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Resumo: Análise dos impactos de um sistema de contratos incentivados com 

remuneração variável na produtividade, na motivação dos indivíduos e seu reflexo 

no faturamento. Parte da premissa que os indivíduos reagem racionalmente com 

o objetivo de maximizar intertemporalmente o seu bem-estar ou lucro, e, em 

seguida, exemplifica a aplicação dos conceitos expostos em um caso real. 
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Em uma pequena cidade do Sul dos Estados Unidos, aonde a Klu Klux Klan 

estava atacando mais uma vez, um alfaiate Judeu encontrava-se temeroso em 

abrir a sua loja na avenida principal. Para expulsá-lo da cidade, o chefe da Klan 

havia montado uma gangue de pequenos vagabundos para perturbá-lo. Dia após 

dia eles iam à porta de sua loja. "Judeu! Judeu!", gritavam. A situação parecia· 

cada vez mais grave ao alfaiate. Aquilo realmente doia-lhe o coração. Passou a 

preocupar-se tanto que não conseguia mais dormir à noite pensando no 

problema. Finalmente, em meio ao desespero, elaborou um plano. 

No dia seguinte, quando os pequenos bandidos apareceram para zombá-lo, 

veio até a porta e disse-lhes, "A partir de hoje qualquer garoto que me chamar de 

'Judeu' ganhará de mim um dime (moeda de prata de dez cents nos EUA)". 

Colocou a mão no bolso da calça e deu um dime a cada garoto. 

Extasiados com a sua recompensa, os garotos voltaram no dia seguinte e 

começaram a urrar, "Judeu! Judeu!". O alfaiate saiu de sua loja sorrindo. Enfiou a 

mão no bolso e deu um nickel (moeda menos valiosa que um dime) a cada 

menino, dizendo, "Um dime é muito - hoje eu só poderei dar um nickel." Os 

garotos foram embora satisfeitos porque, apesar de tudo, um nickel era dinheiro 

também. 

Entretanto, quando eles voltaram no dia seguinte para insultá-lo, o alfaiate 

deu a cada um apenas um penny (moeda menos valiosa ainda, equivalente a um 

centavo de dólar). 

"Por que hoje recebemos apenas um penny?" gritaram. 

"Isto é tudo que possuo." 

"Mas a dois dias atrás o senhor nos deu um dime, e ontem nos deu um 

nickel. Não é justo, senhor." 

"É pegar ou largar. Isto é tudo o que vocês terão." 
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"O senhor acha que ficaremos gritando 'Judeu' por apenas um mísero 

penny?" 

"Então não gritem." 

E eles não mais gritaram. 1 

1 Extraído de Ausbel, N., ed. A Treasury of Jewish Folklore, 1976. p.440. New York. Crown. 
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APLICAÇÃO PRÁTICA DE UM SISTEMA DE INCENTIVOS 

A REMUNERAÇÃO VARIÁVEL COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA 

1 

Vivemos uma nova realidade, num cenário de constante transformação, 

comparável ao impacto causado no Velho Mundo pela Revolução Industrial. 

Estamos vivenciando a Revolução da Informação, aonde tudo acontece ao 

mesmo tempo. São bilhões de pessoas surgindo detrás de barreiras políticas e 

econômicas, alterando completamente a geografia do capitalismo na história. 

Através da expansão da tecnologia de informação, que foi possível graças 

ao processo de miniaturização e eletrônica desenvolvido neste final de século, 

atingimos um grau de globalização da economia e do compartilhamento e acesso 

a dados nunca vistos. O conhecimento e a comunicação substituíram, sem deixar 

vestígios, o poder daqueles que ainda acreditavam no domínio político e 

econômico através da posse de recursos naturais e da força de trabalho. Os 

computadores e suas redes e a conseqüente facilidade e velocidade do fluxo e 

acesso às informações possibilita um aumento de produtividade, reduzindo custos 

e desperdícios. Entre alguns dos efeitos dessa tecnologia citamos a eficiência, as 

mudanças no processo educativo e nas relações de trabalho e o desaparecimento 

do Estado como poder central. 

Com o advento desse novo patamar tecnológico, as empresas estão 

passando por um processo de revisão de sua estrutura organizacional, 

competência básica, habilidades necessárias, educação da mão-de-obra, 

mercado, canais de distribuição, clientes e mais uma infinidade de fatores dentro 
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de um novo ambiente altamente competitivo. Observamos o completo 

desmantelamento dos conceitos e modelos da Administração Científica 

(tayloristas e fordistas), sendo radicalmente substituídos por equipes auto

gerenciadas e valorização da capacidade individual, isto é, paradigmas 

emergentes de gestão de empresas. Destruição completa e queima total de 

organogramas, aonde sistemas imutáveis e estáveis são considerados pré

históricos. A administração e gerenciamento passam a ter um enfoque Ad hoc, 

num mundo aonde empresas deixarão de ser empresas de países, derrubando 

barreiras geográficas, e o trabalho sairá do escritório, passando a ser executado 

em casa. O conceito de emprego como conhecemos deixará de existir e a carreira 

passará a ser o desenvolvimento de uma identidade pessoal. 

Estas alterações drásticas nos remetem a uma equação: MUDANÇA = 
OPORTUNIDADE + PERIGO, aonde a única convicção que temos é a surpresa. Aquilo 

que estabelecemos como estrutura para controle da realidade está em jogo e as 

mudanças nunca terminarão, pois a transformação é um processo contínuo e não 

um evento. Portanto, a Gestão de Recursos Humanos não poderia passar por 

esta conturbada fase transitória sem uma profunda revisão, aonde é primordial a 

rediscussão de sua implicação e importância estratégica no que concerne a 

carreira dos indivíduos e a competitividade das empresas. 

Sistemas de Remuneração 

Um dos pontos centrais. ~os mo~elos conceituais da administraçãÇ> qe 

recursos humanos é a política de remunera.çffio. Face ao que foi relatado 

anteriormente, não é de se estranhar que profissionais de recursos humanos, 

estrategistas empresariais, consultores e acadêmicos tenham voltado seu 

interesse para a análise conceitual e descrição da mecânica das relações 
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humanas e _das políticas de remuneração como formCide obtenção de vantagem 
~ _ ..... - -~ ._- -

competitiva num cenário de concorrência globalizada. Vários autores dedicaram 

uma particular ênfase ao estudo de novos tipos de remuneração e sistemas de 

pagamento no sentido de alcançar a eficiência e a eficácia, devotando especial 

atenção às mudanças nas práticas correntes. 

Notamos, no entanto, a existência de diversidade de opiniões dentre os 

vários autores sobre o grau importância da relação direta entre pagamento e 

desempenho. O governo inglês, através do Citizen's Charter e da Confederation 

of British Industry, assim como Moss Kanter, defendem a relação direta entre 

desempenho e pagamento. Já Deming, Peters e Kohn argumentam em contrário. 

Notamos muito ceticismo destes últimos quanto à adoção de modelos 

Adhocráficos e de inovação no campo da remuneração variável atrelada ao 

desempenho, individual ou da equipe. Com outra ótica, Lawler e outros frisam que 

sistemas de remuneração são uma das ferramentas gerenciais mais subtilizadas 

no sentido de melhoria do desempenho das organizações. 

Estaremos analisando os impactos de um sistema de contratos incentivados 

com remuneração variável na produtividade, na motivação dos indivíduos e seu 

reflexo no faturamento, partindo da premissa que os indivíduos reagem 

racionalmente com o objetivo de maximizar intertemporalmente o seu bem-estar 

ou lucro, e, em seguida, exemplificaremos a aplicação dos conceitos expostos em 

um caso real. 

Abrangência 

Este estudo está dividido em oito partes. A primeira descreve y:. 

resumidamente um problema empresarial real no qual a necessidade da 

implantação de uma nova política de remuneração era premente, face a uma crise 

interna de desmotivação dos empregados aliada à produtividade e faturamento 
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declinantes. Na segunda e terceira partes temos um aprofundamento teórico do 

assunto em questão, subdividindo o mesmo em diversos tópicos. Discute-se as 

razões econômicas e psicológicas que levam os indivíduos a maximizar o seu 

bem-estar e avaliam-se as diversas formas de tratamento da questão 

remuneração no âmbito de gestão de recursos humanos, apresentando diversos 

pontos de vista de alguns autores, suas concordâncias e suas divergências. A 

seguir, entrando na quarta parte deste relato, levantamos a hipótese central desse 

estudo e tecemos alguns comentários sobre a mesma: "É possível aumentar a 

motivação, a produtividade e o faturamento através de contratos incentivados, 

dado que as pessoas reagem racionalmente com o objetivo de maximizar 

interlemporalmente o seu bem-estar ou lucro. " 

Dando prosseguimento, detalhamos um modelo de remuneração variável 

construído a partir da hipótese central, explicando passo a passo os pontos 

críticos e as variáveis do mesmo, fazendo referência ao diagnóstico elucidado nos 

capítulos teóricos. A seguir, mostramos os resultados empíricos da adoção deste 

modelo na resolução do caso real, introduzindo os comentários finais. Concluindo, 

levamos o debate para o campo de problemas potenciais futuros, relatando a 

etapa que se sucedeu ao apogeu da aplicação do modelo no caso real, 

mostrando os focos de desgaste do mesmo, indicando alternativas. 

o Apêndice está dividido em 3 partes. Na primeira, detalhamos o mercado 

segurador, ambiente no qual se desenvolveu o caso real, citando as 

características desta indústria, mais especificamente o ramo de automóveis, 

introduzindo a segunda parte, onde definimos o mercado de reparação de 

veículos e suas idiossincrasias, analisando as características particulares das 

empresas alvo da aplicação do modelo. A seguir, fazemos uma análise algébrica 

do modelo linear de remuneração variável. Nos anexos são mostrados alguns 

documentos importantes, como o orçamento, o parecer jurídico sobre o modelo 
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proposto e algumas fontes de dados. Finalizando, anexamos uma cópia da página 

do jornal de circulação interna com a divulgação do plano de incentivos. 

É interessante frisar que neste trabalho os benefícios não monetários não 

estarão sendo explicitados com grande detalhamento, atendo-nos 

preferencialmente aos benefícios pecuniários, direcionando nossa pesquisa na 

mesma linha das tendências atuais de substituição do papel paternalista das 

empresas em suprir as deficiências sociais do Estado pela livre escolha dos 

indivíduos na forma de gerenciar o seu bem-estar social. 
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(ocorrência de prejuízo ou dano em algum bem segurado), que é um item crítico 

na composição do valor do prêmio (preço) do seguro, podendo repassar a 

economia gerada ao consumidor final do seguro. Como conseqüência, os preços 

da seguradora podem tornar-se mais competitivos, incrementando positivamente 

a venda do seguro de automóvel, possibilitando à seguradora uma fatia maior de 

participação no mercado. 

Uma operação deste porte é justificada quando comparamos os objetivos e 

interesses de uma oficina de reparação auto motiva ligada a uma seguradora, com 

os de oficinas particulares ou oficinas ligadas às concessionárias das montadoras 

com fábricas no Brasil. Nas oficinas particulares e concessionárias o principal 

interesse é a venda do maior número possível de horas de mão-de-obra e de 

peças. As peças, por possuírem um valor agregado maior, aumentam a margem 

de lucratividade das empresas em questão. Resumindo, a meta destas empresas, 

como era de se esperar, é a obtenção de uma margem significativa de 

lucratividade, tanto na prestação de serviços como na venda de peças. 

Após estudos sobre o negócio de seguros, sua missão e valores3
, e sua 

interseção com o negócio de uma oficina, chegou-se ao seguinte enunciado, que 

além de refletir os interesses e objetivos da empresa, passou a ser considerado 

como a "Missão" da oficina: "Reduzir o custo do sinistro, com qualidade total do 

serviço, prazos inferiores aos do mercado, e satisfação' total dos clientes e 

funcionários. 11 

A partir desta definição, passou-se a administrar o negócio não com o 

intuito de obter lucratividade, mas reduzir ao máximo o custo do sinistro, 

obviamente sem tornar ,as empresas insolventes, mantendo os padrões de 

qualidade elevados e respeitando prazos admissíveis de execução do serviço. 

Abaixo relacionamos, a título de exemplo, as diferenças entre o preço da mão-de

obra cobrado em oficinas particulares, ligadas ao Sindirepa (Sindicato da Indústria 

de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de São Paulo), oficinas ligadas 

3 Vide Albrecht, Karl. The Norlhbound Train. New York, Amacom. 1994. 
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a concessionárias e as oficinas da Porto Seguro, ilustrando claramente a 

economia gerada para a Seguradora: 

Fonte: Folha de São Paulo - Caderno Autofolha, 23/05/95 

Breve Descrição das Oficinas 

OFICINA AEROPORTO 

A empresa foi fundada em 12/09/90, em São Paulo. Possui um faturamento 

médio anual da ordem de 3,6 milhões de dólares, contando com 103 funcionários, 

locados em uma sede própria na Zona Sul da Cidade de São Paulo, no Bairro do 

Aeroporto de Congonhas. A empresa é controlada pela Porto Seguro Seguros a 

quem presta serviços com exclusividade. 

Seu faturamento e a produtividade, medida em veículos faturados por 

funcionário por dia útil, mês a mês, de janeiro de 1993 a julho de 1994, dois 

meses antes da implantação do Plano de I ncentivos, comportaram-se conforme 

gráficos a seguir4
: 

4 Para verificar a evolução do faturamento e produtividade por funcionário por dia útil, veja no 
Capítulo 7 o item Evolução do Faturamento no Aeroporto. 
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FATURAMENTO COMMÃO DE OBRA EMUS$- Jan/93 a Jul/94 
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OFICINA VILA JAGUARA 

A oficina da Vila Jaguara foi estabelecida em agosto de 1990. No entanto, 

no . período de setembro de 1994 a março de 1995, passou por uma grande 

reforma, saindo de 2.500 m2 de área construída para 6.650 m2. Em função disto, 

não podemos inferir sobre os dados antes de abril de 1994. Não são passíveis de 

comparações. Mais à frente, usaremos os dados da situação de início das 

operações pós-reforma e conseqüente ampliação em abril de 1994 para 

comparação com a situação após a implantação do plano de incentivos, alvo 

deste estudo, isto é, dezembro de 1994. 

A Realidade Pré-Modelo 

Analisando os dados de faturamento, produtividade e estrutura de custos 

da oficina do Aeroporto, a primeira que tivemos a possibilidade de atuar como 

Coordenadores Gerais de Oficinas, observamos a necessidade e a oportunidade 

de aumentar o desempenho da organização, objetivando alinhar os interesses 

desta com aqueles especificados na Missão. Como todo programa de redução de 

custos, este também foi iniciado no campo da redução de desperdícios, 

otimização do processo de compras e redução dos níveis hierárquicos, entre 

alguns outros menos significativos. Faremos a seguir uma descrição sucinta da 

realidade encontrada antes da aplicação do novo plano de incentivos. 

Situação anterior 

LINHA DE COMANDO 

A estrutura hierárquica apresentava uma distância muito grande entre o 

nível decisório, Diretoria Administrativa da seguradora, e o operacional, Sub

gerência de Produção de Oficina, entremeado por uma Diretoria Adjunta e por 



11 

uma Gerência Geral de Oficina. A existência dos níveis de Diretoria Adjunta e 

Gerência Geral criava um conflito de poder e um fluxo de informações distorcido, 

motivado por interesses pplíticos. Esta distância, além do caráter autocrático dos 

níveis citados, gerava desmotivação e falta de colaboração dos níveis de sub

gerência, chefia, administração e operacional, comprometendo a eficiência do 

conjunto. 

PROBLEMAS ENCONTRADOS NA OPERAÇÃO 

• Inexistência de investimentos para melhorias tecnológicas em função de 

desavenças políticas entre a Gerência Geral e a Diretoria Adjunta. A primeira 

levantava as idéias de avanços tecnológicos, no entanto a liberação da verba ' 

passava pela aprovação da segunda, invariavelmente negada. 

• Indefinição da missão e objetivos da organização. 

• Sistema de contratação de pessoal por apadrinhamento. 

• Turn-over elevado. 

• Orçamentos de peças incompletos e superdimensionados no estabelecimento 

das horas de serviços de cada setor produtivo. 

• Ausência de comunicação entre os departamentos de Compras e Orçamentos, 

gerando aquisições erradas, paralisando o processo produtivo e criando 

gargalos de produção. 

• Valorização e fechamento da ordem de serviço e emissão de notas fiscais 

feitos manualmente. 

• Compras concentradas em um pequeno grupo de fornecedores, sem uma 

política de negociação definida e sem acordos de parcerias com estes 

fornecedores. 

• Inexistência de planejamento, programação e controle da produção. 

• Falta de informação ao cliente a respeito do andamento do serviço e não 

cumprimento de prazos de entrega. 

• Atendimento ao cliente baseado no grau de influência pessoal ou financeira 

deste, ou então em função do atraso no serviço (diretamente proporcional). 



12 

• Ausência de programas de treinamento e de conscientização. 

• Premiação por produtividade insignificante, contrastando com a política de 

remuneração da maioria das empresas do setor, onde a parcela variável do 

salário tem uma participação expressiva. 

• Produtividade muito baixa. 

Análise dos pontos a serem melhorados 

Em função da grande quantidade de variáveis e da necessidade de 

atuação em todos os itens citados no tópico anterior, foram estabelecidas 

estratégias de atuação para cada um deles, passando-se a implanta-Ias a partir 

de novembro de 1993: 

• Elaboração de um fluxograma de operações para entendimento do processo 

produtivo, reconhecimento de gargalos de produção, e introdução do 

planejamento, programação e controle da produção. 

• Eliminação dos níveis de Diretoria Adjunta e Gerência Geral, objetivando 

agilizar o processo decisório e superar problemas de ordem política, 

substituindo os mesmos por uma Coordenadoria de Oficinas5
. Transição de 

gerenciamento autocrático para administração participativa. 

• Introdução de um programa de Qualidade Total, visando treinar e conscientizar 

a equipe a respeito do conceito de Cliente no contexto atual e motivar toda a 

organização. Estabelecimento de um processo de mudança cultural, iniciando

se com a definição e difusão da missão e objetivos da empresa. Implantação 

de uma "Campanha de Sugestões e Idéias". 

• Contato com outras oficinas, fabricantes e fornecedores de equipamentos e 

ferramentas, visitas a feiras, exposições e concorrentes (Benchmarking) para 

introdução de inovações tecnológicas do setor. 

5 Em novembro de 1993 a Diretoria Adjunta e a Gerência Geral de Oficinas deixaram de existir 
sendo substituídas pela Coordenadoria de Oficinas, cuja responsabilidade ficou a cargo do autor 
deste texto. 
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• Informatização das seguintes tarefas: Recepção, Orçamento, Compras, 

Apontadoria, Departamento Pessoal, Faturamento. 

• Contratação de pessoal especializado. 

• Implantação de um programa de incentivos à produtividade -

Remuneração Variável. 

Estaremos analisando neste estudo apenas o item "Implantação de um 

programa de incentivos à produtividade - Remuneração Variável". Todos os outros 

tópicos enunciados também possuem relatos do seu desenvolvimento, no entanto 

não serão descritos pelo fato de estarmos nos concentrado especificamente em 

Programas de Incentivo. 

Sistema de incentivos precário 

Quando os atuais gestores assumiram o comando das empresas em novembro de 

1993, depararam com a existência de um sistema de incentivos. A produtividade 

da empresa Aeroporto era baixa, o índice de absenteísmo alto e a descrença no 

sistema de premiação por produtividade em vigor era total em função deste não 

contemplar uma série de aspectos que serão esclarecidos no capítulo 6. A título 

de ilustração, podemos citar: 

• o sistema de incentivos propiciava aos trabalhadores um prêmio de 

produtividade que, para um operário dedicado e habilidoso, eqüivaleria a US$ 

20,00 por mês, ou, em termos relativos, apenas 3% do salário do melhor 

indivíduo do grupo de funcionários; 

• não havia controle de qualidade, premiando mesmo aqueles que executavam 

serviços que geravam retrabalhos; 

• trabalhadores que apresentavam desempenho superior sentiam-se 

desmotivados pelo fato de estar recebendo a mesma base de prêmio que os 

demais; 
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• explicitando: o orçamentista elaborava uma estimativa das horas necessárias 

para a execução de um determinado serviço. Apontava-se as horas gastas pelo 

funcionário para a finalização do mesmo. Caso a quantidade de horas 

trabalhadas fosse menor que a quantidade orçada, o operário teria direito a um 

prêmio, composto do valor em horas desta diferença multiplicado por US$ 0,40 

I hora6
. 

EXEMPLIFICANDO NUMERICAMENTE 

• Orçamento de Funilaria de uma lateral de um Monza: 10 horas de trabalho 

• Tempo de Execução de Serviço pelo funcionário: 8 horas 

• Diferença (Orçado - Executado), ou Horas Prêmio: 2 horas 

• Prêmio: 0,40 x 2 = R$ 0,80 

Para um funcionário que conseguisse somar 100 Horas Prêmio, o valor 

pago por hora era o mesmo daquele que somasse apenas 5 Horas Prêmio, isto é 

US$ 0,40 por hora, sendo este um fator extremamente desmotivador. Além disso, 

mesmo que um funcionário conseguisse atingir 100 Horas Prêmio, valor 

considerado alto para este tipo de atividade, seu prêmio final seria de R$ 40,00, 

ou seja, 6% do seu salário fixo. A média de premiação adotada pelo mercado 

situava-se em torno de 100% do salário fixo! 

Riscos e Motivos da implantação de um Novo Modelo de 

Incentivos 

Sabíamos da dificuldade em conseguir trabalhar com salários muito acima 

da média de mercado em função de estarmos comprometendo o custo do sinistro, 

inviabilizando a empresa, pois, como fator agravante, concorremos com uma 

grande parcela de competidores em desigualdade de condições. Estes não 

registram seus funcionários legalmente, não propiciam planos de saúde e 

6 Maiores detalhes e explicações sobre o sistema de incentivos, bem como exemplos e definições 
podem ser encontrados no Capítulo 6. 
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subsídios à alimentação aos seus funcionários e dependentes, muito menos 130. 

salário e férias remuneradas. Em vários casos não recolhem impostos, deixando 

de emitir notas fiscais. Pelo fato de termos uma postura ética, negamo-nos a 

adotar esta política. Somos forçados, então, a obter resultados na otimização do 

processo produtivo e administrativo através da busca da eficiência. 

O risco que corríamos era estabelecer um sistema de incentivos falho, que 

propiciasse uma atuação forte do sindicato, ou que trouxesse um viés 

irrecuperável ao sistema - este tipo de política de incentivo pode tornar-se um 

direito adquirido, isto é, estaríamos estabelecendo uma premiação que não 

poderíamos retirar no caso do sistema não funcionar. Seria uma "catraca sem 

volta", ou, rafchef effecf. 

Em função da exigência da realidade que nos cercava, fomos induzidos a 

desenhar e adotar um novo modelo de incentivo por quatro fatores principais: 

a) tratava-se de um comportamento padrão de empresas do setor; 

b) produtividade declinante; 

c) desmotivação do corpo de funcionários e 

d) pressão dos acionistas por resultados mais expressivos. 
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'~s pessoas em geral, e dentro de certos limites, desejam comportar-se 

economicamente para fazer com que suas atividades e organizações sejam 

eficientes ao invés de dispendiosas7
." 

Contratos Incentivados - Modelando o Comportamento Humano e 

Motivação 

A premissa central da análise econômica é que as pessoas possuem 

interesses bem definidos descritos pelas suas funções de utilidade pessoais, e 

procuram maximizar esta utilidade. 

ALGUMAS DEFINiÇÕES IMPORTANTES: 

Informação assimétrica: são as diferenças de informações existentes entre 

os diversos indivíduos, especialmente importantes quando estas informações são 

relevantes para estabelecer uma estratégia eficiente ou uma avaliação de 

desempenho. 

Dano Moral (Moral Hazard): originalmente trata-se de um termo da indústria 

do seguro que se refere à tendência das pessoas de diminuir o cuidado em evitar 

ou reduzir as perdas após o estabelecimento do contrato de seguro. Atualmente, 

a palavra também expressa uma forma de oportunismo pós-contratual que 

aparece quando as ações desejadas ou requeridas no contrato não são 

facilmente monitoráveis ou observáveis. 

7 Frank Knight em "Review of Melville J. Herskovits' 'Economic Anthropology'," Journal of Political 
Economy, 49 (April 1941) 246-258, citado por Oliver Williamson em "Mergers, Acquisitions, and 
Leveraged Buyouts: An Efficiency Assessment," Working Paper Series D, Economics of 
Organization, no. 30, Vale University School of Organization and Management (1987). 
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Para que seja possível prover incentivos de uma forma eficiente, é desejável 

que os empregados sejam os responsáveis pelo seu desempenho, isto é, devem 

ser remunerados ou premiados de acordo com a sua capacidade de atingir 

. resultados estabelecidos. 

No entanto, delegando a responsabilidade e remunerando os funcionários de 

acordo com o desempenho expõe os mesmos a uma série de riscos, dentre eles o 

de colocar em jogo sua renda atual ou futura. Como princípio básico, sabemos 

que a maioria das pessoas é avessa ao risco e também que empregados estão 

menos preparados para assumir e enfrentar riscos que seus empregadores. 

Seguindo esta linha de raciocínio concluímos que existe um custo em prover 

incentivos. Contratos incentivados eficientes são aqueles que equilibram 

eficientemente o custo de enfrentar e suportar o risco quando comparados com os 

ganhos advindos do incentivo. Supõe-se que indivíduos estão mais propensos a 

assumir riscos quando têm a percepção de que os ganhos superam as perdas 

advindas dos mesmos (custo-benefício). Generalizando, o que muda o 

comportamento do Homo economicus é a percepção do risco. 

CONTRATOS INCENTIVADOS COMO UMA RESPOSTA AOS PROBLEMAS DA 

PRESENÇA DE DANO MORAL 

Milgrom e Roberts desenvolvem uma detalhada teoria da natureza e da 

forma de contratos incentivados na presença de dano moral, estabelecendo 

princípios gerais que podem ser usados para entender, analisar, avaliar e auxiliar 

no desenho tais contratos. 

Podemos citar como exemplo inicial a indústria do seguro. O principal 

produto de tal indústria é um contrato. Pelo fato de estar sujeita aos problemas de 

dano moral as seguradoras desenharam contratos que tentam evitar tal evento. O 

pagamento da franquia, que é a participação obrigatória do contratante (ou 

segurado) no caso de uma perda (ou sinistro) é uma forma de envolver o mesmo 

no sentido de expor-se menos ao risco segurado, já que será responsável por 

uma parcela do pagamento das despesas em reaver o bem alvo do contrato. 
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Definimos então contratos incentivados como contratos modelados com o 

intuito de fornecer incentivos apropriados ao indivíduo ou grupo de indivíduos de 

modo que estes adotem um curso de ação compatível com uma determinada 

estratégia definida pelo provedor do incentivo. O estabelecimento de contratos 

incentivados se deve ao fato de enfrentarmos problemas de dano moral advindos 

de sistemas aonde podemos encontrar assimetria de informações, gerados a 

partir de oportunismo pós-contratual e dificuldade de monitoramento do 

comportamento dos indivíduos. 

Partindo do princípio que não somos seres coletivos e sim seres individuais; 

egoístas, preocupados em maximizar o nosso bem-estar, concluímos que não há 

possibilidade de alinhamento de interesses pessoais e organizacionais. Não 

podemos prever que as pessoas vão colaborar espontaneamente, portanto 

incentivos econômicos não podem ser desprezados. Contratos incentivados tem a 

função de forçar as pessoas, através do desenho do sistema do qual optaram 

participar, a alinhar os seus objetivos individuais, dos quais não fazem 

concessões, com os da empresa. Este tipo de contrato procura induzir os 

indivíduos a assumirem um comportamento adequado aos objetivos 

organizacionais, premiando o desempenho que reforça a maximização dos 

resultados da empresa e, conseqüentemente, o do próprio indivíduo, e punido 

aqueles que adotem um comportamento em desacordo, dado que os indivíduos 

procuram maneiras sutis de burlar o sistema e podem assumir posturas amorais, 

ignorando regras, quebrando acordos e empregando manipulação e fraudes se 

vislumbrarem algum benefício pessoal em fazê-lo. 

De um ponto de vista humanista de bem-estar do próximo e de um 

comportamento social admirado pela sociedade como um todo, o sacrifício 

pessoal aparenta possuir uma racionalidade intrínseca. Apesar da importância 

desses atos e da extrema dificuldade de negar a natureza altruísta dos mesmos, 

podemos afirmar que existe um cálculo por trás destes comportamentos, mesmo 

que inconsciente, dos custos e benefícios de sua adoção. Este tipo de situação 
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nos remete aos mais simples casos de nosso dia a dia, como, pOri exemplo, a 

questão da motivação no ambiente de trabalho, alvo deste estudo. 

É importante ressaltar que muitas vezes a motivação está diretamente 

relacionada com questões de liderança. Tal fato não pode ser negadi' no entanto, 

desprezar incentivos econômicos que permitam aos indivíduos maximizar o seu 

bem-estar seria uma postura extremamente ingênua. Temos como um exemplo 

indiscutível a ruína do sistema econômico comunista adotado no Leste Europeu, 

que, através da hipótese da possibilidade de centralização e controle absoluto das 

atividades econômicas com um alto grau de autoritarismo, isento de incentivos 

capazes de mobilizar pessoas a se superarem, levaram, aléf do atraso 

tecnológico, ao surgimento de uma economia informal e um bem-estar social 

passível de uma infinidade de críticas, dentre elas, e talvez a de mailr relevância, 

seja a desigualdade. Em contraste, no Ocidente, aonde ideais co~o o "Iaissez

faire" imperaram, observamos o surgimento e manutenção de umk sociedade, 

que, apesar de suas falhas (como a marginalidade, entre outras), prosperou e 

prospera em diversos campos das atividades humanas, como saúde e tecnologia. 

Neste tipo· de sociedade, a descentralização econômica ijPUISiOnou o 

desenvolvimento, baseando-se em modelos de contratos incenti~ados aonde 

cada indivíduo possui liberdade qe decisão e variedade de opçõesl Trata-se de 

um modelo que reforça e incentiva a competição. 

O fato de que muitos indivíduos continuariam a comportar-se e icamente em 

diversas situações, como o exemplo suíço, onde pessoas pagam em máquinas as 

suas passagens de metrô, mesmo sem a necessidade de fiscais e cibradores nas 

bilheterias e nos carros de transporte, não é particularmente imJ1>ortante para 

nossa análise. Estamos interessados no fato de gue u~a auditoria 

estatisticamente a~tória e com pesadíssimas multas no caso de bomprovação ---------_.---- ---
da infração levam os ind!y~du~-ª~ ªp~1ar uma postura "ética". Além disso, - ... - -
podemos afirmar que a eficiência só é atingida a partir do momento em que os 



20 



21 

COMPARTILHANDO O RISCO E CONTRATOS INCENTIVADOS 

"Bem, então, digo eu, qual a vantagem em aprender a fazer o certo quando é 
desagradável fazer o certo e não há nenhum problema em fazer o errado, e o 
salário é exatamente o mesmo?" 

Huckleberry Finn8 

FONTES DE ALEATORIEDADE 

Caso os indivíduos sempre estivessem aptos a desempenhar a função ) 

desejada e fosse realmente fácil avaliar a adequação do seu comportamento ao 

que havia sido requerido, os pagamentos ou prêmios baseados no desempenho 

não gerariam nenhuma espécie de risco ao empregador. 

Um empregado tem a liberdade de escolher entre desempenhar bem ou não 

desempenhar bem a sua tarefa. Caso desempenhe bem, será recompensado 

conforme previamente acordado, caso contrário, além de não ser recompensado, 

pode até sofrer uma penalização. Em situações onde esforços adicionais são 

requeridos, a remuneração é proporcionalmente mais alta para compensar o 

esforço extraordinário. Mais uma vez, em casos aonde existe a possibilidade de 

mensuração do resultado final do esforço, não há risco por parte do empregador. 

No entanto, na maioria das situações cotidianas, tentativas de delegar a 

responsabilidade pelo resultado do desempenho aos próprios empregados expõe 

os mesmos ao risco, sendo esta a primeira fonte de aleatoriedade. Na realidade é 

extremamente difícil obter-se medidas precisas do comportamento e seus efeitos. 

A vida econômica não é sobre intenção, esforço, e sim sobre resultado - o custo 

de monitorar este esforço é proibitivo. Além disso, quando a remuneração é 

baseada em desempenho, uma aleatoriedade incontrolável nos resultados gera 

aleatoriedade na renda do empregado. 

8 "As aventuras de Huckleberry Finn", Mark Twain (1884) 



22 

Uma segunda fonte de aleatoriedade ocorre quando a avaliação do 

desempenho do funcionário inclui uma série de fatores subjetivos ou então a 

periodicidade desta avaliação não permite analisar a realidade a respeito da 

qualidade do trabalho. 

Outra fonte de aleatoriedade são os eventos exógenos que escapam do 

controle do empregado e que de alguma forma afetam o desempenho do 

indivíduo. Entre eles podemos citar problemas de saúde, financeiros, psicológicos 

e condições dos transportes e tráfego. Toda essa gama de fatores submete os 

empregados ao risco de perder parte de sua remuneração quando estão 

submetidos a contratos incentivados. 

Portanto, para que possamos ter incentivos de desempenho eficientes, é 

preciso colocar na "cesta" de desempenho de cada indivíduo variáveis que a 

pessoa a quem necessitamos incentivar tenha controle. 

Observação: qualquer espécie de generalização no desenho de contratos 

incentivados, do tipo grupos de pessoas reagem da mesma forma quando 

submetidos aos mesmos incentivos induzem a sérios erros. Grupos de pessoas 

que exerçam uma mesma atividade, e mesmo os indivíduos propriamente ditos, 

possuem peculiaridades que devem ser levadas em consideração quando da 

elaboração de um contrato incentivado. Isto é, a percepção do risco da outra parte 

influencia o quanto podemos transferir de risco para ela no estabelecimento de 

contratos incentivados eficientes. 

o DESENHO DO SISTEMA DE INCENTIVOS 

Como princípio fundamental para implantação de contratos incentivados está 

o estudo profundo do "desenho" do mesmo, pois a variável que desejamos 

monitorar invariavelmente não é facilmente monitorável. São necessárias, então, 

variáveis substitutas, particulares a cada caso. 

Esta dificuldade do monitoramento das variáveis se deve principalmente a 

problemas advindos de dano moral, isto é, dada uma decisão, o comportamento 

de um dos agentes muda, e este comportamento não pode ser monitorado, ou é 
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impossível ser monitorado ou ainda, é excessivamente custoso monitora-Io. O 

dano moral acontece quando um dos lados possui uma informação que o outro 

não tem (informação assimétrica). Portanto, sistemas de gestão devem ser 

desenhados de tal forma que permitam a maior proteção possível contra o dano 

moral. 

UMA BREVE ANÁLISE DA MOTIVAÇÃO 

Pelo fato da motivação ser um tópico recorrente neste estudo, analisaremos 

os diferentes pontos de vista a respeito da motivação usando o enfoque 

psicológico das três grandes Escolas da Psicologia. Desde já alertamos o leitor 

que não tomaremos partido de nenhuma dessas Escolas acreditando que, por se 

tratar de um estudo com abordagem econômica, de uma forma pouco ortodoxa 

percebemos a presença de elementos das três linhas psicológicas nas diversas 

formas de desenho de contratos incentivados. 

Citando os autores Milgrom e Roberts, "devem haver recompensas pelo bom 

comportamento e punições pelo mau" o que nos remete imediatamente a B.F. 

Skinner, o precursor das teorias behavioristas, aonde o objeto de estudo é o 

comportamento. Utilizando-se do método de observação mensurável, o 

behaviorismo aborda o problema básico que é o aprendizado. Este aprendizado é 

desenvolvido através de estímulos e respostas (reforços ou punições). Partindo 

desse pressuposto, e seguindo a linha de raciocínio dessa Escola psicológica, 

consideramos a motivação do indivíduo em desempenhar uma determinada tarefa 

como um reforço positivo que levará a um aumento da freqüência do. 

comportamento. Caso queiramos diminuir ou mesmo alterar um determinado 

comportamento, estabelecemos punições. 

Seguindo uma abordagem psicanalítica, onde o objeto de estudo são os 

sentimentos e a energia psíquica, e que, se utilizando do método da interpretação, 

aborda o problema da frustração, verificamos que o comportamento é um produto 

da capacidade do indivíduo em lidar com seus sentimentos. Definimos um 
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indivíduo como motivado quando este for capaz de internalizar os valores e ideais 

propostos como sendo seus próprios ideais de Ego, compatíveis com a realidade. 

A terceira Escola, a Gestalt, onde o tema de estudo são os valores e 

significados, propõe outro ponto de vista a respeito da motivação. Através da 

observação, introspecção e interpretação, a Gestalt enfoca o problema da 

percepção. Nesta Escola, o indivíduo é visto como um mediador entre a realidade 

e ele mesmo e o comportamento é uma decorrência dos significados e valores 

através dos quais o indivíduo objetiva a realidade. A motivação consiste num 

comportamento resultante da interpretação da realidade compatível com os 

anseios do indivíduo. 

BALANCEANDO RISCOS E INCENTIVOS - PRINCíPIOS QUE GOVERNAM E 

OTIMIZAM O DESENHO DE CONTRATOS INCENTIVADOS. 

Quatro princípios governam e otimizam o desenho de contratos 

incentivados: o da informação, o da intensidade do incentivo, o da intensidade do 

monitoramento e da igualdade da remuneração. 

O PRINCíPIO DA INFORMAÇÃO 

O princípio da informação estabelece que os pagamentos resultantes da 

aplicação de um contrato devem depender do valor de uma variável se, e 

somente se, a contabilização dessa variável possibilitar a redução no erro no qual 

o desempenho é medido. O custo de prover incentivos aumenta com a variância 

da estimativa do esforço do empregado. Um contrato de incentivos otimizado deve 

basear a remuneração do empregado (ou o pagamento do sinistro para cobrir o 

prejuízo com um dano, no caso da indústria do seguro) apenas no indicador de 

variância mínima do esforço do mesm09
. Este princípio é utilizado para iluminar 

questões como a da aplicação de franquias no caso de seguro de automóveis. 

9 Vide Apêndice 111 - Modelo linear de remuneração variável-Análise Algébrica. 
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o PRINCíPIO DA INTENSIDADE DO INCENTIVO 

O princípio da intensidade do incentivo diz que os incentivos devem 

aumentar com os ganhos marginais resultantes do esforço maior e com a 

capacidade de responder a esses incentivos do agente, e devem diminuir com a 

aversão ao risco do agente e com a variância através da qual o desempenho é 

medido. Isto é, deve ser uma função diretamente proporcional a quatro fatores: 

• aos lucros marginais gerados pelo esforço adicional; 

• à precisão com que o desempenho é medido; 

• à capacidade de resposta dos agentes aos incentivos propiciados e seu esforço 

na obtenção destes; e 

• à tolerância ao risco do agente. 

o PRINCíPIO DA INTENSIDADE DO MONITORAMENTO 

O princípio da intensidade do monitoramento estabelece que mais recursos 

devem ser aplicados no monitoramento quanto maior for a dimensão do incentivo. 

o PRINCíPIO DA IGUALDADE DA REMUNERAÇÃO 

O princípio da igualdade da remuneração assegura que se não é possível 

monitorar a alocação de tempo e o esforço de diferentes atividades desenvolvidas 

pela mesma pessoa, então os retornos marginais obtidos pelo funcionário devem 

ser iguais para estas atividades. Provendo grandes incentivos apenas para uma 

parcela das atividades que a pessoa desenvolve pode levar à diminuição ou 

eliminação do esforço nas demais atividades. 

Finalizando, contratos eficientes equilibram os ganhos provenientes dos 

incentivos com os custos de transferir e expor os funcionários aos mesmos. 
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INCENTIVOS INTERTEMPORAIS: PADRÕES DE DESEMPENHO E O EFEITO 

CATRACA 

PADRÕES DE DESEMPENHO 

Um difícil e incômodo problema nos sistemas de incentivos é o 

estabelecimento do padrão através do qual o desempenho será avaliado. O 

estabelecimento do padrão em níveis muito elevados levará consistentemente a 

patamares inferiores de pagamento, talvez resultando em baixo envolvimento do 

grupo de trabalhadores. Por outro lado, padrões muito fáceis de serem atingidos 

deixarão os empregados extremamente contentes, porém a empresa arcará com 

elevados custos na manutenção dos sistema e a conseqüente redução nos lucros. 

Um outro efeito interessante é o "efeito catraca", ou rafchef effecf. Esse 

efeito traduz-se como a tendência de aumentar-se o nível mínimo de premiação 

por desempenho após um período de bons resultados com o padrão 

preestabelecido anterior, ou então, a partir do momento em que se sabe qual o 

nível de desempenho do funcionário, estreita-se o padrão de remuneração 

variável dele numa segunda avaliação e assim por diante. 

A adoção desse tipo de postura é muito mais antiga e corrente do que se 

possa imaginar. Numa interpretação tradicional da Páscoa Judaica é contado que 

o Faraó Egípcio havia estabelecido uma competição entre os Hebreus para 

premiar sobre a fabricação de tijolos para as pirâmides, usando o resultado desta 

para estabelecimento de um padrão de produção muito mais alto. 

O efeito catraca (a catraca girando para um dos lados não permite o 

retrocesso) refere-se à prática de basear os alvos do sistema na experiência de 

desempenho passado para uma mesma atividade. Embora tal prática pareça estar 

de acordo com o princípio da informação porque baseia os alvos de desempenho 

nos melhores indicadores possíveis, também impõem certos custos ao sistema. 

Se o ocupante do posto de trabalho não muda com o passar do tempo, então a 

aplicação do efeito catraca acaba por punir o bom desempenho anterior. Em 

economias capitalistas modernas, os meios disponíveis para atenuar este 
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problema são a participação nos resultados e os contratos de trabalho com prazo 

delimitado de duração, com possibilidade de rescisão a qualquer momento 

através de cláusulas de saída bem estabelecidas. 

IMPACTO DO EFEITO CATRACA 

O aumento os padrões de desempenho através da aplicação do efeito 

catraca como resposta aos bons resultados obtidos num determinado período, 

além de ser uma atitude extremamente injusta, pode ser contraproducente. Se os 

trabalhadores vislumbrarem que os padrões de desempenho futuro vão depender 

do desempenho presente, podem se recusar a cooperar com os esforços para 

aumentar a produtividade. Ou então, quando as medições para obtenção dos 

padrões estiver em curso, através da aplicação dos conceitos de "tempos e 

métodos", os trabalhadores podem facilmente manipular os resultados, diminuindo 

a velocidade com que executam as tarefas, com o intuito de facilitar a obtenção 

de bons resultados futuros. O sistema estará desbalanceado, sofrendo de 

problemas de informação assimétrica. Lembramos que sistemas perdem em 

eficiência quando submetidos aos problemas advindos de informação assimétrica. 

A título de exemplo, e no caso específico do estabelecimento do padrão no 

número de peças a serem produzidas (piece rate), aconselha-se que a mudança 

desse padrão só deve ocorrer em casos de inovações tecnológicas em 

equipamentos ou na metodologia de trabalho. 

Uma outra forma de evitar o efeito catraca é a rotação de funções, ou, job 

rotation. Designando diferentes pessoas para desenvolver uma mesma atividade 

em diferentes períodos, e, usando-se os dados da média dos resultados destas 

para estabelecimento do padrão a ser fornecido para um novo ocupante da 

posição, reduz-se sensivelmente o efeito catraca. Essa rotação de funções 

também traz benefícios para a moral do grupo, pois o indivíduo não se entedia 

com o fato de que irá desenvolver a mesma atividade para o resto de sua vida, e 

também torna a equipe de trabalho com um todo muito mais flexível. No entanto, 

no aspecto dos custos envolvidos nesta rotação de tarefas, observamos a 
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redução na eficiência do sistema, pois os trabalhadores terão menos oportunidade 

de ganhar experiência com uma atividade específica. 
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A Remuneração e a Motivação 

A remuneração possui muitos papéis na organização. Um dos mais importantes é 

o de prover efetiva motivação. Este capítulo foca a remuneração como um meio 

para a motivação, construída sobre a teoria básica de remuneração incentivada, 

incluindo um debate sobre o assunto aonde são expostas algumas opiniões em 

contrário e outras a favor da aplicação de tal política. 

FORMAS E FUNÇÕES DA REMUNERAÇÃO 

As DIVERSAS FORMAS DE PAGAMENTO 

Numa organização, a remuneração pode assumir diversas formas, como, 

por exemplo, pela quantidade de horas de trabalho, pelo desempenho alcançado 

} 

ou através de outros indicadores. Trabalhadores da área de produção usualmente 

são pagos por hora trabalhada. Como alternativa, podem receber um valor fixo 

I para cada unidade produzida. Funcionários administrativos fre~üentemente são 

\ remunerados com um salário fixo mensal. Se existe a necessidade de trabalho em 

\ 

hora extra, isto é, após o horário estabelecido no contrato de trabalho, estas são 

remuneradas em níveis superiores aos das horas normais de trabalho. 

I Vendedores em geral são pagos através de um salário fixo baixo mais uma 

I
' comissão sobre as suas vendas, ou sobre o lucro gerado pelas vendas, ou uma 

composição destes. Empregados em qualquer uma destas categorias podem 

ainda receber um bônus adicional, que pode estar implicitamente relacionados 

com o desempenho em diversos níveis - individual, de grupo, da divisão ou da 

organização como um todo. 
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Para a determinação de um bônus individual, o desempenho pode ser 

medido por indicadores objetivos, como habilidades adquiridas, produção em 

unidades ou horas, ou então geração de receitas ou lucros. Pode também ser 

aquilatado subjetivamente através da avaliação de um supervisor, tomando como 

base os resultados da qualidade do trabalho, capacidade de adequar-se ao 

orçamento, melhorias na produtividade. 

Premiações por bom desempenho podem assumir a forma de aumentos 

por mérito no salário fixo do indivíduo, premiando o mesmo por todos os períodos 

futuros e não apenas naquele período onde o desef!1penho foi superior. 

Outras formas de remuneração ou premiação não envolvem o pagamento 

em espécie, mais aumentam o poder aquisitivo dos funcionários, como, por 

exemplo, descontos na compra de produtos da própria empresa, subsídios à 

compra de ações da organização, vales para refeições ou compras em 

\ supermercados, estes últimos muito populares no Brasil. As empresas ainda 

possuem outros tipos de benefícios não monetários como seguros saúde, auxílio 

odontológico, pagamento de estudo extensivo aos dependentes, veículos 

particulares, motoristas. 

Resumindo, a remuneração pode assumir as mais diversas combinações, 

variando caso a caso. 

Os OBJETIVOS DA POLíTICA DE REMUNERAÇÃO 

Um fator relevante e que deve ser levado em consideração reside no 

reconhecimento de que afemuneração possui uma variedade de papéis na 

organização e que, mesmo mantendo-se a remuneração básica fixa e constante, 

a forma como a remuneração é percebida pode afetar a obtenção dos objetivos 
_. ___ ~.,- • -o,. 

E~mpresariais inicialmente propostos. Políticas, formas e níveis de remu.!1eré~s;ão 

bem estabelecidos auxiliam na atração e manutenção dos recursos hUl]'!.a.i10s 

~oecessários. Também podem servir para desencorajar a af)a[ição. de candidatos 
- -- - -- - - - -

tndeª~jáveis, além de forçar os elementos que já se encontram na o~g~~iz_~çã~ e 

~o desajustados ao sistema vigente a optarem _p~.r ~ma ad~uação ou 
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deixarem a empresa. O_pagarnento_ainda funciona como sinalizador dos valores 
~.-..o-.~o' ~ ~. ...~ ~ - .' .---- ._-.~ -~- -~ •• _-- '--._~ ___ • ___ ___ 

da_empresa e indicador dos comportamentos e atitudes desejados. Auxilia 
--~'. ~ -. .- -' ..',," ---,----

tamb_éJILª __ qirecionar os esforços e alocação de tempo _ dos funcionários na 

obtenção das metas da organização como um todo,. premiando os sucessos e 

penalizando, ou deixando de premiar, pelas falha,s. Finalmente, pode fazer tudo o 

que foi exposto de uma maneira eficiente, conciliando o suprimento das 

necessidades materiais e psicológicas dos indivíduos, ao menor custo possível 

para a obtenção dos resultados empresariais. 

INCENTIVOS PARA O DESEMPENHO INDIVIDUAL 

Consideramos o indivíduo como fundamental em todo este texto, e em 

todos os nossos trabalhos. Em última análise, são os indivíduos que decidem e 

agem e são estes que necessitam de motivação 10. Embora incentivos Rara gnmos 

ou times de trabalho também sejam im(;1ortantes, estaremos nos c_oncentr-ar:ldQ

apenas .-J10_~_,lI'!~eDtivos JI"!9iYJd LJª.ts. Para maiores detalhes a respeito de outras 

formas de incentivo, como comissão para vendedores, remuneração por 

habilidades acumuladas, avaliações de desempenho, desenho de cargos Uob 

design) e outros, consultar Lawler 111, E. Strategic Pay. San Francisco, Jossey 

Bass.1990 

O QUE MOTIVAR? 

Para definirmos o que deve ser motivado é imprescindível definir o esforço. 

Este é representado por tudo aquilo que o empregado considera oneroso 

desempenhar, pelo menos no nível desejado, e o empregador valoriza, devendo 

motivar para obter os resultados planejados. 

As tarefas mais fáceis de serem valorizadas são aquelas aonde o esforço 

direto é o fator crítico de sucesso, como, por exemplo, trabalhos braçais 

executados por estivadores, onde o resultado final é diretamente proporcional ao 

10 Seguimos a mesma linha adotada pelos professores Paul Milgrom e John Roberts. 
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esforço físico empregado. Entretanto, mesmo neste tipo de trabalho, existem 

formas corretas e erradas de executar a tarefa. Em outros tipos de trabalhos, o 

que é primeiramente necessário é a atenção, ou uso da capacidade mental, ou 

então a habilidade e conhecimento. 

O dilema é representado pelo fato de que aquilo que o empregado 

demanda do empregador raramente é representado por um fator simples e 

unidimensional. Uma variedade de atitudes e comportamentos dos empregados 

afetam o sucesso da organização. Um sistema de incentivos pode induzir 

positivamente algumas destas atitudes e comportamentos, assim como deter 

aqueles fatores que prejudicam o resultado final. Trabalhado~áárea de 

produção numa fábrica podem obviamente afetar o volume total de produtos 

processados de acordo com o nível de esforço empregado, e devem ser 

motivados no sentido de incrementar este esforço. Mas estes também afetam 

outras variáveis importantes, como a qualidade, a condição física e de 

manutenção dos equipamentos, além dos custos, através do desperdício de 

materiais, e outros. Por outro lado, os trabalhadores também podem afetar 

positivamente o processo via sugestões de melhorias, introdução de novas 

tecnologias, e assim por diante. 

Uma sistema de remuneração e premiação eficiente leva em consideração 

que as contribuições dos funcionários ocorrem através de uma série de 

dimensões, e não apenas de uma ou algumas, e, além disso, o sistema de 

remuneração motiva-os tanto física como mentalmente no sentido de alocar seus 

esforços na direção dos interesses . organizacionais. Em alguns contextos, 

contratos incentivados que explicitam a relação entre a remuneração e as 

medidas de desempenho individual são usados para motivação. Como exemplo, 

podemos citar o pagamento por unidade de produção, a comissão para 

vendedores, a opção de compra de ações da empresa. 
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REMUNERAÇÃO POR UNIDADE DE PRODUÇÃO OU POR PRODUTIVIDADE 

Dentre uma gama respeitável de formas de pagamento, como 

comissionamentos, opção de compra de ações, pagamento por avaliação de 

desempenho, aumento salarial por mérito, pagamento pelo desempenho do 

grupo, estaremos nos concentrando no pagamento por produtividade. Maiores 

detalhes sobre estas outras formas citadas podem ser encontradas em Lawler e 

Milgrom and Roberts. 

Definição 

A remuneração por produtividade é definida como o pagamento de um 

determinado valor por unidade produzida. É geralmente utilizado para casos de 

remuneração individual. 

Vantagens da remuneração por unidade de produção 

São simples e facilmente compreensíveis. Reconhecem individual e 

financeiramente os elementos mais produtivos, que desta forma são encorajados 

a desenvolver cada vez mais o seu potencial. Interligam o pagamento diretamente 

com o desempenho, fornecendo ótimos incentivos aos funcionários objetivando 

que os mesmos externem a sua real capacidade produtiva, gerando mais receitas 

para a empresa. Vários estudos comprovaram que a produtividade aumenta de 15 

a 35 por cento quando estes planos são introduzidos11
, o que pode ser confirmado 

neste estudo, conforme as tabelas do item Redução do Número de Horas de 

Trabalho por Sinistro no Capítulo 7. Este tipo de sistema de remuneração auxilia 

na contratação de mão-de-obra, além de encorajar os funcionários a melhorar 

suas habilidades. Também reduz a necessidade de complicadas avaliações 

subjetivas de desempenho como base para pagamento de mérito. Finalizando, 

podemos afirmar que a remuneração é feita sobre parâmetros objetivos, 

11 Estes estudos são citados por Edward E. Lawler 111, Strategic Pay: Aligning Organizational 
Strategies and pay Systems (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1990), 57-58. 
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facilmente mensuráveis, portanto menos sujeitos a fenômenos indesejáveis como 

manipulação, politicagem e favoritismo. 

Desvantagens da remuneração por unidade de produção 

Contra essa série de benefícios palpáveis da remuneração por 

produtividade, existem claras desvantagens. Em primeiro lugar, mesmo nas mais 

favoráveis das circunstâncias, a base do pagamento por produtividade pode não 

ser completamente uniforme. Como exemplo específico deste caso, podemos citar 

o caso da colheita de frutas, onde usualmente a medida de desempenho é o 

número de árvores colhidas, não levando em consideração o tamanho da árvore. 

No caso deste estudo, seria a quantidade de veículos reparados, independente da 

dimensão do dano. Este fato introduz favoritismo e manipulação na medição de 

desempenho. Operários melhor relacionados com a chefia recebem os serviços 

mais agradáveis. 

Em segunda instância, temos o efeito de variáveis (fontes de aleatoriedade) 

fora do controle do agente, influindo sensivelmente na sua receita, como a parada 

de maquinário para manutenção, a queda na demanda, greve dos fornecedores. 

Em terceiro lugar, numa linha de produção aonde o trabalho de um 

indivíduo depende diretamente do desempenho da atividade anterior, este tipo de 

incentivo não agrega muito valor ao trabalho individual, o mesmo acontecendo em 
-

outras situações aonde os indivíduos possuem pequena possibilidade de influir no 

ritmo do processo produtivo. 

Em quarto, como atesta o Princípio da Igualdade da Remuneração, 

pagando exclusivamente pela produtividade, encoraja-se ao abandono de outras 

atividades importantes que não trazem retorno semelhante à produtividade, como 

manutenção de equipamentos, cursos de atualização e auxílio a outros indivíduos. 

Problemas de qualidade podem ser diminuídos com inspeções criteriosas, 

atreladas à cobrança ou descontos por defeitos ou falhas e/ou retrabalho no 

serviço ou produto com problema. Este retrabalho em geral deve ser 

reprocessado durante o período no qual o funcionário poderia estar recebendo um 
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prêmio por produtividade, sem auferir, no entanto, premiação de qualquer espécie 

nesta situação particular. É válido ressaltar que esta política pode expor os 

envolvidos a riscos decorrentes, nem sempre de sua responsabilidade, 

principalmente nos casos aonde é difícil estabelecer a culpa pelo defeito, falha, ou 

então naquilo que resultou em prejuízo de alguma natureza para a empresa, mas 

estava além da possibilidade de intervenção do operário, como o corte de energia 

elétrica. Os sistemas devem ser desenhados de modo a permitir a contabilização 

individual de falhas e sucessos. 

Implementando e gerenciando a remuneração por produtividade 

Vários sistemas de remuneração por produtividade englobam um salário 

fixo acrescido de uma parcela variável, representada pela quantidade de unidades 

produzidas, multiplicada por um valor monetário. Um dos maiores problemas 

enfrentados é o fato de que, mesmo em sistemas aonde a produção individual 

pode ser medida com razoável precisão, o ajuste do salário fixo e da parcela 

variável é extremamente difícil e delicado. 

Uma vez estabelecido o valor do pagamento da unidade de produção, o 

salário fixo deve ser estabelecido de forma a fazer com que o pacote de 

remuneração como um todo, isto é, a parcela fixa mais a variável, seja competitivo 

com as ofertas do mercado. Como já foi exposto, um ponto crucial deste sistema é 

o estabelecimento de padrões realistas para premiação. Quanto mais alto o 

padrão básico, mais difícil a obtenção da premiação, conseqüentemente a parcela 

variável do pagamento final fica prejudicada, comprometendo o pacote de 

remuneração como um todo. Na ótica e preferência dos trabalhadores, tanto 

melhor quanto menor for o padrão através do qual serão comparados. Para tanto, 

usam de artifícios como diminuir o ritmo de trabalho durante as medições para 

estabelecimento dos padrões de produção, para ganharem premiações maiores 

no futuro, conforme exposto anteriormente. 

Um risco relativamente freqüente é conhecido vulgarmente como "operação 

tartaruga", isto é, mesmo após o estabelecimento de um padrão, o grupo de 



36 

operários reduz a velocidade de processamento na esperança de haver redução 

nos padrões previamente estabelecidos se eles provarem a dificuldade atual de 

obtê-los. Lawler cita um exemplo no qual uma solicitou-se que uma secretária 

assumisse provisoriamente uma função na área de produção durante uma greve 

dos operários. Apesar de não ter experiência anterior, ela produziu quase quatro . 

vezes mais, quebrando todos os records. O funcionário que ocupava aquele posto 

específico estava na função há pelo menos dez anos e sempre reclamara do 

padrão estabelecido. 

O reduzido espectro de situações nas quais este modelo de remuneração 

por produtividade pode ser aplicado, bem como algumas dificuldades no 

gerenciamento do sistema reduziram o seu uso. Aparentemente, algumas 

empresas optaram por outras formas de remuneração e motivação dos 

funcionários da área produtiva, como grupos de trabalho (team work). No entanto, 

outras empresas descobriram que este tipo de remuneração pode ser aplicado a 

empregados em outros tipos de ocupação que não as diretamente ligadas à 

produção. 

OPINiÕES CONTRÁRIAS E UM DEBATE 

w. Edwards Deming, no seu livro "Qualidade: A revolução da 

Administração" estabelece 14 Princípios para a Transformação da Administração 

Ocidental, onde analisa criticamente as teorias de gerenciamento da qualidade e 

suas aplicações na condução de empresas. 

No 11°. Princípio - Suprimir as cotas numéricas Deming diz que é 

extremamente comum o estabelecimento de cotas numéricas para a mão-de-obra. 

Afirma também que é comum o retrabalho pela falta de qualidade dos serviços, 

garantindo que a correlação entre ambos é perfeita. 

Citando textualmente Deming, "pretendemos que cada operador saiba que 

sua função é dar atendimento e não atingir a determinada cota, tendo ao mesmo 



37 

tempo a consciência de estar prestando seu serviço ao custo mínimo razoável". 

Na sua opinião, todos os funcionários devem participar da melhora do serviço e do 

custo, obtendo com isto a qualidade de vida profissional. Conclui este princípio 

aconselhando que o trabalho da administração é substituir os padrões de trabalho 

por uma liderança inteligente baseada em conhecimento. 

Um outro de debate interessante sobre o assunto Remuneração Variável foi 

promovido pela conceituada revista americana Harward Business Review, na sua 

edição do bimestre novembro - dezembro de 1993. Referindo-se a um artigo 

escrito por Alfie Kohn, "Por que Planos de Incentivo não podem funcionar" ("Why 

Incentive Plans Cannot Work') de setembro - outubro de 1993, que é um excerto 

de seu livro "Punido pelas Recompensas" ("Punished by Rewards') , vários 

professores, executivos e consultores deram sua opinião a respeito do assunto. 

Na visão de Kohn, os problemas dos planos de incentivo são menos 

resultantes de defeitos no desenho do modelo do que da inadequação das 

premissas psicológicas que baseiam os mesmos. Sua pergunta recorrente é 

"Podem os programas e planos de incentivos funcionar?" e a resposta, baseada 

em pesquisas do mesmo, sugere ironicamente que, de longe, os incentivos ou 

prêmios obtém sucesso em um único item, a submissão temporária, isto é, os 

incentivos não desenvolvem um comprometimento. Estes temporariamente 

mudam a maneira de como fazemos as coisas. De acordo com Alfie Kohn, planos 

de incentivo simplesmente não funcionam. 

G. Bennett Stewart 111, Senior Partner da Stern Stewart & Co. de Nova 

Iorque, cita que as economias chinesa e soviética foram ao colapso pois não 

permitiam que as pessoas colhessem o fruto de seu esforço individual. Uma piada 

russa famosa descreve este fato "O governo finge que nos paga e nós fingimos 

que trabalhamos", sendo esta, na ótica de Bennett Stewart, a perfeita resposta ao 

tipo de sistema de remuneração que Kohn propõem. Bennett Stewart reitera sua 

posição atacando Kohn, deixando a seguinte pergunta para reflexão "Será que é 

verdade, como argumenta Kohn, que as pessoas respondem a incentivos 

econômicos quando gastam seu salário e não quando lutam para recebê-lo?" 
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Como sugestão para modelos de remuneração incentivada, Bennetl Stewart 

sugere a participação nos lucros. 

Já Eileen Appelbaum, Associate Research Director do Economic Policy 

Institute de Washington, DC, acredita que Kohn colocou em ordem uma série de 

aspectos psicológicos, provando que esquemas de incentivo em vários casos não 

só não trouxeram ganhos de produtividade como chegaram a reduzir estes. No 

entanto, ainda ficamos sem resposta a uma série de questões: "Como aumentar o 

desempenho e qual o verdadeiro papel da remuneração nesse contexto?" Na sua 

opinião, tentar aumentar a produtividade através da manipulação de planos de 

incentivo é contraproducente. Por outro lado, a participação justa dos empregados 

nos resultados é um fator relevante e necessário. 

Por outro lado, Michael Beer, Professor de Administração da Harvard 

Business School de Boston, Massachusetls, acredita que o argumento de Kohn é 

falho pois não leva em consideração certas práticas correntes e também pelo fato 

das diferenças culturais não terem sido estabelecidas. A aplicação vitoriosa de 

planos de incentivo na Europa continental e no Japão não possuem as mesmas 

características que nos Estados Unidos e Inglaterra. Nestes últimos, conforme 

afirma Beer, o problema encontra-se nas premissas equivocadas adotadas pelos 

gerentes e consultores. A pergunta básica está errada: "Como nós (gerentes) 

podemos desenhar o plano de incentivos para obter o comportamento desejado?" 

~ enquanto que a pergunta certa seria "Qual o papel, se é que existe algum, que os 

planos de incentivo devem ter?". Beer acredita que os gerentes utilizam os 

sistemas de incentivo como "muletas", pois é muito mais fácil desenhar um plano 

que supostamente e milagrosamente executará as tarefas de coordenação por si 

só do que articular persuasivamente uma direção, estabelecendo uma linha 

coerente de ação, confrontando as dificuldades e conseguindo o necessário 

engajamento. Beer ainda deixa uma pergunta provocativa: "Se planos de incentivo 

não motivam, então o que devem fazer os gerentes a respeito da motivação?" 

Através da introdução de um dilema básico do pagamento por produtividade, Beer 

confronta Kohn ao dizer que este ignora a seguinte questão primordial: "Se o 
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pagamento por desempenho não funciona, como trabalhar com vendedores 

comissionados?". Os melhores elementos irão embora sem o comissionamento. O 

dilema se configura quando o pagamento por desempenho é introduzido e o 

sentido de comprometimento com os objetivos da organização é abandonado, 

sendo substituído por um perigoso individualismo. Finaliza agradecendo Kohn por 

ter "acionado o alarme", porém o critica por não ter provido as devidas respostas. 

Andrew M. Lebby, Senior Partner do The Performance Group de 

Washington, DC, diz "ano após ano perguntamos aos empregados o que os 

motiva e, ano após ano, ouvimos: conseguir executar bem um trabalho; 

reconhecimento por parte dos colegas e pela gerência; avanços na carreira e por 

fim, salário". Continua "quando perguntamos aos funcionários qual foi a última 

recompensa que receberam, invariavelmente a resposta é dinheiro". Assim como 

é mais fácil aos pais mostrar seu amor a seus filhos com presentes e não com 

abraços, é mais fácil aos gerentes mostrar sua gratidão com dinheiro e não com 

palavras. Lebby conclui analisando que nossos modelos de remuneração são 

extremamente atrasados, tayloristas e mecanicistas. A forma como trabalhamos 

foi alterada significativamente, enquanto que as estruturas salariais 

permaneceram as mesmas. O dinheiro, na sua opinião, é um resultado de bom 

desempenho. Satisfação e respeito são incentivos para obtenção deste bom 

desempenho. 

A Professora de Psicologia da 8randeis University de Waltham, 

Massachusetts, Teresa M. Amabile, explica que a motivação extrínseca - ser 

motivado pelo desafio da tarefa e o prazer na execução desta - são essenciais 

para a criatividade. No entanto, a motivação intrínseca - ser motivado por 

reconhecimento e dinheiro - não é, de modo algum, necessariamente ruim. 

Recompensas generosas, incluindo a participação nos lucros, não devem ser 

vistas como suborno, particularmente quando são apresentadas como uma forma 

de remuneração da competência e criatividade. Seria um grande erro acreditar 

que a remuneração e o reconhecimento sempre têm um efeito negativo no 
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desempenho, ou então que pessoas criativas não podem ser motivadas tanto pelo 

dinheiro como pelo interesse no trabalho propriamente dito. 

--p Jerry McAdams, Vice Presidente da Performance Improvement Resources 

Maritz Inc. e Diretor do Consortium for Alternative Reward Strategies Research de 

St. Louis, Missouri, acredita que sistemas de incentivos reforçam a relação ganha

ganha, e ao invés de ficarmos assustando empresas a respeito dos perigos da 

remuneração variável, deveríamos aplaudir aquelas que tiveram a coragem de 

adotá-Ia. 

Na visão de George P. Baker 111, Professor Associado da Harvard Business 

School de Boston, Massachusetts, o problema não é que os planos de incentivo 

não funcionam, como argumenta Kohn. Eles funcionam, e muito bem. O problema 

é que planos que incentivam comportamentos ruins produzem resultados ruins. 

Na sua opinião, Kohn é ingênuo e utópico. Empresas modernas que queiram 

sobreviver precisam aprender a gerenciar planos de incentivo se quiserem ser 

flexíveis, inovativas, rápidas e direcionadas para o objetivo preestabelecido. 

A Gerente de Recursos Humanos da IMM Operational Services, Inc. de 

Denver, Colorado, Donita S. Wolters, finaliza o debate registrando que a 

implementação de um plano de incentivos mal estruturado pode causar danos 

mais graves do que bons resultados pois os empregados recebem uma série de 

informações contraditórias a respeito dos valores e prioridades da organização, 

deixando para trás um rastro de confusão e frustração. Planos de incentivo não 

são capazes de produzir bons resultados Se os funcionários não forem bem 

treinados e não tiverem a menor idéia do que é esperado deles. 

Após esta série de comentários, Alfie Kohn responde que, nas suas 

pesquisas, nunca achou uma empresa na qual um plano de incentivos trouxesse, 

no longo prazo, ganhos reais de produtividade e qualidade. Responde a Donita 

Walters dizendo que é muito confortável afirmar que planos de incentivo não 

funcionam quando mal elaborados, ou quando são estabelecidos para 

comportamentos errados, como cita George Baker. Kohn acredita que planos de 

incentivo fracassam pois estão baseados em premissas completamente erradas 



41 

da teoria de motivação. "Tentar corrigir os efeitos devastadores de um plano de 

incentivos com outro plano é como tentar curar o alcoolismo mudando de vodka 

para o gin". Motivação não é apenas uma questão de "colocar uma cenoura na 

frente do funcionário e um chicote na mão do empregador". 

Kohn continua sua defesa citando W. Edwards Deming, "dinheiro não é, de 

forma alguma, um fator motivador". Um outro grande problema de sistemas de 

incentivos apresentado por Kohn é o sentimento de controle gerado, que por si só 

é desmotivador - "Oferecer recompensas às pessoas na condição de que estas 

executem exatamente o que foi determinado é, quase por definição, uma tentativa 

de exercer controle." Uma outra colocação extremamente polêmica é a seguinte 

"Mais uma vez, pensem em dinheiro: menos deste pode realmente desmotivar, o 

que não implica, de nenhuma maneira, que mais dinheiro irá motivar." 

No intuito de esclarecer algumas questões, Kohn dá alguns conselhos: 

"Paguem bem e com justiça seus funcionários, e, a partir daí, façam todo o 

possível para que eles esqueçam tudo que se refere a dinheiro. Convençam seus 

gerentes a parar de manipular os funcionários com recompensas e punições. 

Usem a política dos três Cs: choice (escolha), collaboration (colaboração) e 

content (contentação). Escolha significa que os empregados devem estar aptos a 

participar na tomada de decisões sobre o que eles devem fazer. Colaboração 

denota a necessidade de trabalho em equipe' para o intercâmbio de idéias e um 

clima de apoio. Contentação se refere àquilo que é solicitado às pessoas. " 

Kohn finaliza seu texto citando Frederick Herzberg a respeito de 

contentação: "Se você deseja pessoas motivadas fazendo um bom trabalho, dê 

um bom trabalho para que elas façam." 
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A hipótese 

Nos dois capítulos anteriores discutimos os sistemas de remuneração 

variável, suas formas e políticas, principalmente o de pagamento por 

produtividade. Neste, estaremos evidenciando os aspectos econômico e 

psicológico destes modelos. 

A hipótese central desse estudo está baseada num enfoque econômico, 

seguindo a linha adotada por Milgrom e Roberts: 

, 
"&~~a~, a~e(J~ 

~de~~, dMÚJ~a4~~ 

~ fuvut ~ (J ~ dem-e4taIt. " 

A premissa central da análise econômica é que as pessoas possuem 

interesses bem definidos descritos pelas suas funções de utilidade pessoais, e 

procuram maximizar esta utilidade. Podemos afirmar que a vida econômica não é 

sobre intenção, esforço, e sim sobre resultado - o custo de monitorar o esforço é 

proibitivo. Outro fator importante a ser considerado é que não podemos prever 

que as pessoas vão colaborar espontaneamente. Portanto, incentivos econômicos 

pecuniários não podem ser desprezados, e no caso deste relato, estes incentivos 

estão representados pela premiação por produtividade. 

Como hipóteses secundárias neste estudo, admitimos que a maioria das 

pessoas são avessas ao risco, preferindo a certeza do recebimento de uma 

remuneração fixa ao invés da incerteza de uma quantia ·variável, e que os 
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indivíduos possuem interesses pessoais muito diferentes dos interesses das 

empresas nas quais trabalham. 

Nosso objetivo no estabelecimento da hipótese central é o de propor uma 

solução para o dilema exposto nas hipóteses secundárias, isto é, localizar o ponto 

de ruptura que induz os indivíduos a saírem da estabilidade da remuneração fixa, 

partindo para o risco, através de incentivos monetários e, ao mesmo tempo, 

fazendo com que o esforço individual seja .'éanalizado para a obtenção de um 

resultado do interesse da organização, corn'o um todo. 

,'. 

Maslow e a motivação 

A motivação advém de diversos fatores. Abraham Maslow hierarquiza as 

necessidades humanas em cinco grupos, onde a motivação aparece de diversas 

formas: 

• Necessidades psicológicas e de sobrevivência: ar, alimentação, água, defesa, 

sexo. 

• Necessidades de segurança: estrutura e previsibilidade. 

• Necessidade de pertinência e respeito (status): aceitação, afeição, filiação. 

• Necessidade de auto-estima: reconhecimento externo e estabelecimento das 

próprias metas. 

• Necessidade de auto-realização: justiça, conhecimento, ordem, beleza, 

verdade. 

Uma observação importante 
.' 

Neste estudo estamos enfocando principalmente o aspecto pecuniário que 

leva à motivação, retirando os indivíduos da posição inercial. No entanto, de forma 

alguma estamos desprezando os demais fatores motivacionais, considerando-se 
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como fatores subjacentes primordiais e essenciais o reconhecimento e o prazer 

pessoal por qualquer espécie de realização. 

Também frisamos não passar de ingenuidade a crença que pessoas podem 

ser convencidas apenas através de discursos, sem um cálculo pessoal 

inconsciente do benefício monetário gerado pela adoção da postura proposta 

neste discurso. 

o problema da relação agente-principal 

Estas considerações estão calcadas nos problemas resultantes da relação 

agente-principal. Entenda-se esta relação como alguém (o agente) atuando em 

benefício de outro (o principal), ou então, uma relação na qual uma das partes (o 

principal) confia a outra (o agente) a execução de um trabalho ou a prestação de 

um serviço. Quando os agentes não podem ser facilmente monitorados e seus 

resultados facilmente identificáveis e verificáveis, estes são expostos à grande 

tentação de direcionar-se para a consecução de seus objetivos pessoais ao invés 

daqueles do principal. Portanto, para que se possa prover incentivos aos agentes 

de modo que estes comportem-se de acordo com os interesses do principal, 

torna-se necessário que os agentes arquem com a responsabilidade sobre os 

resultados de suas ações, conseqüentemente arcando com mais riscos que 

estariam dispostos a enfrentar em outra situação sem os incentivos. 

A racionalidade do Homo economicus. Uma visão econômica e 

outra psicológica 

A racionalidade que permeia a busca do bem-estar está explicitada no 

comportamento do Homo economicus. Dada uma condição de estabilidade, a 

inclusão de uma variável que dá ao indivíduo a opção de escolha de manutenção 

desta estabilidade sem nenhum benefício versus uma desestabilização 
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temporária com um risco conhecido previamente, mas com retorno(s) que 

, supera(m) o custo deste risco, levando o indivíduo a um patamar de estabilidade 

superior ao inicial (mais conforto, bem-estar, poder, posição social), supusemos 

que na grande maioria dos casos a escolha do indivíduo recaia sobre esta 

segunda opção. Isto é, o Homo economicus é um ser racional que maximiza 

intertemporalmente o seu bem-estar ou lucro. 

Voltando à hierarquização das necessidades básicas de Maslow, atingido 

um determinado patamar, a tendência natural das pessoas é ascender nesta 

escala, reforçando o que foi exposto anteriormente12
. 

Pela ótica da Psicologia, encontramos o Princípio do Conflito. Dada uma 

situação de estabilidade, qualquer fator que causa um desequilíbrio nos leva a 

procurar o retorno à estabilidade. Permeando esse movimento de procura de 

equilíbrio existe o aprendizado de novos padrões de comportamento. É a busca 

do prazer versus evitar a dor. Deste modo, as pessoas abrem seus leques de 

possibilidades de adequação e crescimento face às vicissitudes do cotidiano. Se 

nos é dada uma situação na qual existe a possibilidade de alcançar um patamar 

de satisfação mais elevado, existe um movimento interno que nos leva a essa 

busca. Como exemplo desse movimento interno podemos citar a ambição. 

Vetorialmente, conflitos são considerados como forças de mesma 

intensidade em sentidos opostos, sobre um mesmo objeto, fazendo uma breve 

referência à Física. 

Para a resolução destes conflitos, disparamos uma série de mecanismos 

de defesa, que são as reações inconscientes usadas pelos indivíduos para 

satisfazer suas necessidade emocionais. Como exemplo, temos: a necessidade 

do estabelecimento de harmonia entre objetivos internos divergentes; a redução 

dos sentimentos de ansiedade resultantes de desejos não satisfeitos ou a 

modificação da realidade para torná-Ia mais tolerável. Os mecanismos de defesa 

12 Ressaltamos que a teoria desenvolvida por Maslow é extremamente criticada pelo fato de 
considerar possível esta hierarquização das necessidades. 
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mais comuns são a repressão (a prevenção contra a entrada de idéias 

inaceitáveis na mente consciente), deslocamento (canalização de impulsos 

perigosos para situações substitutas), a negação (tentativa de rejeitar fatos e 

acontecimentos da realidade) e a sublimação (transformação de um instinto 

agressivo num comportamento socialmente aceito). 

Concluindo, podemos perceber que as situações de desestabilização 

temporária suscitadas pela introdução de uma variável externa, como um plano de 

incentivos, são enfocadas por diversas escolas, a Econômica, a Psicológica e a 

Física. Cada qual, de acordo com seus princípios, admite a possibilidade de 

mudança de um patamar de estabilidade através da introdução de fatores 

exógenos, passando por um período de desestabilização temporária, alcançando 

finalmente uma nova situação de equilíbrio (conforto, bem-estar), que não 

necessariamente é igual à situação inicial. 
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Dando prosseguimento, detalharemos um modelo de remuneração variável 

construído a partir da hipótese central, explicando passo a passo os pontos 

críticos e as variáveis do mesmo. Faremos referência ao diagnóstico elucidado 

nos capítulos teóricos 3 e 4 e ilustraremos o modelo com dados empíricos. 

Solução de um caso real 

Em função da necessidade da implantação de uma nova política de 

remuneração face a uma crise interna de desmotivação dos empregados aliada à 

produtividade e faturamento declinantes no Centro de Reparação Automotivo da 

Porto Seguro Serviços Aeroporto, optamos pelo estabelecimento de um modelo 

de remuneração variável por produtividade, que será detalhado a seguir. 

A ESTRUTURA DO PLANO DE INCENTIVOS 

FORMAS DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE 

O Orçamento 

Definição: 

O orçamento é um documento elaborado a partir da recepção do veículo e que 

irá acompanhar o mesmo até o final dos serviços. Possui múltiplas funções: 

• Registrar os dados gerais do veículo e do proprietário para efeito de 

acompanhamento de serviço, localização física do mesmo, faturamento e fonte de 

informações para relatórios gerenciais . 

• Designar os serviços que deverão ser exkcutados. Exemplo: 

./ funilaria da lateral esquerda 



,/ pintura das partes afetadas 

,/ desmontagem do radiador 

,/ polimento geral 
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• Estabelecer uma estimativa de horas necessárias para a execução de cada 

uma das etapas produtivas: 

,/ funilaria da lateral esquerda: 6 horas 

,/ pintura das partes afetadas: 12 horas 

,/ desmontagem do radiador: 1,5 hora 

,/ polimento geral: 3 horas 

• Relacionar as peças que serão compradas para efeito de substituição: 

,/ Tampa do porta-malas GM, Monza modelo 93 

,/ Amortecedores dianteiros 

Utilização na área produtiva 

De posse de uma das quatro vias desse documento, o funcionário que irá 

executar o serviço possui a informação do tempo previsto para a execução do 

mesmo, estabelecido pelo orçamentista na etapa anterior. Ao iniciar este trabalho 

específico, dirige-se à Apontadoria e comunica às apontadoras o número da 

Ordem de Serviço (OS) que está começando - este número encontra-se impresso 

no corpo do orçamento. A apontadora, por sua vez, localiza a sua via do 

orçamento tendo como chave de acesso o mesmo número de OS, e dá a abertura 

daquela etapa específica do processo através do registro da hora de início de 

serviço, marcando o cartão de tarefas daquele funcionário no relógio de ponto. Ao 

terminar o serviço, o mesmo funcionário comunica a Apontadoria, solicitando o 

"fechamento" da OS. As apontadoras, então, registram no cartão de tarefas o 

horário do término da operação. 

Modelos de: Orçamento, Cartão de Tarefas e Demonstrativo de Pagamento: 

podem ser encontrados nos Anexos. 
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Conceito: 
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Trata-se de um conceito extremamente simples. O objetivo por trás dessa 

simplicidade está baseada no princípio de que sistemas lineares possuem a 

vantagem de serem facilmente compreendidos por aqueles que serão submetidos 

aos seus efeitos, e também pelo fato de serem facilmente administrados. Um 

esquema de difícil compreensão está fatalmente fadado ao fracasso. Geram 

desconfiança, insegurança e formação de lobby para eliminá-lo. Além disso, um 

sistema que não consegue ser administrado conforme inicialmente planejado com 

certeza não será capaz de prover a motivação prevista e desejada. 

Aplicação Prática 

Ilustraremos a seguir um caso típico: 

horas 

./ Tempo orçado para reparação de um dano no teto: 10 horas 

./ Abertura da Ordem de Serviço: 8:00 horas (AM) 

./ Fechamento da Ordem de Serviço: 13:00 horas (PM) 

./ Tempo de almoço: 1 hora 

./ Tempo efetivamente gasto para a execução do serviço: (13-8-1) = 4 

./ Quantidade de horas prêmio: (Orçado - Executado) = (10-4) = 6 horas 

Ao final de cada período de premiação, que no caso é de um mês, somam-se 

todas as Horas-Prêmio conseguidas pelos funcionários e processa-se o 

pagamento em conta corrente do mesmo, juntamente com o salário fixo. Para um 

modelo real, vide Modelos de Orçamento. Cartão de Tarefas e Demonstrativo de 

Pagamento nos Anexos. 
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Histórico 

Antes da implantação do Novo Modelo de Incentivos, vigorava um sistema 

de premiação extremamente simples. O orçamentista elaborava uma estimativa 

das horas necessárias para a execução de um determinado serviço. Apontava-se 

as horas gastas pelo funcionário para a finalização do mesmo. Caso a quantidade 

de horas trabalhadas fosse menor que a quantidade orçada, o operário teria 

direito a um prêmio, composto do valor em horas desta diferença (orçado -

executado) multiplicado Ror US$ 0,40 por hora. Alguns de seus defeitos: 

• valor da premiação extremamente baixo. O custo pessoal despendido na 

obtenção de um patamar razoável de premiação superava significativamente 

o benefício auferido; 

• não havia controle de qualidade, premiando mesmo aqueles que executavam 

serviços que geravam retrabalhos; 

• trabalhadores que apresentavam desempenho superior sentiam-se 

desmotivados pelo fato de estar recebendo a mesma base de prêmio que os 

demais; 

• desatenção dos administradores às variáveis críticas; 

• descompasso em relação às políticas de remuneração por produtividade do 

mercado; 

• descrença e revolta dos operários no sistema que consideravam um provedor 

de "esmolas". 



51 

Nova Proposta 

Em função dos problemas enfrentados, descritos no tópico anterior, e 

objetivando aumentar a produtividade, a velocidade do processo, a motivação do 

grupo de funcionários e conseqüentemente baixar o custo do sinistro, elaboramos 

um Novo Modelo de Incentivos, admitindo as seguintes premissas: 

./ inadequação do valor pago por cada hora-prêmio conquistada, isto é, US$ 0,40 

por hora; 

./ ausência de diferenciação na premiação daqueles que obtinham um resultado 

superior ao do restante; 

./ as pessoas reagem racionalmente para aumentar o seu bem estar; 

./ a média de horas-prêmio por mês obtidas por funcionário era de 34 horas mais 

um desvio padrão de 23 horas; 

elaboramos o seguinte modelo de premiação para os funcionários da área 

produtiva: 

Detalhamento da Nova Proposta de Premiação 

Estabelecemos três faixas de premiação, US$ 0,60; 1,20 e 2,00 por hora 

em substituição à faixa única de US$ 0,40 por hora, objetivando diferenciar 

aqueles que obtivessem um desempenho superior, criando um desafio individual 

saudável para obtenção dos ní~eis superiores de premiação, gerando, desta 

forma, aumentos na produtividade da empresa. 
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A faixa inicial de premiação, US$ 0,60, foi escolhida neste patamar para 

criar um impacto significativo na percepção dos funcionários com relação às 

mudanças estratégicas que estavam por vir - tratava-se de uma premiação 50% 

superior à anterior, US$ 0,40. Os mesmos funcionários, ainda que não obtivessem 

desempenhos diferentes daqueles que já vinham obtendo, estariam recebendo 

uma recompensa 50% maior. 

Limitou-se a 1ª faixa de premiação a 60 horas pelo fato de ser a média 

anterior à implantação do Novo Plano, 34 horas, mais um desvio padrão, 23 

horas, aproximado para cima, 60. Acreditávamos que estaríamos incentivando os 

funcionários dentro de limites factíveis e apoiados em dados de média e desvio 

padrão empíricos, gerados pelo próprio grupo de trabalho no modelo de incentivo 

anterior. 

Limitou-se a segunda faixa a 80 horas, fundamentando-se na mesma 

explicação do item anterior, só que desta vez somando-se dois desvios padrão à 

média previamente obtida (34+2x23). 

Baseando-se numa análise de custo-benefício, supusemos que, nesta 

segunda faixa, uma premiação 100% maior que a da primeira, isto é US$ 1 ,20th 

contra US$ 0,60th, seria mais que suficiente para equilibrar esta equação custo

benefício. O esforço para atingir o benefício estaria plenamente compensado pela 

premiação substancial. 

Seguindo esta linha de raciocínio, assim procedemos para determinar os 

parâmetros da terceira e última faixa. 

Funcionários diretamente ligados à produção 

Para as lideranças, coloristas, cabineiros, chefias e gerência adotamos 

outra linha de ação, específica a cada tarefa: 

Coloristas são indivíduos que trabalham suprindo o setor de pintura das 

tintas utilizadas em cada veículo. Preparam in loco, com auxílio de um sistema 

computadorizado, as fórmulas necessárias para o perfeito ajuste. Desta forma, a 

empresa economiza no markup da compra de tintas de revendedores e evita 
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desperdícios, elaborando apenas a quantidade necessária para cada caso 

particular. Pelo fato de não estarem diretamente ligados a área de produção, os 

coloristas não recebem um tempo padrão para a execução de cada fórmula 

conforme um orçamento. Antes da implantação do novo modelo, estes 

funcionários eram pintores, que foram deslocados da área produtiva para exercer 

esta função de coloristas. Sem dúvida nenhuma passariam a exigir das suas 

chefias o pagamento de Horas-Prêmio. Caso isso não fosse possível, solicitariam 

a volta à área de produção. Como não podíamos prescindir destes profissionais, 

já treinados, estabelecemos o seguinte critério: pelo fato dos mesmos estarem 

fornecendo serviços ao setor de pintura, e, se fossem mais eficientes os pintores 

poderiam executar mais rapidamente o seu trabalho, decidimos premiá-los pela 

média das horas-prêmio obtidas pelos funcionários deste setor. 

Os Cabineiros são pessoas que trabalham na pintura de veículos num 

compartimento (cabine) de pintura, aonde o ar é filtrado para evitar 

contaminações, e todo o processo se dá em um ambiente hermeticamente 

fechado, desde a pintura propriamente dita, até a secagem em estufa. Neste 

caso, a linha de raciocínio adotada seguiu a anterior. Estes profissionais são 

remunerados pela média dos demais pintores. Como a cabine de pintura é o 

gargalo da produção, trabalhando com mais eficiência, o processo como um todo 

fica mais produtivo. 

No caso dos Líderes e dos Chefes de setor, adotou-se a política de premiá

los pela média do setor sob sua responsabilidade. Com isto, estaríamos levando 

os mesmos a desejar um desempenho superior do conjunto, dando atenção 

àqueles funcionários que realmente necessitassem de atenção, isto é, os 

funcionários menos qualificados. Estes Líderes e Chefes possuíam autonomia 

suficiente para solicitar cursos de atualização e formação profissional, bem como 

contratações e dispensas. Como dado empírico relevante, aquilo que havia sido 

previsto se concretizou. Estes Chefes e Líderes passaram a concentrar-se no 

aprimoramento profissional de suas equipes e no caso de novas contratações, 
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seus critérios de seleção e treinamento dos candidatos passaram a ser muito mais 

rigorosos. 

Para o Gerente Geral da Oficina, a fórmula adotada foi a mesma da Chefia 

e Lideranças, com a diferença de que neste caso, a premiação era considerada 

baseando-se na média de todos os funcionários da área de produção da oficina. 

A tabela de premiação para estes casos é a seguinte: 

Valores em US$ 

Casos Especiais 

Três casos específicos necessitaram de um tratamento à parte, 

extremamente delicado: orçamentistas, apontadoras e encarregados de pessoa/13. 

Ambos possuem um poder de manipulação do sistema muito grande. Por este 

motivo, fomos obrigados a criar um mecanismo de premiação diferente. 

No que se refere às apontadoras e aos encarregados de pessoal, optamos 

por pagar não um prêmio por produtividade, mas sim um salário eficiência. 

Entenda-se como salário eficiência aquele que é capaz de atrair (renda) 14 os 

recursos humanos necessários e retê-los (quasi-renda)15 na empresa. 16 São 

salários situados, neste caso específico, entre a média e o máximo do mercado, 

mais precisamente no terceiro quartil. A lógica por trás do salário eficiência está 

13 Agradeço a colaboração sempre presente e eficiência do jovem Alexandre V. Zilet. 

14 Renda é a remuneração adicional dada ao recurso para atrai-lo para a função. 

15 Quasi renda é o custo para reter um recurso. 

16 Vide a Teoria sobre Renda e Eficiência em Economics, Organization and Management, de 
P.Milgron e J.Roberts, 1992, Prentice Halllnternational Books, página 270. 
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calcada no fato de que se o empregador realmente deseja atrair um determinado 

indivíduo, deve pagar melhor que o mercado, e este indivíduo, para não perder 

este emprego que paga melhor que a média, deverá ter um desempenho superior, 

diferenciado. 

Para os orçamentistas fomos obrigados a criar uma banda móvel de 

premiação. Para estabelecer os limites inferior e superior desta banda, analisamos 

estatisticamente 3.000 orçamentos de veículos sinistrados, de terceiros e 

segurados 17. Obtivemos uma média ponderada e um desvio padrão, que 

passaram a funcionar com limites da banda. A cada mês, com a inserção de mais 

um lote de veículos orçados no banco de dados, esta média sofre uma 

modificação, assim como o desvio padrão, dando aos orçamentistas um 

direcionamento para sua atuação. Caso a média do mês em questão esteja 

dentro dos limites da banda, o orçamentista recebe um prêmio, valorizado em 

US$ 350,00. Caso esta média supere o limite superior, indicando que o 

orçamentista está sendo complacente com seus colegas da área de produção, 

inflacionando seus orçamentos em benefício daqueles, não há pagamento de 

nenhum prêmio. Por outro lado, caso o orçamentista obtenha como média um 

valor que esteja abaixo da banda inferior, também não recebe prêmio. A 

justificativa para esta última situação é que, caso o orçamentista queira agradar 

seus superiores, diminuindo a quantidade de horas orçadas, fazendo com que o 

pessoal da área produtiva receba menos prêmio mesmo trabalhando mais, 

economizando desta forma para a empresa, o sistema como um todo cai em 

descrédito. A criação dessa banda inferior tem o objetivo de evitar o efeito 

17 Existe uma diferença significativa na estimativa de horas para execução de serviços em veículos 
de terceiros e segurados. Isto se deve ao fato de que, em geral, terceiros sofrem colisão na parte 
traseira de seus veículos, causadas por segurados. São colisões de reparo mais simples e rápidas 
quando comparadas com colisões dianteiras, que, em geral, atingem peças de mecânica e não 
somente o casco. 
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catraca 18. Sabemos que a adoção deste tipo de política traz um viés de descrédito 

ao sistema como um todo, muitas vezes irreparável. 

Banda para pagamento de prêmio aos Orçamentistas 

ao __________________________________ _ 

cn 50 
a:l 
040 
.c 
E30 
CIl 

.!l 20 
"'CI 

~ 10 

0~----r---~----~----1-----+_--~ 
2 3 4 5 6 7 

Lotes de orçamentos 

- - - - Média - Desvio 
Padrão:abaixo desta 
não há pagamento de 
Prêmio 

- - - Média 

- - - - - . Média +Desvio 
Padrão: acima desta 
não há pagamento de 
Prêmio 

Um teste sem comprovação científica - O Atirador 

Muito do que foi exposto pode ser caricaturado com um singelo teste. 

Suponha-se que tenhamos três alvos conforme desenhados a seguir, e uma 

premiação para cada tiro certeiro na mosca, especificados abaixo de cada um 

deles no mesmo desenho. As regras do jogo também estão estabelecidas. 

18 Efeito catraca ou ratchet effect, isto é, atingido um patamar de produtividade, a tendência dos 
administradores do sistema é estreitar os padrões, dificultando a obtenção de premiação 
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o ATIRADOR 

• Você têm uma espingarda com 10 tiros. 

• Você só pode escolher um dos três alvos abaixo para atirar. 

• Os Prêmios estão especificados abaixo dos mesmos para cada acerto na 

mosca. 

• Qual deles você escolhe? 

• 

1000 100 

Como resultado que, sem a mínima sombra de dúvida carece de 

comprovação científica, observamos que a grande maioria das pessoas escolhe o 

alvo com a maior premiação para efetuar os seus tiros, em função do binômio 

risco-retorno altamente compensatório. Uma pequena parcela, aquela com um 

grau razoável de exposição ao risco, seleciona o alvo de premiação central, e, os 

menos propensos a assumir riscos, o alvo mais fácil. 

Estabelecendo um paralelo com o sistema de premiação, escolhemos este 

teste para ilustrar que o grau de concentração e dedicação para a obtenção da 

10 
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maior faixa de premiação são diretamente proporcionais ao incentivo. Quanto 

maior a dificuldade de obtenção de um dado patamar de desempenho, maior deve 

ser a intensidade do incentivo. 

FORMAS DE PUNiÇÃO 

Resgatando alguns conceitos esclarecidos nos Capítulos Teóricos 3 e 4, 

lembramos que contratos com informação assimétrica, aqueles onde um indivíduo 

ou grupo de indivíduos possui informações que não são de conhecimento de 

outros, especialmente importantes quando estas informações são relevantes para 

estabelecer uma estratégia eficiente ou uma avaliação de desempenho, e, além 

disso, possuem dificuldade de monitoramento, podem levar a problemas de dano 

moral e seleção adversa. Sistemas aonde existe informação assimétrica tornam

se ineficientes, pelo fato de induzirem à formação de lobby e os custos a este 

relacionados, isto é, pessoas justificando o motivo pelo qual a política de 

remuneração variável e premiação não se adapta a seu caso específico. 

Um sistema somente premiativo sofre de informação assimétrica, pois, no 

caso de uma empresa passar por alguma espécie de dificuldade, o grupo de 

funcionários não entenderá o motivo pelo qual a premiação deverá sofrer um 

período de redução ou mesmo suspensão temporária. A situação que se adapta a 

este caso prático pode ser exemplificada com a forma de premiação anterior ao 

novo modelo: o funcionário que simplesmente conseguisse baixar as horas 

orçadas na execução do serviço, receberia o seu prêmio, independente do fato do 

serviço no veículo ter sido recusado posteriormente pelo cliente, ou mesmo que 

este funcionário tivesse faltado ao trabalho metade dos dias úteis 19. 

Algumas definições importantes para entendimento do sistema punitivo: 

19 Veja ainda neste capítulo o Estudo das Variáveis Críticas do Modelo para melhor compreensão 
deste fato específico e da importância do mesmo. 
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• Faltas: ausência do funcionário por mais que meio período de jornada de 

trabalho. 

• Atraso: entradas após o início da jornada normal de trabalho, ou saídas antes 

do término da mesma. 

• Abonos de faltas ou atrasos: são considerados abonados, para efeito de 

prêmio, aqueles considerados em Lei ou acordo sindical e os atestados de 

médicos conveniados do plano de seguro saúde da empresa. Todos 

atestados deverão conter o nome e o número do CRM (Conselho Regional de 

Medicina) do médico. 

• Incidência conjunta de faltas e atrasos: vide tabela abaixo. Sua leitura é 

feita horizontalmente, como o resultado da ocorrência de falta(s) e/ou 

atraso(s). Este resultado é o percentual de prêmio que será pago. 

• Período do pagamento do prêmio com os devidos descontos por faltas e 

atrasos: no final de cada mês, juntamente com o salário fixo, descontado o 

adiantamento quinzenal. 

• Retrabalho: retorno de um serviço à oficina para reparar danos que não 

ficaram de acordo com os padrões previamente estabelecidos, ou caso haja 

uma recusa justificada e fundamentada do cliente. 

Decidimos nesta primeira etapa do plano não punir diretamente os 

funcionários produtivos por retrabalhos, pelo fato dos mesmos ainda não estarem 

devidamente treinados dentro dos conceitos modernos de qualidade. Caso 

ocorresse um retrabalho, o funcionário gerador do mesmo deveria efetuar o 

reparo, sem no entanto receber Horas-Prêmio pelo mesmo. Agindo dessa forma, 

pretendíamos, de uma maneira mais suave, começar a alertar os funcionários 

sobre a necessidade de cuidados e atenção aos quesitos de qualidade. No 

entanto, as chefias seriam penalizadas por retrabalhos. Nosso intuito era induzir 

estes chefes a agirem como responsáveis pelo controle de qualidade durante o 

processo, evitando que o problema chegasse ao cliente. 
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Adotamos esta postura de "punições" partindo do princípio que as pessoas 

não possuem interesse de colaborar espontaneamente, e que através de um bom 

desenho do sistema de premiação e punição poderíamos alterar o seu 

comportamento, e foi exatamente o que ocorreu, como observaremos no próximo 

capítulo. 

A tabela aplicada aos funcionários da área de produção, sem cargo de 

chefia ou gerência, é a seguinte: 

de O a 30 100% 
de 31 a 120 80% 

de 121 a 180 75% 
acima 180 70% 
de O a 30 100% 

de 31 a 120 70% 
de 121 a 180 45% 
acima 180 40% 
de O a 30 70% 

de 31 a 120 33% 
de 121 a 180 32% 

30% 
0% 

0% 
70% 

de O a 30 70% 
de 31 a 120 56% 

de 121 a 180 53% 
acima 180 49% 
de O a 30 70% 

de 31 a 120 49% 
de 121 a 180 32% 
acima 180 28% 
de O a 30 49% 

de 31 a 120 23% 
de 121 a 180 22% 

21% 
21% 

30% 
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de O a 30 30% 
de 31 a 120 24% 

de 121 a 180 23% 
acima 180 21% 
de O a 30 30% 

de 31 a 120 21% 
de 121 a 180 14% 

acima 180 12% 
de O a 30 21% 

de 31 a 120 10% 
de 121 a 180 9% 

9% 
9% 
0% 
0% 

Exemplo: para um funcionário que tivesse faltado 2 (duas) vezes e atrasado 

outras 3 (três), no total de atrasos de 150 minutos, com 90 horas-prêmio a 

receber, o cálculo seria: 

• Montante em US$ por 90 horas-prêmio2o = (90 horas x US$ 2,00 I hora) = US$ 180,00 

• % do prêmio a receber em função das faltas e atrasos (vide tabela anterior) = 14 % 

• Valor final a receber = US$ 180,00 x 14% = US$ 25,20 

Para os níveis de chefia e gerência, a tabela é a seguinte: 

20 Veja tabela no item Formas de Pagamento do Prêmio de Produtividade, Horas-Prêmio, Nova 
Proposta. 
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Para cada veículo que retoma à oficina com alguma espécie de 

reclamação, desde que fundamentada, desconta-se do total do prêmio da chefia e 

gerência um percentual conforme tabela anterior. Por exemplo, para uma média 

geral de 90 horas-prêmio conquistadas pela oficina, e com problemas de 

retrabalho em três veículos, um chefe receberia: 

• Montante em US$ por 90 horas-prêmio21 = (90 horas x US$ 8,00 I hora) = US$ 720,00 

• % do prêmio a receber em função dos 3 retrabalhos (vide tabela anterior) = 40 % 

• Valor final a receber = US$ 720,00 x 40% = US$ 288,00 

ESTRUTURA FINANCEIRA 

Para projeções e acompanhamento dos resultados, partimos da seguinte 

estrutura financeira: 

alor cobrado por hora da Seguradora 
(v) 
Número de produtivos ativos (f) 
Eficiência (e) 
Horas disponíveis por mês (H) 

Horas efetivamente trabalhadas por 
mês (h) 
Número de funcionários 
administrativos (a) 

Valor pago por hora-prêmio (P) 
Número de horas prêmio geradas (G) 
Probabilidade de ocorrência do cenário 
(p) 

icional de receita gerado pelas 
hora~:~~~~i_C?(~) __ _ _ __~____ __ "__ _ 

v 

f 
e 

8,63x21xf 

Hxe 

a 

P 
G 

P 

vxG 

parâmetro 

dado 
dado 

(horas trabalhadas por 
dia) x (nº de dias úteis 

por mês) x nº-de 
funcionários 

dado 

parâmetro 
dado 

parâmetro 

21 Veja tabela no item Formas de Pagamento do Prêmio de Produtividade, Horas-Prêmio, 
Funcionários diretamente ligados à produção. 
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Impostos (% aproximado sobre a i dado 
receita) ~ (i) _. 

Receita de serviços (R) hxv 

Impostos (A) (ixR)+(ixr) 

Salários Mão de Obra Direta (MOO) Smod CD dado 
Custo com MOO 1,018 == multiplicador para 

--

Smodx1,018 a> 
encargos sociais 

Gratificações para MOO Gmod ® dado 
Encargos sociais sobre gratificações Gmod xO,899 0,899 = multiplicador para 

para MOD @ encargos sociais 

Gratificações para Mão de Obra Indireta Gmoi ® dado 
(MOI) 

0,899 = multiplicador para Encargos sociais sobre gratificações Gmoi xO,899 
para MOI @ encargos sociais 

TOTAL(B) B CD+a>+®+@+®+@ 

Serviços de terceiros T<V dado 
.-

Gastos gerais de produção (O) O® dado 
Despesas. Administrativas: Salários Smoi® dado 
com MOI (E) 
Custo com MOI Smoix1 ,018 ®> 1,018 = multiplicador para 

encargos sociais 
Despesas de Localização e F0 dado 
Funcionamento. (F) 

~ ~ -" . 

TOTAL (C) C <V+®+®+®>+0 

Receita Final (Rf) (R+r) 

Resultado final (L) (R+r-A-B-C) 

Custos fixos (Cf) (O+E+F) 
Custos Fixos I Receita Cf I Rf 
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ANÁLISE DE CENÁRIOS 

Para as projeções iniciais e futuros acompanhamentos do desempenho 

do sistema, além da aferição do modelo, foram estabelecidos três cenários, 

Pessimista, Conservador e Otimista, subdivididos em três situações prováveis, 

Desfavorável, Bom e Favorável, 

Tabela Resultante, com um exemplo real 

L 

CENARIOS I "'1 I ' . 

PESSIMISTA CONSERVADOR OTIMISTA 
~ 

Desfa- Bom Favo- Desfa- Bom Favo- Desfa- Bom Favo-
vorâvel râvel vorâvel râvel vorâvel râvel 

Valor da Hora 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 
Número de 58 58 58 58 58 58 58 58 -sã-
Ilrodutivos ativos 
Eficiência 0,65 0,69 0,71 0,68 0,72 0,76 0,71 0,76 0,80 
Horas trabalhadas 6:778- ~7:208 ~-7.423 7.101 - 7.550 ~j.891~ -7Ã23- -7.891 -8.360-
Horas Disponíveis 10.450 10.450 10.450 10.450 10.450 10.450 10.450 10.450 10.450 
Número de 39 -39 39- -39- -39-39--ar 39 39 
Administrativos 

v1r-h A' a or ora premio 0,60- ~,60 ~60 . -.!,50 -1,50 .....!,50 ~,!L ~,~ -2,~ 
Ndmero de horas 4.570 4.847 5.124 4.778 4.986 5.734 4.986 5.124 6.343 
prêmio 
Probabilidade- ~,5% ~,5% 5,0% 25,0% 25,0% 5,0% 10,0% -20,0~Ç 5,0% , --_.- ---_._---_.----
Adicionai de 105.114 111.48 117.86 109.895 114.67 131.87 114.675 117.863 145.880 
retita (r) 8 3 5 1 

Impfstos (% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 
aproximado sobre 
a receita) 

Receita de 155.897 165.78 170-:73 163.315 173.64 181.50 170.732 181.504 192.275 
serviços (~), 7 2 5 4 

Impostos (~) __ 20.881 22.182 23.088 21.857 '23:066' 25:070 22.833- "23.949 27.052 

Salârios MOo-- 47.237 47.237 47.237 47.237 47.237 47:237 ' -47:237 • -47.237 47.237 
Custo com MOD 48.087 48.087 48.087 48.087 48.087 48.087 48.087 48.087 48.087 
Gratificações 2.742 2.908 3.075 -7.167 7.479 8.600 12.465 -12.811 15.857 
MOD 
Encargos sociais 2.465 2.615 2.764 6.443 6.723 7.732 11.206 11.517 14.255 



sobre 
gratificações MOD 

65 

'~riiiíficaçÕes MO(-5.615 ~,2.~4~" ~~.20~_ 5.615, 12.74~. _~~-"_~O~ ,_5.61~_"1-2.74~f -~6.~Õ4-
Encargos sociais 5.048 11.461 14.568 5.048 11.461 14.568 5.048 11.461 14.568 
sobre 
gratificações MOI 

TOTAL'(B) 111.19.f125.05--f31.931f9.597'f33]'3-142ArT2'9':657' 143]163 156-:207 
7 5 6 8 

·1 - - -; , .. , 

Serviços d-e----' - -16.44f- -f3:084 ~9.727 16.441 13~'84 ' 9.727 -16~44r -13.084' 9:727-' 
terceiros 
Gastos gerais de 
produção (D) 

47.377 44.279 41.182 47.377 44.279 41.182 47.377 44.279 41.182 

'Oesp-:-'----- "33.603-' '33.60333.603 
Administrativas-
ª,~~!~~JIIIºL(,ª) _ .-........ _ ... -._ ... --_._-_. ---_ ... ~-~ _.- - ... _-----

Custo com MOI 
Despesas 
Localização e 

34.208 34.208 34.208 34.208 34.208 34.208 34.208 34.208 34.208 
.--- 7 .462 ~~6.837 - 6.213- 7 .462~ ·~6-:-83f-- 6~'213 - 7 .462 ~ -6.837 6.213 ~ 

Fu~cion~~.:J!:t __ . __ ,_ .--.. --_._ ... -.-.-.--.-..... --.... '_ ..... _-.-._- .- -_ ......... __ ........ - ~ ...... _ .... - _.- ~ 

TOTAL (C) 139.092 132.01 124.93 139.092 132.01 124.93 139.092 132.013 124.933 
3 3 3 3 

1------,,---------~~ --,-,--,-, ",,"--,,- -- ,---- ------ ---"-----

A+B+C 271.167 279.25 
2 

-'--Rec-eita (R+r) 261.011 277.27 
5 

.............. 

279.95 
5 

288.59 
5 

280.546 288.81 
5 

273.209 288.32 
1 

292.43 
1 

313.37 
5 

... -.-.. -._- ~._----. -_.~_ .. _ .... -_ .. _-- .. _._-

291.582 299.824 308.193 

285.408 299.3663'38. {55' 

Resultado (R+r-A- ·10:157--1.976 -8:640 ".7.337" '"'494- 20.944 --~6:r74"'-'458- -2-9]j'62-
,- -, , __ ,,_,,1:3_~~) ........ , I····· .,.. - - .. . 

Custos fixos "'-- "88.443- 84.720' 80.998 88.443-84.720"80.998' 88.443-84.720" 80.998 
(D+E+F) ,_ ", ___ , _________ ".,_."', ____ ._.,_,,,._ ."._", _____ .,_ , ___ . ___ . _., ",,",_ 
Custos Fixos I 34% 31% 28% 32% 29% 26% 31% 28% 24% 
Receita 
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MODELO DE ESPERANÇA MATEMÁTICA 

A partir do estabelecimento das probabilidades22
, aplicando-as a cada 

um dos itens da tabela anterior, chegamos ao seguinte resultado: 

Resultado da Composição dos Cenários 

22 O estabelecimento destas probabilidades, conforme pode ser observado na tabela anterior, 
baseou-se na experiência prévia e estatrsticas internas. 
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Como resultado final observa-se o valor de US$ 7,00, o que pode causar 

alguma preocupação com relação à adoção do modelo. No entanto, lembramos 

que o objetivo da empresa é o da redução do custo do sinistro, e não o da 

lucratividade. 

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

Determinação das Variáveis Críticas 

Por se tratar de uma empresa de serviços, o elemento humano é o fator 

crítico de sucesso da organização. Portanto, as variáveis críticas são aquelas 

relacionadas às horas de trabalho. Dado o modelo prático exposto no item 

anterior, escolhemos três variáveis que consideramos relevantes para estudo do 

impacto no resultado final: 

• quantidade de horas efetivamente trabalhadas (que é uma função direta da 

eficiência); 

• quantidade de horas-prêmio geradas e 

• valor pago por hora-prêmio. 

Para a análise comparativa, mantivemos constante sempre duas destas, 

variando a terceira, e registrando o impacto dessa variação no resultado final. 

Pudemos assim obter as seguintes tabelas e os respectivos gráficos: 
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Gráficos 
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Horas Efetivamente trabalhadas 

Da análise das tabelas e respectivos gráficos, concluímos que o valor a 

ser pago por hora-prêmio possui um impacto menor no resultado quando 

comparado com o impacto das outras duas variáveis escolhidas. Efetivamente, a 

variável crítica está intimamente ligada à eficiência, isto é, a quantidade de horas 

que cada funcionário despende em atividades que agregam valor. Este foi um dos 

motivos pelos quais escolhemos as faltas e atrasos como forma de desconto do 

prêmio. 
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Neste capítulo apresentamos os resultados da aplicação do modelo desenvolvido 

no capítulo anterior. 

Resultados 

EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO INDIVIDUAL 

Gráfico do Centro de Reparação Automotiva Aeroporto 

Observamos, a partir de setembro de 1994, mês da implantação do Novo 

Modelo de Incentivos, a mudança de patamar do desempenho individual, e a 

tendência de estabilização num patamar significativamente superior ao anterior. 

Ressaltamos que o impacto inicial é seguido de uma queda abrupta, tendendo à 

estabilização. 

Quantidade de Horas-Prêmio médias por funcionário 
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Gráfico do Centro de Reparação Automotiva Vila Jaguara 

Como havíamos comentado no início deste estudo, o Novo Modelo de 

Incentivos foi inicialmente aplicado no Centro de Reparação Automotiva do 

Aeroporto e posteriormente no Vila Jaguara. Usamos a primeira como laboratório, 

e, após a obtenção dos resultados positivos, decidimos implantar na segunda pelo 

fato da Vila Jaguara possuir uma capacidade instalada significativamente superior 

à do Aeroport023
, e também por estar num período inicial de operação após uma 

grande reforma24
. Como podemos observar nos gráficos abaixo, os resultados 

positivos da implantação do Novo Modelo de Incentivos se repetiram, num 

ambiente com uma equipe de funcionários, instalações, liderança de fábrica e 

etapa da vida da empresa diferentes. 

A implantação do Novo Modelo ,na Vila Jaguara se deu em novembro de 1994 

em função da pressão do grupo de funcionários. Estes, através de seus canais 

competentes de comunicação ("vasos comunicantes" com a outra oficina), 

exigiram a introdução do plano de incentivos nos mesmos moldes. Os resultados 

são muito interessantes. Mais uma vez observamos o impacto inicial, uma queda 

posterior e a tendência de estabilização. As semelhanças são indiscutíveis, 

reforçando a consistência do modelo. Destacamos que nesta oficina não 

possuíamos anteriormente qualquer espécie de prêmio de produtividade e 

consideramos que o grupo de funcionários ainda passa pelo processo de 

adaptação a essa nova cultura. 

23 Vide Apêndice 11 - Os Centros de Reparação Automotiva Aeroporto e Vila Jaguara. 

24 Vide Capítulo 2 - Um Caso Real. 
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REDUÇÃO DO NÚMERO DE HORAS DE TRABALHO POR SINISTRO 

Tabela do Aeroporto 

Como indicador relevante dos ganhos da empresa de reparação automotiva, e, 

conseqüentemente da seguradora, indo de encontro aos interesses dessa última, 

isto é, a redução do custo do sinistro, observamos que, a partir de setembro de 

1994, a redução do tempo de execução dos serviços em cada etapa do processo 

produtivo é nítida, refletida no somatória final, coluna Tempo Gasto. 

Maiores detalhamentos a respeito do crescimento do tempo gasto no Aeroporto 

podem ser encontrados no Capítulo Extra - O Realismo Pós-Modelo. 

Legenda: 

• Fun/Mont: tempos médios de execução de serviços de funilaria e montagem 

por veículo. 

• PtlPI/Lv: tempos médios de execução de serviços de pintura, polimento e 

lavagem por veículo. 

• ElelTap: tempos médios de execução de serviços de elétrica e tapeçaria por 

veículo. 

• Mec: tempos médios de execução de serviços de mecânica por veículo. 

• Orçado: tempos médios estimados para a execução do serviço por veículo 

• Gasto: tempos médios efetivamente trabalhados por veículos. 

• ® Pior resultado 

• © Melhor resultado 



74 

Tempos médios por seção em veículos de SEGURADOS (em horas) - Aeroporto 

Tempos médios por seção em veículos de TERCEIROS (em horas) - Aeroporto. 
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Tabela da Vila Jaguara 

Mais uma vez podemos notar na Vila Jaguara o impacto semelhante do plano 

de incentivos nos resultados da redução das horas efetivamente gastas na 

execução dos serviços, seguindo o que já havia acontecido no Centro de 

Reparação Automotiva do Aeroporto. 

Tempos médios por seção em veículos de SEGURADOS (em horas) - Vila 

Jaguara 

Tempos médios por seção em veículos de TERCEIROS (em horas) - Vila 

Jaguara 
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Gráficos da evolução das horas efetivamente gastas para execução dos 

serviços na Vila Jaguara 
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EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO NO AEROPORTO 

Observações iniciais 

• Implantação do plano de incentivos: setembro de 1993 

• Valor cobrado, de janeiro de 1993 a março de 1995: US$ 13,00 I hora 

• Valor cobrado em abril de 1995: US$ 18,00 I hora 

• Valor cobrado em maio de 1995: US$ 23,00 I hora 

Faturamento com Mão de Obra em US$ de Jan/93 a Mai/95 
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Faturamento por funcionário por dia útil em US$ de Jan/93 a Mai/95 

Faturamento por funcionário por dia útil (US$) - Aeroporto 
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"O teste de uma cultura sadia é manter duas idéias diametralmente opostas ao 

mesmo tempo. JJ 

Scott Fitzgerald 

"As instituições foram criadas de acordo com o desenvolvimento e atendendo às 

necessidades dos meios de produção. " 

Karl Marx 

Organização e estratégia 

A tarefa principal do administrador na empresa é assegurar a coordenação. 

A sobrevivência e o sucesso do empreendimento é crucialmente dependente da 

coordenação das ações dos vários indivíduos e subgrupos da organização. O que 

deve ser determinado é como as escolhas centralizadas daqueles que definem as 

estratégias da organização (diretoria), escolhas estas que delimitam e guiam as 

decisões descentralizadas dos executores (gerência), são comunicadas aos 

tomadores de decisões individuais (funcionários). 

A estratégia deve ser a linha de ação adotada pela empresa face ao 

cenário no qual a mesma está inserida. Deve levar em consideração as respostas 

e dificuldades que serão enfrentadas a partir de seu estabelecimento, partindo do 

pressuposto que aqueles que estarão submetidos aos seus efeitos (competidores, 

mercado, funcionários) tomem decisões racionais. A partir do estabelecimento de 

uma estratégia, é necessário estabelecer uma estrutura organizacional voltada 

para ela. Ilustrando o que foi exposto, temos o famoso comentário de Mané 

Garrincha, ex-ponta direita da seleção brasileira de futebol, para Vicente Feola, 
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seu treinador: "Mas o Sr. combinou a tática com os beques adversários?" 

Traduzindo o que brilhante e ingênuo Garrincha quis dizer do topo de sua 

humildade, a estratégia depende da resposta. 

Portanto, para que o estabelecimento de qualquer plano de ação 

empresarial, seja um plano de incentivos ou qualquer outra mudança radical, é 

necessário o conhecimento profundo e detalhado das variáveis críticas do 

processo, além de ter em mente que jamais devemos desprezar a natureza 

humana, principalmente quando lidamos com variáveis comportamentais. Isto se 

deve ao fato dos indivíduos possuírem seus interesses pessoais divergentes 

daqueles das organizações nas quais trabalham. Como exposto no Capítulo da 

Hipótese, as pessoas são racionais e lutam intertemporalmente pela maximização 

de seu bem-estar e/ou lucro pessoal. O grande desafio é conseguir o alinhamento 

dos interesses através de uma modelação de um sistema capaz de garantir a 

coordenação e a conseqüente satisfação de todos os envolvidos. Caso não haja 

alinhamento de interesses, nenhuma premiação ou salário será capaz de 

equilibrar o sistema. 

o desenho de um sistema de incentivos e o estabelecimento do 

contrato 

No desenho de um sistema de incentivos, alguns fatores críticos devem ser 

levados em consideração. Sistemas, na sua essência, não possuem vícios. Estas 

são características das pessoas que serão submetidas aos seus efeitos. No 

entanto, estes mesmos sistemas - que não são completamente neutros - induzem 

a mudanças comportamentais. Se a estratégia desenvolvida considera esta 

realidade, a coordenação estará assegurada, pois os elementos componentes da 

estratégia não necessariamente precisam compreendê-Ia, demandando apenas 

os incentivos corretos. 
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Caso o desenho do sistema não seja bem elaborado, corre-se o sério risco 

da geração de custos de lobby, isto é, alguém que tem o poder para decidir terá 

que ser convencido. Observação: muitas vezes, quando o decisor abre mão do 

poder, o sistema fica mais eficiente. 

O desenho do sistema estabelece um contrato entre as partes, agente e 

principal. Para a manutenção dessa relação, este contrato deve ser uma 

transação voluntária, sem coação e com possibilidade de reversão dessa 

transação, garantindo a estabilidade, minimizando assim o risco dos envolvidos. 

Além disso, cuidados especiais devem ser tomados com a presença de 

informação assimétrica, aquela que beneficia uma das partes em detrimento da 

outra. Um contrato com informação assimétrica e com problemas de monitoração, 

pode levar ao aparecimento de dano moral (oportunismo pós-contatual) e/ou 

seleção adversa (a atração de elementos indesejáveis ao sistema). Nesta linha de 

raciocínio, percebemos que um dos princípios fundamentais no desenho de 

contratos incentivados é o estudo profundo das variáveis envolvidas no processo. 

Geralmente, pelo fato da variável que desejamos monitorar não ser facilmente 

mensurável, são necessárias variáveis substitutas. Se bem selecionadas, de 

modo a refletir a realidade, garantem o sucesso do plano. Caso contrário, uma 

resistência interna será formada e muito provavelmente levará ao fracasso do 

modelo. 

Desta forma, tem-se como parte crucial do desenho de contratos 

incentivados a determinação da responsabilidade de cada empregado e como o 

resultado de seu trabalho será medido para efeito de premiação, além de 

comunicá-lo a esse respeito. É de suma importância recordar que 

responsabilidade e recompensa devem ser determinadas em conjunto e que 

incentivos devem ser providos em situações aonde farão diferença, caso 

contrário, teremos desperdício de recursos. 
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o risco envolvido 

A percepção do risco da outra parte influencia o quanto podemos transferir 

desse risco para ela no estabelecimento de contratos incentivados. 

Um fator relevante a ser considerado é que as camadas mais baixas da 

hierarquia recebem um percentual de renda variável menor que os mais altos, 

pois tem menor controle sobre as variáveis envolvidas. Portanto, deve haver um 

emparelhamento entre responsabilidade e autoridade. Caso não haja, a variância 

dos resultados da atividade aumenta e o processo corre o risco de tornar-se 

incontrolável. Por outro lado, se a renda do signatário é alta, deve-se estabelecer 

contratos de risco, onde estejam contempladas as recompensas e punições. Um 

cuidado muito especial deve ser tomado: as punições devem ser, na média, 

menores que as recompensas, caso contrário, o indivíduo voltará à situação de 

aversão ao risco. 

Este tipo de sistema só funciona quando as regras estiverem previamente 

muito bem estabelecidas, facilmente compreensíveis, e se as punições forem 

ameaças críveis, e, principalmente, justas. Estas ameaças críveis fazem a 

diferença, mesmo que não sejam executadas. Sua presença tem a função de 

balizador, estabelecendo limites de ação individual. 

Considerações finais 

Princípios gerais não substituem a análise de casos específicos. No entanto 

podem ser bons guias e balizadores extremamente úteis para a aplicação prática. 

Utilizamos princípios econômicos, seguindo a linha de Milgrom e Roberts, e 

desenvolvemos um modelo de remuneração variável no intuito de aumentar a 

motivação, a produtividade e o faturamento de uma empresa do ramo de 

reparação automotiva ligada a uma seguradora. Obtivemos resultados bastante 
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satisfatórios e fomos encorajados a implantá-lo numa outra empresa com 

características muitíssimo semelhantes. Mais uma vez, os resultados positivos, 

assim como algumas adversidades, foram encontrados na mesma proporção, 

validando o modelo para esta situação muito peculiar. Ganhos de produtividade 

atingiram patamares de aproximadamente 25%. Conforme um estudioso do 

assunto, Edward Lawler 111, a experiência nos diz que os ganhos de produtividade 

com estes modelos lineares situam-se entre 15 a 35%. 

Do começo ao final deste texto consideramos o indivíduo como entidade 

fundamental para qualquer análise. Em última instância, são os indivíduos que 

decidem e agem e são estes que necessitam de motivação. Nosso estudo 

baseou-se no fato que indivíduos na sua grande maioria são avessos ao risco. 

Para tanto, são necessários incentivos, de preferência monetários, que os 

induzam à mudança de comportamento levando ao alinhamento de interesses 

onde ambas as partes sejam, de uma forma justa, satisfatoriamente remuneradas 

pelo seu esforço. 

Não tivemos a pretensão de esgotar o assunto, apenas introduzi-lo para 

aprofundamentos e debates futuros. Alertamos que o modelo empírico 

desenvolvido neste estudo aplica-se ao caso particular ilustrado. Nosso intuito foi 

demonstrar que sistemas de incentivo lineares podem, se criteriosamente 

elaborados, contribuir para a satisfação dos recursos humanos de uma 

organização e conseqüentemente para o crescimento da mesma. 
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"Gerentes sentem-se mais à vontade para comunicar más notícias se as suas 

metas forem claras e inequívocas, e se souberem que serão avaliados por ações 

que são de sua inteira responsabilidade". 

John Dearden, na Harvard Business Review 

Neste capítulo, relatamos a etapa que se sucedeu ao apogeu da aplicação 

do modelo no caso real, mostrando os focos de desgaste do mesmo, as 

dificuldades encontradas e direcionamos algumas alternativas, refletindo sobre 

problemas potenciais futuros. Ressaltamos que este modelo passa por um 

processo de melhoria contínua pelo fato de continuar em vigor, 10 meses após a 

implantação do mesmo no Centro de Reparação Automotiva do Aeroporto, e 8 

meses na Vila Jaguara. 

I. PRESSÃO DO PESSOAL DE NíVEL ADMINISTRATIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE 

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 

Em função do sucesso da aplicação da remuneração variável nos níveis 

produtivos e naqueles diretamente ligados à produção, como chefias, 

supervisores e gerência, levando estes a obter aumentos, que, na melhor situação 

representavam 100% de ganho sobre o salário fixo, fomos pressionados a criar 

uma versão do plano de incentivos para a Administração. Entenda-se como 

pessoal administrativo aquele indiretamente ligado à produção, como 

recepcionistas, consultores técnicos, secretárias, almoxarifes, compradores, e 

outros. Pelos níveis de insatisfação e desmotivação crescentes, adotamos uma 
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premiação a esse pessoal baseada também, como no caso da gerência, na média 

das horas-prêmio da oficina como um todo. Nosso objetivo era direcionar a 

atenção destes para as necessidades do pessoal produtivo, fazendo com que o 

trabalho ficasse mais ágil, menos burocratizado e voltado para os interesses da 

organização. Adotamos esta política fundamentando-nos na nossa experiência 

prévia com gerência de pessoal administrativo. Este tipo de p~ofissional 

desenvolve suas atividades, na grande maioria dos casos, ignorando que 

trabalham para algo que vai além da tela de seu computador e de sua 

escrivaninha. 

Como resultado, podemos afirmar que fomos parcialmente felizes, pois 

ainda não conseguimos, mesmo com a premiação, o comprometimento deste 

pessoas com as necessidades da área produtiva. Atribuímos este problema a 

falhas na divulgação dos conceitos e objetivos do plano de incentivos a esse 

pessoal. 

11. ACOMODAÇÃO DO PESSOAL PRODUTIVO 

Um dos grandes problemas de planos de incentivos é quando os indivíduos 

passam a incorporar como salário fixo a remuneração variável. A partir do 

momento em que cada pessoa descobre o seu patamar de produtividade e a 

respectiva remuneração variável equivalente em termos monetários, e se satisfaz 

com esta condição, a tendência é que haja uma acomodação, sem maiores 

esforços para obtenção de maiores ganhos. Não se pode exigir que os tempos de 

processo sejam reduzidos eternamente, ou tendendo ao infinitamente pequeno, 

mas espera-se contribuições no sentido da obtenção de melhorias tecnológicas, 

através de sugestões, o que raramente ocorreu neste nosso exemplo. Em geral, 

estas sugestões partiram dos níveis mais altos da organização. 

Um outro fator relevante, digno de citação, é a desilusão de alguns 

funcionários com relação ao plano como um todo face aos seus baixos índices de 

produtividade. Funcionários mais lentos ou menos capacitados tendem a receber 



87 

premiações significativamente menores que a média e entram num processo de 

auto-marginalização. Nestes casos, nossa linha de ação foi solicitar um 

acompanhamento próximo da chefia, cabendo a estes o aconselhamento técnico 

ou psicológico destes indivíduos, podendo inclusive solicitar um treinamento ou 

atualização profissional. Este processo encontra-se numa fase embrionária, 

apontando para resultados positivos no longo prazo. 

Como aconselhamento para a introdução da premiação por esforço e com 

relação à aplicabilidade dos contratos de incentivo, sugerimos que os 

empregadores sejam realistas: o nível de esforço empregado pelos funcionários 

deve ser compatível com os incentivos propostos. 

111. PROBLEMAS COM A REMUNERAÇÃO FIXA: DEFASAGEM COM RELAÇÃO AO 

MERCADO QUASE PÕEM TUDO A PERDER 

No decorrer dos primeiros 5 meses da introdução do plano de incentivos 

não tivemos problemas graves de motivação. O plano era uma novidade e uma 

realidade que trazia benefícios palpáveis aos funcionários. No entanto, a partir 

desse quinto mês, passamos a sofrer problemas de absenteísmo crescente, 

pedidos de dispensa e uma dificuldade enorme de contratação de mão-de-obra. 

Demoramos algum tempo analisando a situação, e chegamos inclusive a perder 

bons elementos para o mercado. Demos, com isto, margem à atuação do 

sindicato. Passamos a receber críticas generalizadas a respeito do plano de 

incentivos, que a premiação não estava de acordo com o esforço empregado e 

assim por diante. Checamos e rechecamos as variáveis do plano, que sinalizavam 

estar de acordo com o planejado. Pelo fato de não estarmos conseguindo 

substituir os elementos demissionários, acordamos para a necessidade da 

adequação da remuneração fixa, e não da variável! Relembrando dos Capítulos 

Teóricos 3 e 4, é necessário o correto equilíbrio entre a parcela variável e a 

parcela fixa, e esta última deve estar dentro da média de mercado. 
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A partir dessa grave ocorrência, solicitamos ao nosso departamento de 

recursos humanos uma pesquisa salarial, que nos consumiu mais sessenta dias, 

durante os quais enfrentamos um ambiente tenso e de expectativa. Como 

resultado dessa pesquisa, descobrimos que estávamos 25% abaixo da média de 

mercado! Após os devidos reajustes salariais, mais precisamente na parcela fixa, 

retornamos à estabilidade. 

IV. ADEQUAÇÃO DO PROGRAMA A UM REGIME INFLACIONÁRIO: CORREÇÃO DOS 

VALORES DO PRÊMIO DE ACORDO COM ALGUM íNDICE DE MEDiÇÃO DA INFLAÇÃO. QUANDO 

APLICAR O INDEXADOR. 

Aconselha-se a aplicação do indexador para correção dos valores da 

premiação de acordo com a correção da parcela fixa do salário, desde que a 

situação financeira da empresa permita. No nosso caso não foi possível repassar 

os mesmos 25% concedidos após a pesquisa salarial. Nosso intuito é aproveitar 

um momento financeiramente mais oportuno para este repasse, usando o fato 

deste novo aumento como ferramenta motivacional. 

V. SERViÇOS ESPECIAIS PASSADOS A FUNCIONÁRIOS MAIS QUALIFICADOS QUE 

PRIVAM OS MESMOS DA OBTENÇÃO DE UMA PREMIAÇÃO SIGNIFICATIVA. 

Este são casos extremamente delicados. Serviços mais complexos são 

direcionados para funcionários mais experientes e detalhistas. 

Conseqüentemente, o número de horas-prêmio auferidas são relativamente 

inferiores aos de casos mais simples, ou às vezes, inexistentes, dada a 

dificuldade do serviço e impossibilidade do estabelecimento prévio de um 

orçamento preciso. Como decorrência desta problemática, passamos a ter bons 

funcionários deixando de ganhar premiação pelo fato de estarem resolvendo os 

casos mais complicados, designados especificamente para eles pela chefia e 
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gerência. Naturalmente, estes bons funcionários passaram a recusar estes 

serviços. 

Como solução, adotamos uma postura de analisar caso a caso cada vez 

que as horas de trabalho propriamente dito, ou extrapolavam as horas orçadas, 

ou ficavam muito próximas destas, inviabilizando uma premiação mais atraente. 

Em geral, nestes casos onde a pessoa dedicou-se à resolução de casos 

complexos durante um longo período de tempo, adota-se a postura de forçar a 

premiação final do funcionário à média dos meses anteriores, não penalizando os 

funcionários mais competentes. 

VI. PREMISSA: A ADMINISTRAÇÃO DA DEMANDA 

Para que o sistema funcione sem problemas de dano moral, é necessário 

administrar a demanda. Esta é uma premissa que, à primeira vista, parece muito 

difícil de sustentar. No entanto no nosso caso específico isso foi possível, 

conforme explicaremos a seguir. 

Para descrever o problema aventado de dano moral, narraremos um fato 

sui generis. Notamos que quando o volume de serviços da oficina caía, chegando 

inclusive a gerar ociosidade, o tempo de processo por veículo subia 

sensivelmente. Analisando a fundo a situação, descobrimos que, em função da 

ausência da continuidade de serviços, o medo da dispensa surgia. Isto é, um 

indivíduo trabalhando em um determinado veículo, ao terminar esta tarefa ficaria 

ocioso, parecendo inútil para a empresa. Neste caso, o raciocínio dos funcionários 

era extremamente lógico. Era melhor, na ótica destes, demorar mais para a 

finalização de um veículo, deixando de ganhar as horas-prêmio, do que ficar à 

disposição, correndo o risco da demissão. Resumindo, era melhor garantir a 

continuidade da remuneração fixa e abrir mão da parcela variável. 



90 

Resolvemos esta questão aplicando um esquema de remuneração variável 

para os funcionários de atendimento ao cliente da seguradora (telemarketing)25. 

Estes podem, através de seus contatos telefônicos, indicar as oficinas alvo deste 

estudo para o conserto dos veículos sinistrados. Passamos a remunerá-los a cada 

indicação que se concretizasse numa ida do cliente à uma das duas oficinas. O 

que sucedeu a partir dessa idéia foi a ocupação integral dos pátios de entrada de 

serviço nas oficinas, garantido a demanda, conseqüentemente gerando a 

sensação de estabilidade no emprego e a redução no tempo médio de execução 

do serviço. Quando ocorre a superlotação dos pátios, diminui-se a premiação dos 

funcionários de telemarketing, e o volume de serviços volta a cair, até atingir a 

normalidade. 

Desta forma, exportamos ao departamento de telemarketing a idéia de um 

sistema de remuneração variável e garantimos a administração da demanda. 

VII. AUMENTO DOS TEMPOS ORÇADOS 

Quando iniciamos a implantação do programa de incentivos, nos 

deparamos com problemas de ordem técnica. O documento "ordem de serviço" 

utilizada para orçamento das horas de trabalho, subdividia-se em poucos campos: 

funilaria, pintura e mecânica. No item funilaria estavam subentendidos os serviços 

de desmontagem mecânica, desmontagem de tapeçaria, de elétrica e outros. Na 

pintura, a situação era mais crítica: esta contemplava os serviços de polimento, 

montagem de tapeçaria, montagem elétrica, lavagem(!) entre outros. A mecânica 

era a única que podíamos obter dados mais precisos. 

Necessitávamos fazer a adequação do documento que registraria os 

serviços específicos para que pudéssemos premiar o desempenho de cada 

25 Agradeço a imensa colaboração, boa vontade, competência e amizade da Mirian Anselmo e do 
Milton Pereira de Oliveira Júnior. 
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indivíduo pelo fruto de seu trabalho. Assim obtivemos uma divisão de tarefas 

adequada, compatível com a realidade: 

a) Desmontagem Geral 

b) Funilaria 

c) Montagem Elétrica 

d) Montagem Acessórios 

e) Montagem Tapeçaria 

f) Pintura 

g) Cabine 

h) Polimento 

i) Lavagem 

j) Acabamento 

k) Desmontagem de mecânica 

I) Montagem de Mecânica 

m)Alinhamento e Balanceamento 

Ao fazer esta subdivisão, notamos que não cobrávamos de nossos clientes 

uma série de serviços. O orçamento anterior, por ser muito genérico, nos induzia a 

erros maiores nas estimativas dos tempos de execução dos serviços. Portanto, ao 

passarmos a fazer um orçamento mais detalhado, aumentamos os tempos 

orçados no cômputo final. 

Esse aumento, no entanto, ultrapassou limites aceitáveis. Nossos 

orçamentistas, despreparados para trabalhar com a nova forma de orçar, 

superestimaram as horas de trabalho em quase todos os serviços. Como o 

processo de aprendizado dos orçamentistas e a adequação à nova metodologia 

foram relativamente lentos, os funcionários da área produtiva passaram a receber 

tempos para execução dos serviços muito maiores do que o necessário. Sem 

sombra de dúvida, não houve nenhuma reclamação por parte destes, já que sua 

premiação era diretamente proporcional às horas orçadas. 
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Neste momento nos deparamos com a dificuldade de trazer os orçamentos 

para uma base realista, levando a efetivos ganhos de produtividade, em 

contraposição ao mais que real risco de desmotivação da equipe, que entenderá a 

redução das horas orçadas como "efeito catraca", amplamente discutido no 

Capítulo 3. Para contornar tal\ situação, pretendemos alterar um variável "Valor 

pago por hora-prêmio" na equação a seguir: 

Como estaremos diminuindo as horas orçadas, e conseqüentemente as 

horas-prêmio, já que a segunda é diretamente proporcional à primeira, 

aumentaremos os valores pagos por hora-prêmio para que o produto final 

mantenha-se constante. 

Ressaltamos que este deve ser um processo lento, tratado às claras. As 

variáveis em jogo são extremamente críticas. 

VIII. PAGAMENTO DIFERENCIADO PARA FUNÇÕES DIFERENCIADAS, COMO FOI O CASO 

DOS FUNILEIROS. 

Ao desenharmos o plano de incentivos, estabelecemos que todos os 

funcionários . da área produtiva estariam submetidos às mesma faixas de 

premiação. Acreditávamos que esta era a forma mais justa de remuneração. No 

entanto, com o passar dos meses, a equipe de pintores passou a receber um 

pagamento final, isto é, parcela variável mais parcela fixa, superior ao dos 

funileiros e demais operários pelo fato de conseguir maiores ganhos de 

produtividade, apesar da parcela de salário fixo dos pintores ser inferior à dos 

funileiros. Tradicionalmente no ramo de reparação automotiva os funileiros são a 

mão-de-obra melhor remunerada. Seu trabalho é artesanal, mais difícil. 

Conseqüentemente, com nossa política paternalista de remuneração variável, 
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invertemos nas nossas oficinas esta relação hierárquica! Rumores de greve, 

articuladas pelos funileiros, sinalizavam que algo estava errado e providências 

deveriam ser tomadas. Resultado: alteramos a faixa de premiação dos funileiros. 
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Observação: na tabela acima nota-se que, na faixa inicial de premiação, foi 

mantido constante o valor pago por hora-prêmio conquistada, R$ 0,60, independente da 

função do indivíduo. Esta decisão foi calcada na política de induzir a obtenção dos níveis 

superiores de premiação. 

IX. UMA CONSTATAÇÃO: "O VALOR MAxIMO PREVISTO, 80 HORAS, QUE 

REPRESENTAVA A MÉDIA ANTERIOR, 34 HORAS, MAIS DOIS DESVIOS PADRÕES DE 23 

HORAS, FOI FACILMENTE ATINGIDA E SUPERADA POR VARIOS FUNCIONARIOS". As 

VARIÁVEIS CRíTICAS DO MODELO. 

Concluímos a partir da afirmação entre aspas que o incentivo anterior 

realmente era insignificante. A partir do estabelecimento das variáveis críticas 

do modelo, isto é, adequando-se a faixa de premiação ao esforço empregado, 

tendo a parcela fixa do salário situada no mínimo na média de mercado, 

garantindo a demanda e possuindo um sistema de registro das informações 

fidedigno, obtém-se os resultados esperados com uma variância relativamente 

pequena. 
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X. NECESSIDADE DA CONTABILIDADE DE CUSTOS 

Conforme dito no item anterior, o registro da informação é fator crítico de 

sucesso do plano de incentivos. Com os atuais recursos da Informática, esse 

trabalho é facilitado. A partir da garantia da qualidade e confiabilidade do registro 

dessas informações, a introdução de uma Contabilidade de Custos é um 

decorrência. Sistemas de custeio modernos como o ABC (Activíty Based Cost -

Custeio Baseado em Atividades) permitem análises e acompanhamentos que 

auxiliam no gerenciamento do process026
. 

XI. DIFICULDADES NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DA RELAÇÃO AGENTE-PRINCIPAL 

Existem uma série de fatores que não foram levados em consideração que 

dificultam na resolução de problemas advindos da relação agente-principal. Um 

deles ocorre quando o agente não possui capital suficiente para arcar com os 

custos das penalizações ou perdas que o mesmo venha a ocasionar. Uma 

segunda dificuldade é aquela na qual as perdas são não-financeiras e não podem 

ser facilmente compensadas através do pagamento em dinheiro. Finalmente, uma 

terceira situação complexa é aquela onde o agente possui informações 

confidenciais que dificultem o estabelecimento do contrato entre este e o principal. 

XII. . RESOLVENDO OS PROBLEMAS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DAS 

INSTALAÇÕES - A ESTABILIDADE 

Uma das melhores e mais aconselháveis maneiras de despertar a 

colaboração e interesse pela manutenção dos equipamentos e instalações entre 

trabalhadores expostos a um sistema de pagamento por produtividade é através 

26 Agradeço a COlaboração dos Senhores Mário Urbinati e Edson Frizzarim pelo esforço inconteste 
e apoio na introdução da nova Contabilidade de Custos. 
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da estabilidade do grupo de funcionários. Uma equipe que trabalha junto durante 

um longo período de tempo leva as pessoas a sentirem-se mais dispostas a 

prestar ajuda uns aos outros, criando uma dependência mútua. Adicionalmente, 

tendo trabalhadores que exercem as mesmas atividades por longos períodos, 

falhas e defeitos de manutenção nos equipamentos por eles operados fazem com 

que esses indivíduos arquem com uma parcela dos custos, já que não poderão 

produzir e ganhar enquanto o problema persistir. 

XIII. ADAPTAÇÃO CONTíNUA DO PLANO - ENFOQUE AD HOC. 

O sucesso da continuidade de um plano de incentivos está intrinsecamente 

ligado à adaptabilidade do mesmo. Sistemas engessados, sem margens para 

mudanças no decorrer do tempo, estão, indubitavelmente, fadados ao fracasso. 

Para tanto, o conhecimento profundo das variáveis críticas é fundamental. O 

tempo gasto na análise prévia das mesmas pode ser a razão da obtenção dos 

resultados positivos, assim como do malogro do sistema. 
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Apresentação da Empresa 

A PORTO SEGURO elA DE SEGUROS GERAIS 

A Porto Seguro Cia de Seguros Gerais é a 5a
. seguradora do país conforme 

dados da Revista Exame e Gazeta Mercantil, e a primeira quando a amostra é de 

seguradoras independentes, isto é, não ligadas a bancos. Seu faturamento 

conforme atesta o último balanço de 1994 é de US$ 484 milhões. Possui hoje 

escritórios regionais em 17 Estados, e conta com aproximadamente 2350 

funcionários. Seu produto é o seguro, que é um contrato pelo qual a seguradora 

se obriga a indenizar o segurado de um perigo ou prejuízo eventual. A 

composição de sua carteira é a seguinte: 

Ramo Automóvel: 78,5% 

Ramos Elementares: 7,0% 

Ramo Saúde: 5,9% 

Outros: 8,6% 

BREVE HISTÓRICO DO GRUPO PORTO SEGURO 

A empresa foi fundada em 1945, em São Paulo. Em 1972, quando ocupava 

a 48a. posição no "ranking", foi adquirida pelo Sr. Abrahão Garfinkel. Sua primeira 

sede própria foi inaugurada em 1976. Um ano depois, a empresa enfrentaria a 

maior crise de sua história, decorrente do término da obrigatoriedade do seguro 

de acidentes pessoais, sendo superada em 1979 com a desmobilização de alguns 

ativos. Em 1983, de acordo com a revista Exame "Maiores e Melhores", a Porto 

Seguro passa a posicionar-se entre as cinco maiores seguradoras do país, 

posição que mantém até os dias de hoje, 1995. Quando consideramos as 
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seguradoras independentes, não ligadas a bancos, a Porto Seguro ocupa o 

primeiro lugar na classificação geral. 

Atualmente, o Grupo Porto Seguro é composto das seguintes empresas: 

Guaporé Veículos (concessionária General Motors), REPAR (revendedora de 

peças e oficina de reparação automotiva), Porto Vida Seguros de Pessoas S/A 

(Seguro de Pessoas e Saúde), Central de Veículos (concessionária Volkswagen), 

Porto Unidas (consórcios), SEVEPE (Centro de Reparação Automotiva), Porto 

Seguro Veículos (Centro de Reparação Automotiva), REPLACE (Localização de 

veículos roubados), Fazenda Periquitos (agropecuária), Tecelagem Lerma, Porto 

Seguro Del Uruguay (Seguros para o Mercosul), Porto Seguro Administradora de 

Cartões de Crédito, e a Porto Seguro Seguros. 

A Porto Seguro Seguros, representa 75% do faturamento total do Grupo de 

empresas. Atua principalmente nos seguintes segmentos: automóvel, saúde, 

incêndio, riscos diversos e transportes. 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Devido ao fato de ser uma empresa de origem familiar, a Diretoria exerce 

um papel preponderante no processo decisório, estando bastante próxima da área 

operacional. A empresa possui cinco diretores: administrativo, comercial, 

financeiro, seguro saúde e sucursal Rio de Janeiro. Estes estão subordinados a 

uma Vice-presidência executiva, que acumula a função de Diretor comercial. A 

Presidência propriamente dita atua em caráter consultivo. 

A composição do quadro gerencial, que não apresenta presença 

significativa de membros da família fundadora, denota uma forte tendência de 

profissionalização. Este grupo de indivíduos responde hierarquicamente aos 

diretores. Abaixo da gerência está uma linha de chefias e coordenadores. 
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COMPOSiÇÃO DA CARTEIRA DE NEGÓCIOS 

Este estudo enfocará, especificamente, o segmento de seguros de 

automóveis, que representa 80% do volume de negócio total da Porto Seguro 

Seguros, conforme gráfico abaixo. 

Composição da Carteira Porto Seguro por 
Ramo 

Saúde 

Transportes 

Vida 

Ramos 
Elementares 

Fonte: Relatório Interno de Análise de Resultados de 1995 da Porto Seguro Cia. de Seguros 

Gerais 

MIssÃo DA EMPRESA 

"Assumir O risco de nosso cliente, garantido-lhe uma indenização justa e 

rápida com um atendimento personalizado e um tratamento familiar, ao 

menor custo possível. " 
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VALORES E PRINCíPIOS 

• Cooperação, trabalho, sinceridade e justiça. 

• Funcionários, corretores e acionista são interdependentes. 

• Concórdia interna e externa são alcançadas através de princípios éticos. 

• O diálogo e a participação tem como objetivo melhorar idéias e não atingir 

pessoas. 

• A busca da excelência exige determinação e paciência. 

• O trabalho como desafio e prazer. 

Caracterização do Ramo Automóvel 

DEFINiÇÃO DO PRODUTO 

O seguro de automóvel garante a reparação de danos materiais ocorridos 

no veículo do segurado, existindo a possibilidade de cobertura da 

responsabilidade civil contra acidentes que venham a ocasionar danos materiais 

ou pessoais a terceiros. 

CARACTERíSTICAS DO PRODUTO E TIPOS DE COBERTURA 

• Cobertura 01- Compreensiva: cobre o veículo segurado contra colisão, incêndio 

e roubo. 

• Cobertura 02- Incêndio e roubo: cobre o veículo segurado somente contra 

incêndio e roubo. 

• Seguro a Valor de Mercado: Garantia de indenização com base no valor médio 

do veículo. 

• Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF): Cobre danos causados a 

terceiros. Pode cobrir danos materiais e pessoais. 

• Seguro de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP): É opcional e pode cobrir 

morte, invalidez e diárias hospitalares dos ocupantes do veículo. 
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• Adicionais: vacina anti-roubo (gravação do número do chassi e da placa do 

veículo nos vidros); revisão de luzes; brake light (lanterna extra de frenagem), 

diagnóstico de freios; dispositivo anti furto (corte da ignição); teste de 

amortecedores; key card (Cópia da chave original em formato de cartão de 

crédito de plástico usada para casos de emergência ou esquecimento); guincho 

gratuito 24 horas; mecânico 24 horas; central de atendimento ao cliente 24 

horas; convênio estacionamento. 

BIBLIOTECA KARL Ao BOEDECKER 
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Análise Estrutural27 

CONCORRENTES DO SETOR 

O quadro abaixo apresenta o posicionamento atual da empresa no mercado de 

seguradoras: 

2.500.000 

2.000.000 

1.500.000 

1.000.000 

500.000 

o 

Faturamento por seguradora em 1994 (RS$) 

Prêmio 
auferido 

1994-
RS$ 

• Sul América 

• Bradesco 

• Bamerindus 

.11aú 

• Por1D Seguro 

O Nacional 

• Real 

• PauliS1a 

• Golden Cross 

• AGF Brasil 

• Minas Brasil 

• Sasse 

• Vera Cruz 

• Arbi 

• Marítima 

• Demais 78Cias. 

Fonte: Balanço - Demonstrações de Resultados (pela correção integral), compilados pela 

Revista Seguro Moderno, nO 11, Ano /I, Fev.lMar 1995 - Perfil Editora 

27 Baseada Porte r, Michael. Estratégia Competitiva. Rio de Janeiro. Campus. 1991. 
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FORNECEDORES 

No caso de uma seguradora voltada para a área de automóvel, os 

fornecedores mais significativos são as Oficinas de Reparação - representam 60% 

da despesa com sinistros do ramo de automóvel. 

CLIENTES 

A Porto Seguro Seguros considerava como seus clientes principais os 

Corretores de Seguros e não os segurados, em função da legislação vigente que 

proíbe a transação comercial diretamente entre a Seguradora e o cliente final. No 

entanto, este enfoque que havia sido a linha mestra dos últimos anos tem mudado 

radicalmente, olhando-se para o consumidor final do produto com maior atenção. 

ENTRANTES POTENCIAIS 

Os principais entrantes potenciais no mercado de seguros são as 

seguradoras estrangeiras que aguardam a abertura de mercado, grandes redes 

de supermercado, e as redes de mídia, além de venda através de cartões de 

crédito. 

PRODUTOS SUBSTITUTOS 

O fato do indivíduo poder optar por não fazer o seguro e assumir o risco é 

considerado um produto substituto. Empresas proprietárias de grandes frotas de 

veículos, muitas vezes optam pela alternativa de fazer uma poupança/provisão 

equivalente ao valor do prêmio correspondente. No caso do seguro de vida, a 

poupança e os fundos de investimento são considerados também produtos 

substitutos. 

POSICIONAMENTO FRENTE A ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS GENÉRICAS 

A empresa vem adotando uma estratégia genérica mista de diferenciação 

(produtos extras, serviços personalizados, atendimento 24 horas, etc.) e de 

segmentação (atuação centralizada em São Paulo). 
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ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DOS CONCORRENTES 

Pelo fato dos principais concorrentes serem controlados por instituições 

financeiras, estas empresas encaram o mercado segurador como uma fonte 

alternativa de captação de recursos, adotando políticas contrárias às das 

empresas para as quais este mercado é básico, como é o caso da Porto Seguro 

Seguros. 

A Porto Seguro Seguros tem tido uma tradição de seguir uma determinada 

estratégia e política funcional institucionalizada em uma meta, valores e crenças 

que são disseminados junto ao seu corpo gerencial. No caso das demais 

concorrentes, a importância estratégica do negócio seguros tem caráter 

secundário (situando-se na periferia dós negócios da matriz). 

ESTRATÉGIA JUNTO A CLIENTES 

Como já citado anteriormente, a Porto Seguro Seguros é representada junto 

ao seus clientes através de seu principal canal de distribuição, o Corretor de 

Seguros, que não necessariamente mantém relações de exclusividade e 

fidelidade com a seguradora em questão ou qualquer outra. A estratégia adotada 

concentra-se na prestação de um serviço diferenciado quando em comparação 

com o dos concorrentes, com qualidade percebida superior, agilidade e 

transparência, objetivando a fidelidade. 

Em contrapartida, as seguradoras vinculadas às instituições financeiras 

dispõe de uma rede de pontos de venda no âmbito nacional extremamente 

estruturada. Toda a infra estrutura do banco está à disposição da seguradora a 

ele vinculada. Além deste importante diferencial competitivo, tais seguradoras 

contam ainda com o poder de exercer vendas "casadas" de seguros com outros 

produtos que são objetos de interesse dos clientes, como financiamentos, 

aumento do limite de crédito, leasing. 
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MERCADO 

O mercado segurador no Brasil representa atualmente 2,78% do PIB 

(Prêmios Auferidos em 1994 - R$ 10,041 bilhões; PIB 1994 - R$ 361 bilhões)28, 

Tal percentual em países desenvolvidos chega a valores ao redor de 5,00 a 

7,00%, o que significa o grande potencial de crescimento do mercado brasileiro, 

Como dado ilustrativo, ressaltamos que de cada 7 veículos em circulação da 

frota nacional, apenas um deles possui seguro de automóvel29, 

Estudos vem sendo desenvolvidos e aguardam decisões políticas para 

desregulamentação do setor, entre eles, a dissolução do IRB - Instituto de 

Resseguros do Brasil. 

28 Vide Anexo - Dados da Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de 
Capitalização. 

29 Fax Paper. O Estado de São Paulo, 02/12/93. 
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ESTRUTURA DE UMA ORE DE UMA SEGURADORA 

Na análise da Demonstração de Resultados do Exercício de qualquer seguradora, 

encontramos a seguinte estrutura: 

Prêmios retidos 

Prêmios Emitidos 

Prêmios Restituídos 

Prêmios de Cosseguros Cedidos 

Prêmios de Resseguros Cedidos 

Variações das Provisões de Prêmios 

Prêmios Ganhos 

Sinistros Retidos 

Sinistros 

Recuperação de Sinistros 

Despesas de Comercialização 

Comissões 

Recuperação de Comissões 

Variação de Despesas de Comercialização Diferidas 

Outras Receitas (Despesas) Operacionais 

Resultado das Operações de Seguros 

Resultado Financeiro 

Resultado Patrimonial 

Resultado Operacional 

Outras Receitas (Despesas) não Operacionais 

Resultado Antes da Contribuição Social e Imposto de Renda 

Contribuição Social 

Provisão para o Imposto de Renda 

Lucro Líquido do Exercício 

Quantidade de Ações 

Lucro por Ação do Capital Social 
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Os Sinistros 

Verificamos que uma importante conta a ser analisada e sobre a qual deve 

estar voltada a atenção dos executivos de qualquer empresa seguradora, além da 

área comercial, é a área de sinistros. Uma 'Cia seguradora garante sua existência 

através de: 

• boa análise do risco ("porta de entrada" da receita); 

• esforço mercadológico para venda de seus serviços; 

• administração enxuta e ágil e 

• controle rigoroso dos sinistros ("porta de saída" da despesa). 

Entenda-se sinistro como a ocorrência de prejuízo ou dano em algum bem 

segurado. Partindo desse princípio, a Porto Seguro resolveu verticalizar uma 

etapa crítica do processo do sinistro, que é a etapa da reparação dos veículos 

sinistrados no seu ramo principal, o ramo de automóvel. 

Quando existe a ôcorrência de um sinistro, são seguidos os seguintes passos: 

1. Preenchimento da documentação: aviso de sinistro, boletim de ocorrência, 

cópia da carteira nacional de habilitação, etc. 

2. Envio do veículo para conserto em oficinas, que podem ser oficinas ligadas a 

concessionárias ou oficinas particulares (geralmente conhecidas 

pejorativamente como "fundo de quintal"). 

3. Visita de um perito de sinistro da Cia de Seguros, que pode ser um profissional 

terceirizado, à oficina aonde encontra-se o carro de segurado elou do terceiro 

envolvido no acidente, desde que o segurado possua o seguro que tenha 

cobertura para danos a terceiros. 

4. Liberação ou não pelo perito do orçamento elaborado pela oficina. 

5. Início do conserto ou remoção do veículo para outra oficina que não aquela 

para a qual o veículo inicialmente foi dirigido, caso não haja acordo entre o 

perito da seguradora e o orçamentista da oficina. 
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Existem também dois tipos de sinistro: 

a) Perda Total: a situação do veículo após o acidente não permite o conserto por 

razões técnicas, ou por razões comerciais. Tem-se como regra de bolso que 

quando os danos atingem 75% da importância segurada, é decretada a perda 

total. 

b) Sinistro Parcial: todos os casos que não se enquadram na definição anterior. 

Estratégia de verticalização da operação de reparação de 

veículos sinistrados 

A opção pela verticalização da atividade de oficina dentro da Seguradora, 

indo contra a atual tendência de terceirização, pode ser explicada por alguns 

fatores, dos quais destacamos os principais: 

• o principal produto da Seguradora Porto Seguro é o Seguro de Automóvel. Os 

Centros de Reparação Automotivos Vila Jaguara e Aeroporto visam a redução 

do custo do sinistro e o desenvolvimento de tecnologia gerencial e produtiva; 

• a empresa Porto Seguro Seguros possui entre suas coligadas e controladas 

concessionárias GM e VW, além de outras quatro oficinas, tendo acumulado 

uma larga experiência de mais de 20 anos no reparo de veículos; 

• dificuldades encontradas no mercado, como manipulação de orçamentos por 

oficinas e peritos de sinistro da própria companhia, lesando as seguradoras, 

• fraudes variadas cometidas pelo mercado, como, por exemplo, a recuperação 

de peças danificadas e a cobrança do valor de uma peça nova. 

Peritos de Cias Seguradoras estão expostos diariamente a problemas de 

"dano moral". Estes profissionais são envolvidos em situações nas quais são 

tentados a lesar a Cia Seguradora através de acordos com os proprietários ou 

gerentes das oficinas, e, em muitos casos, com a anuência e/ou participação do 

segurado. 
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Um exemplo simples é o caso onde a oficina se compromete a substituir 

uma determinada peça. O perito aprova a substituição e a seguradora reembolsa 

a oficina pelo valor desta peça nova. No entanto, a oficina não substitui a peça em 

questão, como, por exemplo, uma lateral, e recupera a lateral existente. Esta 

diferença é compartilhada com o perito da seguradora. A perda para a 

Seguradora é muito significativa, com poderá ser verificada no exemplo a seguir. 

a) Custo hora de mão-de-obra: R$ 23,00 

b) Número de horas para reparar uma lateral de Gol: 6 horas 

c) Custo da reparação: R$ 138,00 

d) Custo real do Sinistro para a Seguradora: R$138,OO 

e) Número de horas para trocar uma lateral de Gol: 10 horas 

f) Custo da troca: R$ 230,00 

g) Custo de uma lateral nova: R$ 378,00 

h) Despesas estimadas por liberalidades de peritos (aproximadamente 30%): R$ 

141,00 

i) Perda da Seguradora (e+g+h-d): R$ 711,00 

Em outros casos, coloca-se no orçamento consertos não relativos ao 

sinistro. Ilustrando: num determinado sinistro, um indivíduo colide o seu veículo. 

No entanto esta colisão é pequena, e o valor do conserto não supera o valor da 

franquia - entenda-se como franquia a parcela do prejuízo não coberta pela 

empresa seguradora, que deve ser paga pelo segurado como participação 

obrigatória no reparo do dano. Então, o segurado opta por não consertar o seu 

veículo. Este mesmo segurado, no caso de uma segunda colisão (por hipótese de 

grandes proporções e com garantia de cobertura do seguro após pagamento da 

franquia), de comum acordo com a oficina, tenta convencer o perito da 

seguradora a liberar o conserto da batida anterior, para a qual não havia cobertura 

do sinistro. Ora, o seguro cobre o dano em questão, relativo à segunda colisão, e 

não relativo à primeira. Através desse acordo entre as três partes, segurado, 
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oficina e perito, mais uma vez a Seguradora é lesada. O segurado consegue 

consertar o seu veículo sem desembolso algum, além da franquia; a oficina obtém 

mais serviços, otimizando as suas horas de trabalho, aumentando o seu 

faturamento e o perito ganha uma "parcela" de ambos os lados, segurado e 

oficina, pelo fato de ter agenciado a transação. 

Citamos aqui dois pequenos exemplos mais que corriqueiros na indústria do 

seguro, especificamente no ramo de automóvel. Fraudes neste ramo e nos 

demais não são casos esporádicos. 30 

Com o objetivo de reduzir este tipo de ocorrência, a Porto Seguro decidiu 

verticalizar a operação do conserto de veículos. Desta forma, estaria evitando o 

gasto indevido, economizando parte significativa de sua receita. Seu objetivo não 

é o de obter lucratividade com estas empresas autônomas de reparação de 

veículos, mas sim de reduzir o custo do sinistro, que é um item crítico na 

composição do valor do. prêmio (preço) do seguro, podendo repassar a economia 

gerada ao consumidor final do seguro. Desta forma, os preços da seguradora 

podem tornar-se mais competitivos, alavancando a venda do seguro de 

automóvel, possibilitando à seguradora uma participação maior no mercado. 

Foram investidos US$ 8 milhões em dois empreendimentos com características 

que serão expostas no Apêndice 11. 

30 Vide a Teoria sobre Risco Moral em Economics, Organization and Management, de P.Milgron e 
J.Roberts, Prentice Halllnternational Books, página 166. 



Dados Gerais das Empresas 

4.035,8 

103 

250.000,00 

Sociedade Anônima 

83 

230 

setembro 1994 

6.653,46 

143 

320.000,00 

Sociedade por cotas 

de Responsabilidade 

Limitada 

132 

300 

novembro 1994 

A operação de reparação de automóveis - Etapas: 

a) Recepção do veículo e solicitação de documentos 

b) Verificação dos danos e elaboração do orçamento 
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c) Compra de peças e materiais de consumo 

d) Desmontagem 

e) Funilaria 

f) Pintura 

g) Mecânica 

h) Elétrica 

i) Tapeçaria 

j) Vidraçaria 

k) Polimento 

I) Lavagem 

m) Entrega do Veículo 

A Indústria de Reparação de Automóveis 
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O indústria de reparação de automóveis é grande, pulverizada' e pouco 

profissionalizada administrativamente. Alguns dados31
: 

./ Faturamento: R$ 36 bilhões 

./ Número de empresas cadastradas: 150.000 

./ Número de funcionários trabalhando no setor: 1.220.000 

./ Atividades do setor: funilaria, pintura, elétrica/eletrônica, borracharia, retífica de 

motores 

No Brasil, este é um ramo onde o trabalho artesanal persiste pois o custo 

da mão-de-obra compensa o serviço de recuperação de uma peça afetada ao 

invés da troca da mesma - no caso da recuperação da peça, a habilidade do 

funileiro é o fator crítico de sucesso. Já em países do primeiro mundo, aonde o 

custo da mão-de-obra é mais alto, a simples substituição da peça é factível. Um 

funcionário da área de funilaria nos Estados Unidos, trabalhando na cidade de 

31 Vide Anexo - Dados do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado 
de São Paulo. 
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Austin, capital do Texas, recebe anualmente entre US$ 50.000,00 a US$ 

70.000,00 enquanto que no Brasil este número é aproximadamente US$ 

15.000,00. No entanto, mesmo nos EUA a maioria das oficinas opta pela 

reparação da peça, pelo fato de obter uma margem de lucro maior no serviço do 

que na revenda da peça. Conforme visita realizada em várias oficinas da capital 

texana, pudemos constatar que a margem bruta em serviços de reparação de 

peças danificadas é de 59%, enquanto que a margem bruta na substituição da 

mesma peça por uma outra nova cai para 25%. É importante ressaltar que no 

Brasil a maioria das oficinas "particulares", isto é, não ligadas a concessionárias 

de veículos, operam total ou parcialmente sem o recolhimento de impostos e 

encargos sociais, reforçando a tese anteriormente descrita das diferenças de 

custos de mão-de-obra para empresas que operam no setor. 
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Um modelo linear de remuneração incentivada 

Para a descrição deste modelo, partiremos da premissa que o nível de 

esforço e que o empregado escolhe para empregar pode ser entendido como um 

número, como, por exemplo, a quantidade de horas trabalhadas. 

Como já pudemos perceber, se o esforço e for diretamente observável, não 

haverá dificuldade em prover-se os incentivos adequados; o empregador pode 

remunerar o empregado baseando-se no desempenho deste sem expô-lo a 

qualquer espécie de risco. Entretanto, suponha-se que o esforço e não possa ser 

diretamente observável. Devemos supor também qUe o empregador pode 

observar alguns indicadores imperfeitos de e, isto é, indicadores que nos d~o 

algumas informações sobre e mas são contaminados por eventos aleatórios além 

do controle do agente (empregado). Por exemplo, a produção propriamente dita 

pode nos dar este sinal, pois ela é relativa ao esforço empregado, no entanto uma 

série de externalidades que escapam do controle do empregado pode afetar o 

volume final de produção de cada indivíduo. Adicionalmente, o empregador pode 

ter conhecimento de uma gama de fatores, como as condições econômicas do 

país, que não estão sob o controle dos empregados, no entanto afetam 

sensivelmente o seu desempenho. 

Suponhamos que o indicador de esforço possa ser escrito na forma: 

32 Para maiores detalhes, veja liA Model of Incentive Compensation" em Economics, Organization 
and Management, de P.Milgron e J.Roberls, 1992, Prentice Halllnternational Books, página 215. 
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onde: 

x: variável aleatória 

y: um segundo indicador, não afetado pelo esforço e, mas estatisticamente 

relacionada com x, o ruído entre e e o indicador de esforço z . 

É importante ressaltar que e e x não podem ser observados 

separadamente: apenas a sua soma z pode ser observada, e muitas 

combinações diferentes de e e x resultam no mesmo nível de z registrado. Como 

consequência, um grande esforço pode ser ofuscado pela falta de sorte, assim 

como um pequeno esforço pode ser mascarado pela sorte grande. 

A classe de regras de remuneração que estamos estudando são aquelas 

que podem ser expressas da seguinte forma, onde w representa o salário: 

A remuneração w consiste de uma parcela fixa a., acrescida de uma parte 

que varia com os elementos observados z e y. Usamos.~ para medir a 

intensidade dos incentivos dados ao empregado (desta forma podemos aumentar 

a "força" do incentivo). 

O parâmetro 'Y indica qual o peso relativo estabelecido para a informação· 

variável y, quando comparada com z = e + x na determinação da remuneração 

final. 

Portanto, o pagamento varia não apenas com o esforço do empregado, 

mas também com eventos aleatórios representados por x e y, e essa . 

aleatoriedade transfere riscos para o empregado, a menos que ~ seja zero. 



116 

A lógica das fórmulas lineares de remuneração 

As restrições ao uso de fórmulas lineares de remuneração, como w = a. + 

~(e + x + yy) não são sempre fáceis de perceber. A regra ideal da forma de 

remuneração em qualquer circunstância depende da natureza dos esforços 

requeridos e na disponibilidade dos medidores de desempenho. Fórmulas lineares 

de remuneração são bastante populares. Entretanto o seu uso requer uma série 

de cuidados especiais, conforme relatados nos Capítulos Considerações Finais e 

Realismo Pós-Modelo. Apesar disso, sistemas lineares apresentavam a vantagem 

de serem facilmente compreendidos pelos funcionários e administrados pelos 

gerentes. 
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PORTO SEGURO CmWI~,HHIA D:3 SEGUROS GERlüS 
A/C Sr. JOÃO CANl."OA - H.H 

Em mãos: 

Em atenção 

- OAll/SP lI}.. D79 

- OAU/~'P 125.499 

,,"ossa 

1 

solicitação, 

encaminhamos a inclusa minuJca do IInlano ele inccnt,ivo à assiduidade e 
ô ~ 

produção" que Vs. Sas. implantar. Ent:::-etan'to, pela 

oportunidade da matéria, tomamos a liberdade de comentar a questão da 

instituição de prêlT.ios, pela Ó'tica da lcgislação, dou'trina e 

jurisprudãncia, aduzindo o quanto seguc: 

Na sua redação original, a CLT (art. 457, 

§ § 1 g e 2 g) dispôs: integram o :;.;al6.rio a:; lIgra'tif icaçõcs pagas pelo 

empregador 11 , c nele n~~o se incluem a;:; ;'<J:uc n~o 'cenham sido ajustadas", 

restando em aberto o problcma da sua natureza jurídica. 

Posteriormentc, pela Lei na 1.999, de 01.10.1953, a referência à 

gratificação passou a ser ·única, a constante do atual § 1 2 do mesmo 

artigo: "integram o séllário ... a:::; gratifica.ções ajustadas", isto é, 

as contratuais, salariais, cont~u9restativas do trabalho prestado por 

empregado. simplifica.da e melhorada a rcferência, nem por isso a 

questão ficou plenamGnte resolvida, o que É:, r.ealmente, impossível, 

por norma legal. 



2 
Sendo o contrato de emprego informal, e até 

tácitamente formado, salvo contadas exceções (art. 442 e 443 da CLT), 

a chamada gratificação pode ser in~própria também por tácito ajuste, 

sem falar da imperativa, sumamente imprópria, inclusive a oriunda de 

riorma consuetudinária (CLT, art. 8 R ). Considere-se, também, que sendo 

tal contrato de prestações sucessivas, podc OCOl.-rer e realmente 

ocorre amiude - o ajuste tácito ou silencioso, durante sua execução, 

dedutivel do comportamento das partes. Havendo ajuste expresso, 

obrigando-se o empregador a pag&r ;:(jriJ.-tific<:tçào 1
: I trat_a-se de salário 

condicionado, como ~ de bal~nço e a pele exercício de função de 

confiança, por meio de mandato I ou incondicionado. O problema da sua 

natureza jurídica aprescnta-se em 'l:oda sua plenitude quando não há 

ajuste expresso c positivo, no momento da celebração do contrato, nem 

durante sua execuç~o, c, eo~ relatividade, se existe estipulação 

expressa, anterior a qualquer pagamento, preservando o seu caráter de 

liberalidade, sua potestatividadc e unilateralidade. 

Na segunda hipótese, salvo abuso, prevalece 

o ajuste expresso no sentido salarial negativo, pois o táci-to, 

deri vado do fato c.c pagamento, ou pagm.lcnt.os, nito prevalece s'obre 

aquilo que os cont:::-atanJces expressamente estipularam. Não é contra 

esse entendimento a tese acolhida por jurisprudência firme, embora com 

atenuação e cau·tela: "0 fa'co de constar do recibo de pagamenJco de 

gratificação o carát.er de liberalidade, não basta, por si só, para 

excluir a existência de ajuste t.::icito ll
• 

estipulação expressa mantenedora da 

natureza não obrisacional da gra-tificaçao Jcambóm predomina sobre o 

costume (ou uso) "prac·ter lcgem ll
, mer amer:-I,:c inJcerpreta ti vo ou 

integrativo. 

o também cl1amado !luso convencional 11 revela, 

indiretamente, a vontade tácita das partes em segui-lO, logo, il 

expressa em contrário causa subtraç50. \ 



verificado em cada caso 

J 
Hui·to embora o .:J. ju:::;'ce 'cãci to só possa ser 

concrc'co, a jurisprudência brasileira, 

predominantemente, vem dando preferência ao elemento objetivo, à 

permanência, habitualidade invariabilidade qUllnti ta'ci va das 

gratificações. Em ou·t::-as palavras: deduz sua nat.ureza salarial da sua 

história. 

Assim, a gratificaçdo passa a ser, por sua 

repetição, efeito ext.erior de causa interior, subjetiva e volitiva, 

que ela mesma inicialmente ::-evclara. 

A ~alavra pr6mio tem significação variável. 

Na linguagem usual é sinônima de recompcn::..;a, galardão, "distinção a 

quem se sobressai por trabalhos ou méritos " . Neste ·último sentido, é 

empregado no Direito do Trabalho, bem diverso de prêmio de loteria e 

de prêmio (preço) de seguro. 

o prêmio trabalhista ó espécie do que 

geralmente se denomina salário por rendimen·to ou por produtividaçle, 

compreendendo salário por unidade ma'cerial ou de serviço, e por 

tarefa, misto, por u~idade material ou por tempo. 

Há prêmios concedidos a empregados que não 

possuem conteúdo econômico. são os honorificosou. simbólicos, tais 

como os consistentes em medalhas ou diplomas por motivos di versos, 

desvinculados da produtividade do llreliÜado (exs.: por ter completado 

muitos anos de trabalho, por exemplar conduta pessoal, por haver 

praticado ato louvável, etc.), isolados e únicos. 

Do ponto de vista salarial, a noção de 

prêmio está sempre ligada a alIJo de mais ou de melhor obtido pelo 

empregado, servindo como e~timul&ntc de produtividade controlada c 

emulação. 
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Os fatores dct.c:i:"minai1tes da concessão de 

prêmio salarial são muitos isolados ou combinados, tais como: 

quantidade de trabalho, obtida velozmente, ou seja, alta produtividade 

com economia de tempo; melhor qualidade do resultado do trabal110 i 

economia da matéria prima especificada; zêlo na conservação de 

máquinas e utensílios; venda de mercadorias enfusadas, defeituosas ou 

não; assiduidade ou f:i:"equência ao ~rabalho; tempo de emprego longo, a 

chamada antiguidade (o adicional cO:i:"respondcnte é um prêmio percentual 

fixado por unidades de tempo; t:riên:i.o, quinquênio, decêndio, etc.), 

bastante frequente. 

O prêmio ("plus:l , "prime H , "prima", 

"bonus", "premium", " sobresalilrio",etc.), ajustado, tácita ou 

expressamente, é saléirio móvel ou de v<.::.riaç5.o con·::inua I geralmente 

proporcional à produ·tividade, condiciona.do a fa'cor prede·terminado, e 

acessório, juridicamcnb~ fali:mdo. Seja qual for está vinculado a uma 

maior ou melhor produção, diretamente ou não, tanto que é comum usar-
/ 

se a denominação "salário- produção" como sinônima de salilrio-prêmio ll
, 

como já fez o Supremo Tribunal Federal, ao considerá-lo condicionado e 

irrevogável por ato unilateral do empregador, quando habitual. 

Quanto aos p~emiados, o prêmio pode ser 

individual ou coletivo; quanto a sua fonte: voluntário (unilateral ou 

contratual, inclusive em virtude d(~ cost:ume lIprae·ter legem lJ ), ou 

imperativo; quan·to maneira sua fixação: proporcional, 

simplesmente, ou, também, progressivo, somente, ou, ainda, regressivo; 

ou invariável, ilimitado ou limitado; quanto à sua aferição: simples 

ou complexo (sistemas). 

Em 1951, a OIT publicou um excelente estudo 

técnico sobre "La Remuneración por RendimienJco ll 
, contendo uma 

classificação dos vários Ilsis·tt~mdsll de prêmios, individuais e 

coletivos, em seis grupos de sistemas: lQcompreendendo os que o. (\ 

percebido pelos trabalhadores Vé.ll7Ü1 na me~;)na proporção do rendimento\ \ 

(percentuais unifornv;:s por peças I e de norma horária); 2 g abrangendo '\ 
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os que os salários variam e~ proporção menor que o rendimento 

(sistemas de Halsey, Rowan, Barch de participação variável, e de 

Bedaux); 3 g 
- o relativo aos sistcrna~ pelos quais o~ salários variam 

em uma proporção maior que o rcndimcn-to (combinação do sistema de 

percentuais elevados por peças c: do sisJccma de módia horária) i 4 ~ 

sistemas em que os salários variam em proporção diversa nos diferentes 

niveis de rendimen-to (s ~,s_tem.:J.s : de 'l'aylor de percentagens 

diferenciais por peças, de Merrick, scmelhante, de Gantt - por tarefa, 

o empirico, de Emerson, ou de cf iciência, e outros similares; 5 Q 

sistemas de prêmios por acelér(lç5.o do rcr,dimento; G 2 - compreendendo 

os sistemas coletivos, aplicáveis a uma scç5.o ou à totalidade de uma 

fábrica, e os l' - ' ap.\.lcavels ao:~ 'crabalhadores que não participam 

diretamente da produção. 

A verdade c que os sistemas de prêmios, com 

suas vantagens e desvantagens, in1:ercssam menos ao Direi'to do que à 

racionalização do trabalho, com Jcôdas as suas múltiplas implicações 

-' 
humanas, sociais, culturais e econô,nicas. São produtos da era da 

máquina, da automação I examinável cinci-'la-::o,]}:af icamenb:::, do "pcnsa;nen-to 

artificial" ou cibernético, c da produç:ão em sórie para a massa de 

consumidores, objeto da mercadol00ia. 

Sendo nossa lei omissa em relação ao 

prêmio, aos casos concretos aplicam-se normas gerais sobre 

remuneração, e as especificas referentes a salários, variáveis e sob 

condição. 

Dian'te do acima exposto, podemos concluir 

que, a rigor, não há difcrcnç<.1 essencial entre prêmios e 

gratificaç6es. Não passam de processos usados pelos empregadores para 

estimular os empreg;;:.dos ao truballlCl, recompensando a eficiência, a 

pontualidade, a antiguidade, a disciplina f a capacidade invenJci va, r 
etc. Enquanto a gratif icaç~io é ord,inariamcn"tí.:! concedida a totalidade, \ \ 

dos empregados ou a grupos deles, os prêmios visam a cada trabalhador \ 

em particular. Estes são fruto da liberalidade do patrão e sua 
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concessão depende sempre de exigências que o empregado deve 

satisfazer, tais como, assiduidade, eficiência, etc. A jurisprudência 

tem-se inclinado favoravelmerl'tc i'ltc:;c de que os prêmios integram o 

salário, a não ser que estejam na dependência de fato aleatório para a 

sua concessão. 

o Enunciado n ~ 152, do TST dispõe: O fato 

de constar do recibo de pagamento de gratificação o caráter de 

liberalidade I niio basta, pOl.- ::':l ::.;ó, pare.'. excluir a cxis·tência de um 

ajuste tácito. 

A Súmula n~ 209, do STF também dispõe que: 

o salário-produção, como outras modalidades de salário-prêmio, é 

devido, desde que verificada a condiç50 a que estiver subordinado, e 

não pode ser su.primido unila.-teralI,lc:l·::C pelo empregador, quando pago 

com habitualidade. 

PLANO DE IHCENTIVO À ASSIDUIDADE E PHODUÇll.O 

( i{ I i{ U Ir I'!. ) 

partir de PORTO SEGURO 

VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA., passará a adotar, em caráter precário 

e experimental, em beneficio de seus funcionários, o plano de 

incentivo à assiduid&de e produção, que se regerá de conformidade com 

as seguintes cláusul&s e condições: 

o presente plano é insti tuido em caráter 

precário e experimental, pelo periodo de seis meses, a contar des ta 

data, podendo ser modificado, alterado ou suprimido a qualquer 

momento, independentemente de qualquer aviso prévio ou comunicação 

formal, a critério esclusivo da empregadora. 

Os prêmios serão concedidos de confo:midad~\ '. 
duranL-e sua '\ com as tabelas abaixo, que poderão sofrer alterações 

vigência. 
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I - rI'ADEU~ DE DESCONTOS IJl'.I'.j\ PREHIAÇAo DE l:..SSIDUIDADE 

FALTAS ATHASOS lli-! VEZES A'I'l\.I\.SO :m-I :rUI'raTOS :1' ., DO PRf:IIIO 

nenhurll atraso nenhum Ci.traso 100,00% 

de G a 30 rün 100,OO!!; 

d.e: 31 a 1 " rl Jnll1 80,00% ~ • ..:..v 
1 atraGo 

I de 121 2- 1(;0 .r:.J,n 75,OO!!; 

aci"lT.a de 130 IlllD. 70,00% 

G; .. ~ O a 30 lain lDO,OO!!; 

de: 31 a 120 min 70,00% 
de 2 a 3 a~crasos 

de 1-)' a 130 ruin 45,C?0% ~ ..... 
O 

acÍJna de 130 nlÍn 40,00% , 

I ,:1 c a 30 X:lln 70,00% 

l de 31 a 120 1r.l.n 33,00% 
de .!l a 5 atrasos 

de 121 a lUa llün 31,50% 

aciIaél de 180 mln 30,OOi> 

de 6 a 7 a'trazos i qualquer 'cempo 30,00% 

acima de 7 atraos ! qualquer 'i.:empo 0,00% 

nenhum atraso I 
nenhum é}.traso 70,00% ! 

1 atraso r de O a 30 rnin 70,00-1> 
I C;c 31 li 120 r.lÍn 56,00% 

de 121 <2 J.80 min 52,50% 

acinla de 180 ndn 49,00% 

2 a 3 atraso5 j de O a 30 min 70,00% 
-,' 

I de -,., a 120 min 49,00i> 
I 

......... 

:L de 1-)' :.80 min 31,50% 

I 
~--'- a 

ucilrra de 180 1111.n 28,00% 

de 4 él 5 atrasos I de O a 30 :rr.irl 49,00% 
I de 31 a 120 r~in 23,10% \ 

I de 121 ISO rtlin 22,05% ü 

õJcir~la de 180 min 21,00% 

de 6 a 7 éltrasos qL':.alquer 'tclupO 21,00% 
_. 

acima de 7 atrasos qualquer tempo I 0,00% 
t 

nenhum atraso 

I 
ncnl1u:m u'traso 30,00% 

de O a 30 mino 30,009,; 

1 atraso '\ de: 31 a 120 mino 24,00% 

de :i.2l a 180 nlÍno 22,,50% 

ücim~ de 180 rilin o 21,00% 

1 
de O (l JO mino 30,00::; 

de 2 él 3 atrasos ! ele :?l u 120 nino 21,00% 

:2 0.8 121. a 130 mino 13,50% 

uCllfJ.é .. de 130 Ilüno 12,00% 

de O él 30 mino 21,00% 

de <1 a 5 atrasos de 31 él 120 mino 9,90% 

de 121 a 180, mino 9,45% 

acim<::. de 180 mino 9,00% 

de 6 a 7 atrasos I qualquer 'tempo 9,00% 
-

I aClma de 7 atrasos qualquer tempo 0,00% 

3 qualquer quantidade qualquer tempo 0,00% 
. 
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I a - Valor do prêmio integral (100%) 

I b - Abono de faltas e atrasos = Para abono das faltas e atrasos 

somente serão aceitos atestados do convênio médico celebrado com 

a empregadora ou nas hipóteses elencadas pela legislação 

trabalhista. 

II - TABELA DE PRf:i'UOS VINCULliDOS A PRODUÇÃO 

de O a 60 I c1c 60 a 80 I acima de 80 horas I 
Produtivos R$ 0,60 I ~,..~ 1,20 1 R~? 2,00 ..... "' ... -

I I 

Chefia R$ 1" , .• I 3,00 L .. :l.:? s{oo R$ s,oo 
.. i Gerencia R$ 6,00 I H:? 1D;00 R$ 16,00 

11 a - O valor da tabela ~orresponde ao número de horas economizadas e 

a remuneração corresponde ao valor hora. 

11 b O retrabalho corrcsponclc ac refazimento dos servlços 

inicialmente executados. 



PI~nQ de Incpntivo A Assiduidadp e Pradu~âo. 

Porto Seguro Veículos Peças e 
44936.086/0001-34, empregadora, (nome), 

Serviços Ltda, C.G.C. 
portador da CTPS (ctps), 

série (categoria), empregado, acordam o que se segue 

1 - A empregadora adotará em carater precário e experimental, por 
um período de seis meses a contar desta data, em benefício do 
emFregado, o plano de incentivo à assiduidade e produç~o, que se 
regera conforme descrito abaixo. 

-::) De O 
empregado 

à 60 horas economizadas pelos serviços prestados, o 
receberá RS 0,60 ( Sessenta centavos) multiplicado pela 

quantidade das referidas horas; 

b) De 60,01 à 80 horas economizadas, o empregado receberá RS 1,20 
( Hum real e vinte centavos ), na forma da alínea anterior. 

c) Acima de 80,01 horas, o empregado receberá RS 2,00 ( Dois reais 
) conforme esclarecido na alínea" A ". 

2 - Sofrerá a diminuiç~o do prªmio, o empregado que estiver 
inserido na tabela de descontos para premiaçâo de assiduidade 

Tabela I para produtivos e administrativos, Tabela 11 para 
chefia e gerªncia ). 

3 A chefia recebe pela média dos func ionái- ias sob sua 
responsabilidade. 

4 - A gerªncia da oficina recebe pela média geral da oficina. 

5 - Considerar-se-à horas economizadas a diferença entre horas 
orçadas e horas efetivamente trabalhadas no veículo. 

E por terem assim acordados firmam o presente. 

sâo Paulo, <data> 

Porto Seguro Veiculas Peças e Serviços Ltda. 

------------------------------7--7------------
(nome) 

Testemunhas. 
Beltrano da Silva 

---------------------------------
Fulano de tal 
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UALIDA E 

PLANO DE INCENTIVOS 
AUMENTA PRODUTIVIDADE 

NAS OFICINAS 
AEROPORTO E VILA JAGUARA 

A pós o investimento 

realizado em 

instalações e recursos 

materiais, a Porto 

Seguro Serviços dá um 

grande passo. 

Implemen ta o Plano de 

Incentivos, investindo 

numa relação de parceria 

com seus funcionários. 

o Plano de Incentivos tem 
como objetivo aumentar a 
produtividade e, 
ao mesmo tem
po, garantir qua
li dade , prazo e 
custo ba ixo . 

Em setem
bro/94, no Aero
porto e em no
vembro/94 na 
Vila Jaguara, foi 
implantado o PIa
no de Incentivos, 
com benefícios 
tanto para a Em
presa , quanto 
para os funcio
nários . Esta nova 
relação de traba
lho nada ma is é que uma par
ceria entre am bas as partes. 

"A reação da eq uipe - fo r
mada por 50 funcionários no 
Aeroporto e 95 na Vila Jaguara 
- tem sido muito positiva pois 
há a oportunidade de aumen
tar o salá rio e ser reconheci
do pela contribuição individu
ai", comenta Marcelo Blay, 
gerente das oficinas. 

Luis Augusto, conhecido 
pelos colegas da oficina Ae-

roporto, como " The Flash" , 
diz: "Melhor do que isso não 
pode existir, a gente trabalha 
um pouco mais e ganha 
mais!" . Já na opinião de 
Pedro da Cruz, da Vila 
Jaguara, o plano foi muito 
bom para todos" Deu quase 
para dobrar o salário" . Silvio 
Stos complementa: "O incen
tivo veio bem na hora, é uma 
chance de aumentar o salá
rio . Quem tem capacidade 

Da esq . para dir .: em 
pé: Afonso Braga , 

Luis Augusto 
Santos, José Maron 

e Cláudio Fernandes. 
Abaixados: Ivan 

Oliveira , Sauro de 
Lima , José da Silva e 

Deusene Pires -
funcionários do 

Aeroporto . 

ganha mais". 

Da esq. para 
d ir .: em pé : 
Sylv io Stos, 
Pedro da Cruz. 
Celso Victór io, 

Adernar Teline, 
Jussemar 
Lima , Ja ir Lage 
e José Carlos 

Jáguara . 

Os resultados alcançados 
desde a implantação até de
zem bro de 94 foram um sig
nificat ivo aumento na produ
tivi dade das duas oficinas 
além da satisfação pessoal. 

O saldo destas ações tem 
sido tão positivo que já exis
tem estudos para a exten
são do plano ao pessoal da 
área administrativa das ofici
nas. 
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