabela 4- Salário adequado- tarefas 

 A média obtida para essa questão leva a crer que as pessoas estão, de modo 

geral, satisfeitas em relação aos valores que recebem pelo seu trabalho. 55,88% dos 

colaboradores concordam com a afirmativa, enquanto apenas 23,54% discordam da 

mesma. Isso, aliado ao fato de não ter sido encontrada nenhuma discordância completa 

em relação à afirmativa, permitem dizer que a remuneração não se constitui em um 

problema para o universo de colaboradores. 
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0 2 4 6 8 10 12

Freqüências

Discordo Totalmente

Nem concordo nem discordo

Concordo totalmente

9- "Estou satisfeito com os benefícios oferecidos 
pela empresa atualmente."

Freq.
Qt. cit.

 

Média = 3,59  Desvio-padrão = 1,10 
A questão é de resposta única sobre uma escala. 

Os parâmetros são estabelecidos sob uma notação de 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo totalmente).
Figura 11- Benefícios Satisfação 

 
Benefícios Satisfação Qt. cit. Freq. 

Discordo Totalmente 0 0,00%
Discordo em parte 8 23,50%
Nem concordo nem discordo 6 17,60%
Concordo em parte 12 35,30%
Concordo totalmente 8 23,50%
TOTAL OBS. 34 100%

                                         Tabela 5- Benefícios Satisfação 
 

Na questão que indaga sobre a satisfação em relação aos benefícios oferecidos 

pela empresa, o nível de concordância foi ainda maior do que aquele obtido na questão 

anterior- média de 3,59, com 58,82% das pessoas afirmando estarem satisfeitas com os 

benefícios.  
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“10- Ordene os diversos benefícios abaixo, de acordo com a importância que você 
atribuiria para cada um deles (ordene do mais importante para o menos importante)”. 

 
Benefícios- importância 

Plano de saúde 1,97
Vale-alimentação 2
Cursos de idiomas 3,29
Previdência privada 4,15
Seguro de vida 5,41
Descontos em medicamentos 5,44
Convênios com academias 6,62
Auxílio-creche 7,12

 
A questão é de 8 respostas múltiplas ordenadas. 

A tabela fornece as frequências para cada ordem e para a soma. 
A ordem média de citação de cada categoria está indicada entre parênteses na penúltima coluna. 

A quantidade de citações é superior à quantidade de observações devido às respostas múltiplas (8 no máximo).
Tabela 6- Benefícios- importância 

 
 Segundo os resultados obtidos a partir dessa questão, quatro itens foram 

considerados os mais importantes benefícios a serem implementados pela empresa: 

plano de saúde, vale-alimentação, cursos de idiomas e previdência privada.  

Possuir um plano de saúde é muito importante para as pessoas, até mesmo porque 

as mesmas não contam com assistência médica adequada, se dependerem do 

governo. O vale-alimentação seria uma maneira de liberar uma parte do orçamento 

familiar para outros itens, o que deve justificar a segunda posição entre os itens 

apresentados. Em uma empresa que tem contato constante com fornecedores 

estrangeiros, não chega a surpreender a terceira posição dos cursos de idiomas. 
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0 2 4 6 8 10 12

Freqüências

Discordo Totalmente
Discordo em parte

Nem concordo nem discordo

Concordo em parte

Concordo totalmente

11- "Conheço o plano de bonificação anual 
utilizado atualmente pela empresa"

Qt. cit.

 
 

Média = 2,68  Desvio-padrão = 1,51 
A questão é de resposta única sobre uma escala. 

Os parâmetros são estabelecidos sob uma notação de 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo totalmente).
Figura 12- Conhece bonificação 

 

Conhece bonificação Qt. cit. Freq. 
Discordo Totalmente 12 35,30%
Discordo em parte 3 8,80%
Nem concordo nem discordo 9 26,50%
Concordo em parte 4 11,80%
Concordo totalmente 6 17,60%
TOTAL OBS. 34 100%

                                    Tabela 7- Conhece bonificação 
 

Podemos perceber, a partir dos resultados, que 44,12% dos entrevistados diz não 

conhecer o plano de bonificação que a empresa utiliza atualmente para compensar 

seus colaboradores. A média para a afirmativa, 2,68, permite afirmar que o plano atual 

não foi bem divulgado, informação importante a ser utilizada quando da implementação 

do novo plano, uma vez que é fundamental que as pessoas saibam como estão sendo 

avaliadas e o tipo de recompensas que podem surgir quando seu desempenho está de 

acordo com as expectativas da empresa, para que o plano de remuneração variável 

atinja seus objetivos de direcionamento da estratégia da empresa. 
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0 2 4 6 8 10 12

Freqüências

Discordo Totalmente
Discordo em parte

Nem concordo nem discordo
Concordo em parte

Concordo totalmente

12- "Considero o pagamento da bonificação 
anual uma boa alternativa de remuneração 

variável"

Qt. cit.

 
Média = 3,50  Desvio-padrão = 1,50 

A questão é de resposta única sobre uma escala. 
Os parâmetros são estabelecidos sob uma notação de 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo totalmente).

Figura 13- Bonificação como alternativa 
 

Bonificação como alternativa Qt. cit. Freq. 
Discordo Totalmente 6 17,60%
Discordo em parte 3 8,80%
Nem concordo nem discordo 5 14,70%
Concordo em parte 8 23,50%
Concordo totalmente 12 35,30%
TOTAL OBS. 34 100%

                           Tabela 8- Bonificação como alternativa 
 

Temos aqui que, embora as pessoas não saibam exatamente como funciona o 

plano de bonificação anual (conforme a questão anterior), elas concordam que é uma 

boa alternativa de remuneração variável, sendo que 44,12% dos entrevistados 

concordam com a afirmação, compondo uma média de 3,5 para a questão. 
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0 5 10 15 20

Freqüências

Discordo Totalmente
Discordo em parte

Nem concordo nem discordo
Concordo em parte

Concordo totalmente

13- "Os resultados do meu trabalho devem ter 
impacto direto sobre a remuneração variável a 

ser paga para mim."

Qt. cit.

 
Média = 4,15  Desvio-padrão = 1,10 

A questão é de resposta única sobre uma escala. 
Os parâmetros são estabelecidos sob uma notação de 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo totalmente).

Figura 14- Resultados trabalho- imp remuneração 
 

Resultados trabalho- imp remuneração Qt. cit. Freq. 
Discordo Totalmente 1 2,90%
Discordo em parte 2 5,90%
Nem concordo nem discordo 6 17,60%
Concordo em parte 7 20,60%
Concordo totalmente 18 52,90%
TOTAL OBS. 34 100%

                  Tabela 9- Resultados trabalho- imp remuneração 
 

O nível elevado de concordância (73,53% concordam totalmente ou em parte com a 

afirmativa), bem como a média elevada (4,15), nos permitem afirmar que um sistema de 

avaliação baseado em indicadores de desempenho ligados diretamente às tarefas 

exercidas pelas pessoas teria uma boa aceitação dentro desse universo de 

colaboradores. 
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0 5 10 15

Freqüências

Discordo Totalmente

Nem concordo nem discordo

Concordo totalmente

14- "Conheço os critérios utilizados atualmente 
pela empresa para a determinação da 

remuneração variável."

Qt. cit.

 
Média = 2,21  Desvio-padrão = 1,23 

A questão é de resposta única sobre uma escala. 
Os parâmetros são estabelecidos sob uma notação de 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo totalmente).

Figura 15- Conhece critérios 
 

Conhece critérios Qt. cit. Freq. 
Discordo Totalmente 14 41,20%
Discordo em parte 6 17,60%
Nem concordo nem discordo 8 23,50%
Concordo em parte 5 14,70%
Concordo totalmente 1 2,90%
TOTAL OBS. 34 100%

Tabela 10- Conhece critérios 
 

58,82% das pessoas entrevistadas discordam da afirmativa, tendo sido detectada 

uma média de 2,21 nessa questão. 

O resultado vem ao encontro da questão de número 11, onde percebemos a 

tendência de discordância em relação à afirmativa “Conheço o plano de bonificação 

anual utilizado atualmente pela empresa”. São poucas as pessoas que sabem da 

existência do plano, e é, portanto, natural que o conhecimento dos critérios desse plano 

seja de um número ainda menor de pessoas.  
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15- Em sua opinião, que tipo de recompensa faz 
com que as pessoas sintam-se mais valorizadas?

24%

15%
9%

52%

Distribuição dos lucros

Reconhecimento pelo
trabalho
Pacote de benefícios

Possibilidade de
crescimento na empresa

 
Figura 16- Recompensas valorização 

 
Ao serem questionadas quanto ao tipo de recompensa faz as pessoas sentirem-se 

mais valorizadas, colocadas cinco alternativas, mais da metade das respostas (52%) foi 

para a alternativa “Possibilidade de crescimento na empresa”. A alternativa “Premiações 

diversas (viagens, produtos, etc.)” não teve nenhuma citação. 

O resultado permite afirmar que um plano de cargos e salários (atualmente não 

formalizado na empresa), bem como um plano de carreira, seriam de grande valia, dada 

essa expectativa das pessoas quanto às suas possibilidades no trabalho. Distribuição 

dos Lucros (24%) e Reconhecimento pelo Trabalho (15%) obtiveram, também, um 

percentual significativo de respostas. 
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16- "O salário fixo que recebo da empresa 
atualmente é compatível com a remuneração 

média de mercado"

Qt. cit.

 
Média = 3,24  Desvio-padrão = 1,16 

A questão é de resposta única sobre uma escala. 
Os parâmetros são estabelecidos sob uma notação de 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo totalmente).

Figura 17- Salário Fixo X Mercado 
 

Salário fixo X Mercado Qt. cit. Freq. 
Discordo Totalmente 2 5,90%
Discordo em parte 9 26,50%
Nem concordo nem discordo 6 17,60%
Concordo em parte 13 38,20%
Concordo totalmente 4 11,80%
TOTAL OBS. 34 100%

                                 Tabela 11- Salário Fixo X Mercado 
 

 Ao analisarmos a percepção dos colaboradores sobre os seus salários, levando 

em consideração a média paga pelo mercado, podemos observar, assim como na 

pergunta 8, uma tendência à concordância. O resultado, contudo, é mais tênue, o que 

permite dizer que a certeza sobre os salários em relação ao mercado é menos do que a 

convicção sobre a adequação desses valores às tarefas exercidas. 

 Essa pequena diferença poderia ser explicada por um dos seguintes fatores: as 

pessoas não conhecem a média salarial de mercado, não se sentindo seguras para 

responder que concordam ou discordam, ou ainda a percepção sobre o salário pago 

pela empresa comparativamente com o mercado é a de que os valores são inferiores.  
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17- "Tenho conhecimento dos critérios que 
levaram à determinação do salário que recebo 

atualmente."

Freq.
Qt. cit.

 
 

Média = 2,85  Desvio-padrão = 1,46 
A questão é de resposta única sobre uma escala. 

Os parâmetros são estabelecidos sob uma notação de 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo totalmente).
Figura 18- Critérios- remuneração 

 
Critérios- Remuneração Qt. cit. Freq. 

Discordo Totalmente 8 23,50%
Discordo em parte 8 23,50%
Nem concordo nem discordo 5 14,70%
Concordo em parte 7 20,60%
Concordo totalmente 6 17,60%
TOTAL OBS. 34 100%

                                   Tabela 12- Critérios- remuneração 
 

 A média obtida para esse questionamento (2,85), bem como o nível de 

discordância em relação à afirmativa (47,06%), permitem afirmar que as pessoas 

desconhecem a estrutura de cargos e salários utilizada pela empresa. Isso ocorre pela 

inexistência do Departamento de Recursos Humanos da empresa, o que levou a 

empresa a fazer esse tipo de avaliação a partir de indicadores financeiros (e não sob a 

perspectiva de Recursos Humanos).  

Por essa razão, as informações referentes a pagamentos não estão registradas, ou 

seja, não existem regras claras que determinem o que uma pessoa deve fazer para 

melhorar os seus ganhos. 
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18- "A avaliação de características pessoais 
(dinamismo, capacidade de trabalhar em equipe, 
pró-atividade, etc.) é adequada para a avaliação 

de desempenho individual."

Freq.
Qt. cit.

 
Média = 3,91  Desvio-padrão = 1,06 

A questão é de resposta única sobre uma escala. 
Os parâmetros são estabelecidos sob uma notação de 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo 

totalmente). 
Figura 19- Características pessoais 

 
Características pessoais Qt. cit. Freq. 

Discordo Totalmente 0 0,00%
Discordo em parte 5 14,70%
Nem concordo nem discordo 5 14,70%
Concordo em parte 12 35,30%
Concordo totalmente 12 35,30%
TOTAL OBS. 34 100%

                              Tabela 13- Características pessoais 
 

 Assim como na questão 13, que tratava do impacto dos resultados individuais 

sobre a avaliação de desempenho, as pessoas entrevistadas demonstraram uma clara 

tendência à concordância em relação a essa afirmativa, com média de 3,91 para a 

questão e 70,58% de concordância. Isso demonstra que a idéia de se fazer um sistema 

misto (características pessoais e indicadores de desempenho individual) teria uma boa 

aceitação junto aos colaboradores. 
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19- "Além do desempenho individual, os 
resultados do setor são importantes na avaliação 

das pessoas que trabalham na empresa."

Freq.
Qt. cit.

 
Média = 4,53  Desvio-padrão = 0,75 

A questão é de resposta única sobre uma escala. 
Os parâmetros são estabelecidos sob uma notação de 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo 

totalmente). 
Figura 20- Indicadores setor 

 
Indicadores setor Qt. cit. Freq. 

Discordo Totalmente 0 0,00%
Discordo em parte 1 2,90%
Nem concordo nem discordo 2 5,90%
Concordo em parte 9 26,50%
Concordo totalmente 22 64,70%
TOTAL OBS. 34 100%

Tabela 13- Indicadores setor 
 

 Essa foi a questão com o maior índice de concordância, tendo atingido uma 

média de 4,53 e mais de 90% de concordância. Isso permite afirmar que a utilização de 

indicadores por equipe seria uma ferramenta muito bem aceita no sistema de avaliação 

a ser implementado.  
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20- “Entre as características mencionadas abaixo, indique as três que você considera as mais 

importantes para a avaliação dos colaboradores da empresa (por ordem de importância).” 

 

Indicadores ordenados (ordem 1) Freq. (ordem 2) Freq. (ordem 3) Freq. 
Resultados da empresa 14 41,20% 0 0,00% 4 11,80%
Capacidade de comunicação 0 0,00% 2 5,90% 0 0,00%
Motivação para o trabalho 3 8,80% 5 14,70% 3 8,80%
Organização 1 2,90% 6 17,60% 3 8,80%
Liderança 4 11,80% 3 8,80% 3 8,80%
Capacidade de resolver assuntos complexos 4 11,80% 6 17,60% 4 11,80%
Pontualidade e Assiduidade 3 8,80% 1 2,90% 4 11,80%
Capacidade de trabalho em equipe 1 2,90% 6 17,60% 10 29,40%
Nível de satisfação do cliente 4 11,80% 5 14,70% 3 8,80%
TOTAL OBS. 34  34  34  

Tabela 14- Indicadores ordenados abertos 
 

Indicadores ordenados Qt. cit.  (soma) Freq. 
Resultados da empresa 18 (1,44) 52,90%
Capacidade de comunicação 2 (2,00) 5,90%
Motivação para o trabalho 11 (2,00) 32,40%
Organização 10 (2,20) 29,40%
Liderança 10 (1,90) 29,40%
Capacidade de resolver assuntos complexos 14 (2,00) 41,20%
Pontualidade e Assiduidade 8 (2,13) 23,50%
Capacidade de trabalho em equipe 17 (2,53) 50,00%
Nível de satisfação do cliente 12 (1,92) 35,30%
TOTAL OBS. 34  

Tabela 15- Indicadores ordenados soma 
 

 A partir da análise dos resultados encontrados, podemos afirmar que, pela 

percepção dos colaboradores da empresa, os resultados alcançados pela empresa 

constituem-se no mais importante indicador a ser utilizado na avaliação, tendo sido 

citado em 52,9% dos questionários e ficado com o maior número de citações na ordem 

1. 

 O trabalho em equipe é outro indicador importante para grande parte dos 

colaboradores, tendo sido citado em metade dos questionários, ficando em posição de 

destaque (3º) nas ordens 1 e 2 e em primeiro lugar na ordem 3. 

 Capacidade para resolver assuntos complexos, Nível de satisfação do cliente e 

Motivação para o trabalho constituem-se, também, em itens importantes para a 

avaliação, conforme a percepção dos entrevistados. 
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21- "O tempo de empresa é uam característica 
importante para a definição da remuneração 

variável."

Freq.
Qt. cit.

 
Média = 3,21  Desvio-padrão = 1,47 

A questão é de resposta única sobre uma escala. 
Os parâmetros são estabelecidos sob uma notação de 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo totalmente).

Figura 21- Tempo de empresa importante 
 

Tempo de empresa importante Qt. cit. Freq. 
Discordo Totalmente 7 20,60%
Discordo em parte 4 11,80%
Nem concordo nem discordo 6 17,60%
Concordo em parte 9 26,50%
Concordo totalmente 8 23,50%
TOTAL OBS. 34 100%

                          Tabela 16- Tempo de empresa importante 
 

 Para essa questão, ocorreu uma leve tendência à concordância em relação à 

afirmativa. Poderíamos suspeitar, ao ver a pergunta, da influência do tempo de 

empresa da pessoa ao se deparar com o questionamento (produzindo uma relação 

diretamente proporcional entre o tempo de empresa e o nível de concordância em 

relação à afirmativa). Porém, como a média obtida para a variável “tempo de empresa” 

foi de apenas 2,17 anos, pode-se deduzir que as respostas foram imparciais. 
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22- "Os resultados do meu trabalho podem ser 
medidos com precisão, a partir das informações 

disponíveis atualmente na empresa."

Freq.
Qt. cit.

  
Média = 3,59  Desvio-padrão = 1,26 

A questão é de resposta única sobre uma escala. 
Os parâmetros são estabelecidos sob uma notação de 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo totalmente).

Figura 22- Dados podem ser obtidos 
 

Dados podem ser obtidos Qt. cit. Freq. 
Discordo Totalmente 2 5,90%
Discordo em parte 6 17,60%
Nem concordo nem discordo 6 17,60%
Concordo em parte 10 29,40%
Concordo totalmente 10 29,40%
TOTAL OBS. 34 100%

Tabela 17- Dados podem ser obtidos 
 

 A tendência de concordância em relação à afirmativa, com 58,82% nas 

categorias “concordo em parte” e “concordo totalmente” e média de 3,59, nos permite 

dizer que, de acordo com a visão dos entrevistados, a empresa dispões de condições 

para utilizar um sistema com indicadores mais objetivos (atrelados a desempenho) no 

processo de avaliação de seus colaboradores. 
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23- "O sistema de avaliação utilizado atualmente 
é adequado."

Freq.
Qt. cit.

 
Média = 2,88  Desvio-padrão = 1,20 

A questão é de resposta única sobre uma escala. 
Os parâmetros são estabelecidos sob uma notação de 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo totalmente).

Figura 23- Sistema de avaliação adequado 
 

Sistema de avaliação adequado. Qt. cit. Freq. 
Discordo Totalmente 7 20,60%
Discordo em parte 2 5,90%
Nem concordo nem discordo 16 47,10%
Concordo em parte 6 17,60%
Concordo totalmente 3 8,80%
TOTAL OBS. 34 100%

Tabela 18- Sistema de avaliação adequado 
 

 O resultado obtido a partir desse questionamento vem ao encontro do que foi 

constatado anteriormente, quando as pessoas demonstraram não conhecer o plano de 

bonificação utilizado pela empresa. Por não conhecê-lo muito bem, os entrevistados 

expressaram indiferença em sua resposta, sendo que 47,05% optaram pela alternativa 

“não concordo nem discordo”. 
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5.4 INDICADORES PROPOSTOS 
 

A partir da análise dos dados obtidos, foi construído o anexo 3, como forma de 

propor à empresa os indicadores mais viáveis para o pagamento da Remuneração 

Variável.  

 

Com o auxílio do Microsoft Excel, foi construída uma planilha com quatro grupos de 

indicadores: indicadores de desempenho, perfil comportamental, satisfação do cliente e 

resultados da empresa. A composição proposta é totalmente flexível no que diz respeito 

aos indicadores de desempenho, sendo que cada setor terá uma avaliação específica 

para esse segmento. Para os demais campos, a avaliação é idêntica para todo o 

conjunto de colaboradores. 

 

Os possíveis indicadores para os campos relacionados a desempenho encontram-

se relacionados no capítulo 5.2 desse trabalho. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A investigação sobre um assunto como Remuneração permite um aprendizado 

único em termos de gestão de empresas e de pessoas, uma vez que, ao tratarmos 

sobre essa conciliação de interesses entre empresa e colaboradores, surge a 

necessidade de uma análise multifacetada dos fatos e do conhecimento que está sendo 

criado, habilidade de extrema importância para o mundo dinâmico em que vivemos 

hoje. 

 

O interesse principal da empresa estudada, ao solicitar o desenvolvimento desse 

trabalho, era a criação de um instrumento de avaliação que tornasse possível uma 

mensuração mais precisa do trabalho que os colaboradores desenvolvem.  

 

Optou-se, então, por uma linha de trabalho que permitisse às pessoas expressarem 

o que elas acham importante no processo de avaliação. Além disso, foi aberto um canal 

de comunicação (no caso, o instrumento quantitativo desse trabalho) onde os 

colaboradores tiveram a oportunidade de expressar uma percepção mais abrangente 

sobre o subsistema Remuneração. 

 

A análise do sistema utilizado atualmente permite dizer que essa ferramenta de 

bonificação provavelmente não está sendo utilizada de maneira adequada, uma vez 

que, além de ter princípios de mensuração muito subjetivos, é do conhecimento de 

poucas pessoas dentro da empresa. 

 

A análise das informações coletadas quando da aplicação do intrumento 

quantitativo permite afirmar que um sistema ideal a ser utilizado na determinação 

variável incluiria quatro grupos de variáveis: Resultados individuais, Resultados das 

equipes, Características Pessoais e Resultados da Empresa. Todos esses grupos de 

variáveis teriam boa aceitação dentro do quadro de colaboradores. 
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A recomendação de variáveis que poderiam ser utilizadas futuramente no sistema 

de Remuneração variável, objetivo principal desse trabalho, encontra-se na análise de 

dados. Para os dados quantificáveis, o autor recomenda que seja feita uma simples 

verificação dos dados e cálculo conforme as fórmulas sugeridas. No caso das variáveis 

mais subjetivas, uma avaliação por parte do superior imediato seria o mais 

recomendado, pois a distância entre a diretoria e a maioria dos colaboradores não 

permite um julgamento muito preciso. 

 

O subsistema Remuneração é tratado de maneira sigilosa pela empresa, ou seja, 

não é permitido o conhecimento dos salários entre os colaboradores. Isso pode 

acarretar, sob o ponto-de-vista do autor, uma falta de foco no desenvolvimento dos 

Recursos Humanos, uma vez que as pessoas não sabem em que direção a empresa 

deseja que elas evoluam de forma a aumentar suas responsabilidades e, 

conseqüentemente, seus ganhos. O plano de bonificação anual utilizado atualmente 

pela empresa é outro aspecto nebuloso para os colaboradores, reforçando a opinião do 

autor a respeito. Recomenda-se, para isso, a utilização de um plano criterioso de 

divulgação para os novos critérios de Remuneração Variável. Além disso, fica a 

sugestão de construção de um plano de carreira para a organização, uma vez que a 

maior parte das pessoas que trabalham na empresa vê a possibilidade de crescimento 

como a melhor forma de gratificação. 

Posteriormente, seria bastante proveitoso a confecção de um estudo sobre 

planejamento estratégico, o qual desse direcionamento a todas as ferramentas de 

gestão. Com isso, o bônus pago anualmente pela empresa poderia estar diretamente 

vinculado aos interesses organizacionais de longo prazo. 
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ANEXOS 
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Anexo 1- Formulário utilizado atualmente no sistema de avaliação. 
 
Summit (Avaliação de desempenho Ano Fiscal 20XX/XX) 
Funcionário (a): _______________________ 
Data:    ______________________________  
 
Itens a serem avaliados: 
 

(A) CRIATIVIDADE E INICIATIVA 
 Aplica conexão global, encontra conexões válidas, usa lógica e intuição para definir 

soluções e problemas __ 
 Vai além das idéias aceitas, encontra novas oportunidades para melhorias, gera 

maneiras para melhorar os resultados __ 
 Procura e aplica idéias e teorias certas a novos negócios 
 Traduz novas idéias para soluções possíveis e encoraja outros a fazer o mesmo 

 
(B) PERFORMANCE 

 Consegue fazer prioridades importantes acontecerem, supera os obstáculos e aceita os 
riscos de forma apropriada, move-se firmemente ao encontro das metas __ 

 Consegue gerenciar múltiplas prioridades __ 
 Define metas específicas e difíceis e alcança ou supera as mesmas__ 
 Encontra maneiras eficientes de chegar a resultados__ 
 Aceita comentários de forma positiva e utiliza-os positivamente para resolver 

problemas__ 
 

(C) LIDERANÇA 
 Motiva outros __ 
 Confia na competência dos outros __ 
 Inspira as pessoas para a se superarem __ 
 Cria um ambiente que faz o trabalho agradável __ 

 
(D) TEAM WORK 

 Cria relações (trata as pessoas com respeito e de forma justa) __ 
 Expressa desacordos de forma sensível e com tato __ 
 Escuta os outros __ 
 Age com integridade (tem confiança e respeita os compromissos) __ 

 
(E) EVOLUÇÃO ANO ANTERIOR 

 Como evoluiu em áreas que precisava de cuidado __ 
 Como evoluiu em áreas de destaque 

 
(F) CONTRIBUIÇÃO CRESCIMENTO 

 Manteve postura positiva __ 
 Respeita horários __ 
 Bom nível de atenção nas funções (poucos erros) __ 
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Anexo 2- Organograma da empresa estudada. 
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Anexo 3- Composição de indicadores proposta a partir do presente estudo  
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Anexo 4- Instrumento quantitativo de coleta de dados 

 
 
1.Há quanto tempo você trabalha na empresa? 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 
2.Sexo 
|__|  1. Masculino 
|__|  2. Feminino 
 
 
3.Idade 
|__|__| 
 
 
4.Qual o seu vínculo contratual com a empresa? 
|__|  1. Funcionário Efetivo 
|__|  2. Estagiário 
|__|  3. Terceirizado 
|__|  4. Temporário 
|__|  5. Outro Qual? ______________ 
 
 
5.Qual a sua escolaridade? 
|__|  1. 1º grau completo 
|__|  2. 2º grau incompleto 
|__|  3. 2º grau completo 
|__|  4. Superior incompleto 
|__|  5. Superior completo 
|__|  6. Pós-graduação 
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Anexo 4- Instrumento quantitativo de coleta de dados (cont.) 

 

  
 

 
6.Estado civil 
|__|  1. Solteiro 
|__|  2. Casado 
|__|  3. Separado 
|__|  4. Divorciado 
|__|  5. Viúvo 
 
 
7.Qual a área da empresa em que você atua? 
|__|  1. Comercial 
|__|  2. Financeiro 
|__|  3. Recursos Humanos 
|__|  4. Fiscal 
|__|  5. Logística 
|__|  6. Marketing 
|__|  7. Logística e estoques 
|__|  8. Importação 
|__|  9. Outro qual? __________ 
 
 
8.O salário fixo que recebo da empresa é adequado às tarefas que executo. 
|__|  1. Discordo Totalmente 
|__|  2. Discordo em parte 
|__|  3. Nem concordo nem discordo 
|__|  4. Concordo em parte 
|__|  5. Concordo totalmente 
 
 
9.Estou satisfeito com os benefícios oferecidos pela empresa atualmente. 
|__|  1. Discordo Totalmente 
|__|  2. Discordo em parte 
|__|  3. Nem concordo nem discordo 
|__|  4. Concordo em parte 
|__|  5. Concordo totalmente 
 
11.Conheço o plano de bonificação anual utilizado atualmente pela empresa 
|__|  1. Discordo Totalmente 
|__|  2. Discordo em parte 
|__|  3. Nem concordo nem discordo 
|__|  4. Concordo em parte 
|__|  5. Concordo totalmente 
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Anexo 4- Instrumento quantitativo de coleta de dados (cont.) 

 
 
12.Considero o pagamento da bonificação anual uma boa alternativa de remuneração variável. 
|__|  1. Discordo Totalmente 
|__|  2. Discordo em parte 
|__|  3. Nem concordo nem discordo 
|__|  4. Concordo em parte 
|__|  5. Concordo totalmente 
 
 
13.Os resultados do meu trabalho devem ter impacto direto sobre a remuneração variável a ser 
paga para mim. 
|__|  1. Discordo Totalmente 
|__|  2. Discordo em parte 
|__|  3. Nem concordo nem discordo 
|__|  4. Concordo em parte 
|__|  5. Concordo totalmente 
 
 
14.Conheço os critérios utilizados atualmente pela empresa para a determinação da remuneração 
variável. 
|__|  1. Discordo Totalmente 
|__|  2. Discordo em parte 
|__|  3. Nem concordo nem discordo 
|__|  4. Concordo em parte 
|__|  5. Concordo totalmente 
 
 
 
15.Em sua opinião, que tipo de recompensa faz com que as pessoas sintam-se mais valorizadas? 
|__|  1. Distribuição dos lucros 
|__|  2. Reconhecimento pelo trabalho 
|__|  3. Premiações diversas (viagens, produtos, etc.) 
|__|  4. Pacote de benefícios 
|__|  5. Possibilidade de crescimento na empresa 
 
 
16.O salário fixo que recebo da empresa atualmente é compatível com a remuneração média de 
mercado. 
|__|  1. Discordo Totalmente 
|__|  2. Discordo em parte 
|__|  3. Nem concordo nem discordo 
|__|  4. Concordo em parte 
|__|  5. Concordo totalmente 
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Anexo 4- Instrumento quantitativo de coleta de dados (cont.) 

 
 
17.Tenho conhecimento dos critérios que levaram à determinação do salário que recebo 
atualmente. 
|__|  1. Discordo Totalmente 
|__|  2. Discordo em parte 
|__|  3. Nem concordo nem discordo 
|__|  4. Concordo em parte 
|__|  5. Concordo totalmente 
 
 
18.A avaliação de características pessoais (dinamismo, capacidade de trabalhar em equipe, pró-
atividade, etc.) é adequada para a avaliação de desempenho individual. 
|__|  1. Discordo Totalmente 
|__|  2. Discordo em parte 
|__|  3. Nem concordo nem discordo 
|__|  4. Concordo em parte 
|__|  5. Concordo totalmente 
 
19.Além do desempenho individual, os resultados do setor são importantes na avaliação das 
pessoas que trabalham na empresa. 
|__|  1. Discordo Totalmente 
|__|  2. Discordo em parte 
|__|  3. Nem concordo nem discordo 
|__|  4. Concordo em parte 
|__|  5. Concordo totalmente 
 
 
20.Entre as características mencionadas abaixo, indique as três que você considera as mais 
importantes para a avaliação dos colaboradores da empresa (por ordem de importância). 
|__|  1. Resultados da empresa 
|__|  2. Capacidade de comunicação 
|__|  3. Motivação para o trabalho 
|__|  4. Organização 
|__|  5. Liderança 
|__|  6. Capacidade de resolver assuntos complexos 
|__|  7. Pontualidade e Assiduidade 
|__|  8. Capacidade de trabalho em equipe 
|__|  9. Nível de satisfação do cliente 
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Anexo 4- Instrumento quantitativo de coleta de dados (cont.) 

 
 
21.O tempo de empresa é uma característica importante para a definição da remuneração 
variável. 
|__|  1. Discordo Totalmente 
|__|  2. Discordo em parte 
|__|  3. Nem concordo nem discordo 
|__|  4. Concordo em parte 
|__|  5. Concordo totalmente 
 
 
22.Os resultados do meu trabalho podem ser medidos com precisão, a partir das informações 
disponíveis atualmente na empresa. 
|__|  1. Discordo Totalmente 
|__|  2. Discordo em parte 
|__|  3. Nem concordo nem discordo 
|__|  4. Concordo em parte 
|__|  5. Concordo totalmente 
 
 
23.O sistema de avaliação utilizado atualmente é adequado. 
|__|  1. Discordo Totalmente 
|__|  2. Discordo em parte 
|__|  3. Nem concordo nem discordo 
|__|  4. Concordo em parte 
|__|  5. Concordo totalmente 
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