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APRESENTAÇÃO

P

ara atingir alta performance Empresarial é
preciso ter visão ampliada do contexto em
que uma organização está inserida.
Por isso, ter acesso aos melhores referenciais
para a tomada de decisões certeiras é
fundamental. A efetividade nasce no momento em
que as corporações são capazes de interpretar e
transformar dados em ferramentas, melhorando
procedimentos e criando metas.
A Associação Serrana de Recursos Humanos,
ARH Serrana, atua desde 1988 no desenvolvimento
do capital humano e oferece aos seus associados
e parceiros as mais eficientes soluções em gestão
de pessoas como força transformadora para
modernizar, adequar e desenvolver a gestão do
capital humano.
As informações sobre vários segmentos e os
dados detalhados sobre salários praticados na
Serra Gaúcha permitem foco em ações que geram
fidelização do público interno e competitividade
nos negócios. Além disso, possibilitam um melhor
controle sobre as práticas de gestão de Recursos
Humanos e a retenção de pessoas. A cada ano os
levantamentos ganham novos contornos, gerando
subsídios para elaborar uma política adequada de
remuneração e benefícios.
Com o objetivo de agregar valor e viabilizar as
metas de desenvolvimento dos negócios, desde
2009, a ARH Serrana mantém sólida parceria
com a La´Fioravanso Consultoria Empresarial,

especializada em pesquisas de remuneração,
benefícios, indicadores e tendências de recursos
humanos, que oferece um sistema de pesquisa
com alto nível de segurança, acesso via internet e
possibilidade de impressão de diversos relatórios.
O resultado dessa parceria está refletido
nestes dados que você recebe. Eles representam
as informações coletadas em 98 empresas
participantes da 30ª Pesquisa de Remuneração,
realizada em Junho/2014. O levantamento
analisou 548 cargos, considerou uma amostra de
38.956 funcionários e uma massa salarial de 93,1
milhões de reais, que é traduzida em um salário
médio regional de R$ 2.390,00.
Focada em ações sustentáveis, que preservam a
biodiversidade, a ARH Serrana passou, a partir da
29ª edição, a entregar a pesquisa de remuneração,
benefícios e de indicadores de RH em um pen
drive, evitando a impressão de milhares de páginas
e a geração de resíduos. Zelar pelo meio ambiente,
no qual vivemos, é nosso compromisso.
Além dos relatórios que constam no pen drive sua
empresa terá acesso, via Sistema, às informações
complementares dos mesmos e ao relatório geral
Agradecemos a todos por seu empenho no
retorno às informações solicitadas, bem como
pela contribuição no fechamento dos resultados.
Seguimos à disposição para esclarecer quaisquer
dúvidas que possam surgir durante a análise dos
resultados.
Caxias do Sul, Agosto de 2014
Diretoria de Pesquisas – Gestão 2014/2015
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1. Empresas Participantes
Das 98 empresas participantes da pesquisa ARH Serrana deste ano, 85 delas responderam o questionário de
Benefícios e Indicadores de Gestão, isso é 86,7%.

Empresa

Segmento

Cidade

ADERE INDÚSTRIA SERIGRÁFICA LTDA.

Pequeno

Caxias do Sul

AGRALE S/A

Pequeno

Caxias do Sul

AGRITECH LAVRALE S/A

Médio

Caxias do Sul

AMÉRICA LATINA EDUCACIONAL

Médio

Caxias do Sul

ASSECONT SERVIÇOS CONTÁBEIS

Grande

Caxias do Sul

ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS

Médio

Caxias do Sul

Pequeno

Caxias do Sul

BEBIDAS FRUKI S/A

Médio

Farroupilha

BP COMPONENTES HIDRÁULICOS E MECÂNICOS LTDA.

Médio

Caxias do Sul

BRASLUX INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA.

Médio

Caxias do Sul

BAW BRASIL IND. E COMÉRCIO LTDA.

BRINDEC BRINDES PROMOCIONAIS LTDA.

Pequeno

Caxias do Sul

BRINOX METALURGICA LTDA.

Médio

Caxias do Sul

CAIXA DE ASSISTÊNCIA SISTEMA SAÚDE INTEGRAL

Médio

Caxias do Sul

CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE

Médio

Caxias do Sul

COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA.

Grande

Carlos Barbosa

COOPERATIVA VINÍCOLA NOVA ALIANÇA LTDA.

Médio

Caxias do Sul

CREDEAL MANUFATURA DE PAPÉIS LTDA.

Médio

Serafina Corrêa

DGRAF ARTES GRÁFICAS

Pequeno

Caxias do Sul

EDICOPY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

Pequeno

Caxias do Sul

EDITORA LITOARTE LTDA.

Pequeno

Caxias do Sul

EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAIS

Pequeno

Caxias do Sul

FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA.

Médio

Flores da Cunha

FOCA CONTROLES DE ACESSOS LTDA.

Médio

Caxias do Sul

FOTOGRAVURA ZEYANA LTDA.

Médio

Caxias do Sul

GPANIZ IND. EQUIP. PARA ALIMENTAÇÃO LTDA.

Médio

Caxias do Sul

GRÁFICA NORDESTE LTDA.

Pequeno

Caxias do Sul

GRAFILME ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA.

Pequeno

Caxias do Sul

GRANJA PINHEIROS LTDA.

Médio

Presidente Lucena

GRENDENE S/A

Grande

Farroupilha

G-VETEC GUINDASTES LTDA.

Médio

Caxias do Sul

HIDROVER OLEODINAMICA IND. E COM. LTDA.

Médio

Caxias do Sul

Pequeno

Farroupilha

HOSPITAL BENEFICENTE SÃO CARLOS
HYVA DO BRASIL HIDRÁULICA LTDA.

Médio

Caxias do Sul

Pequeno

Feliz

INDÚSTRIA MECÂNICA NTC LTDA.

Médio

Caxias do Sul

INOVA SISTEMAS ELETRÔNICOS

Médio

Caxias do Sul

INSTITUTO LEONARDO MURIALDO

Pequeno

Caxias do Sul

INTERMACH PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA.

IBRAVA IND. BRASILEIRA DE VEIC. AUTOMORES LTDA.

Pequeno

Caxias do Sul

INTRAL S/A IND. DE MATERIAIS ELÉTRICOS

Médio

Caxias do Sul

INVENSYS APPLIANCE CONTROLS LTDA.

Médio

Caxias do Sul
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L.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

Pequeno

Caxias do Sul

Grande

Farroupilha

Pequeno

Caxias do Sul

MADAL PALFINGER S/A

Médio

Caxias do Sul

MÁQUINAS SANMARTIN LTDA.

Médio

Caxias do Sul

LOJAS COLOMBO S/A COM. DE UTILIDADES DOMÉSTICAS
LUPATECH S/A

MÁQUINAS SAZI LTDA.

Médio

Farroupilha

MARCOPOLO S/A

Grande

Caxias do Sul

MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

Médio

Caxias do Sul

MARTIPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.

Médio

Caxias do Sul

METALLI AÇOS ESPECIAIS LTDA.

Médio

Caxias do Sul

MOET HENNESSY DO BRASIL VINHOS E DESTILADOS LTDA.

Médio

Garibaldi

MOINHO DO NORDESTE S/A

Grande

Antônio Prado

MUNDIAL S/A PRODUTOS DE CONSUMO (CAXIAS DO SUL)

Médio

Caxias do Sul

OBJETO DIRETO GRÁFICA EXPRESSA

Pequeno

Caxias do Sul

OGNIBENE HIDROSTÁTICA LTDA.

Médio

Caxias do Sul

PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S/A

Grande

Caxias do Sul

PISANI PLÁSTICOS S/A

Médio

Caxias do Sul

POWERMIG COM. E SERVIÇOS DE MÁQUINAS DE SOLDA LTDA.

Médio

Caxias do Sul

PROCAD SOFTWARES LTDA.

Médio

Caxias do Sul

RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Grande

Caxias do Sul

RENNA ALUMÍNIO E COMPONENTES LTDA.

Médio

Caxias do Sul

RGB DO BRASIL LTDA.

Médio

Caxias do Sul

SAN MARINO ÔNIBUS E IMPLEMENTOS LTDA.

Grande

Caxias do Sul

SEIBT MÁQUINAS PARA PLÁSTICOS LTDA.

Pequeno

Nova Petrópolis

SPHEROS CLIMATIZAÇÃO DO BRASIL S/A

Pequeno

Caxias do Sul

Médio

Caxias do Sul

Pequeno

Caxias do Sul

SUMIG SOLUÇÕES PARA SOLDA E CORTE LTDA.

Médio

Caxias do Sul

SUSIN FRANCESCUTTI METALURGICA

Médio

Caxias do Sul

TABONE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.

Médio

Caxias do Sul

TEDESCO EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA

Médio

Caxias do Sul

TELASUL S/A

Médio

Garibaldi

SULBRÁS MOLDES E PLÁSTICOS LTDA.
SULVISUAL IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA. - SINGRAF

TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.

Grande

Farroupilha

TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA.

Médio

Farroupilha

TRAVI PLÁSTICOS INDUSTRIAIS LTDA.

Médio

Caxias do Sul

TROMBINI EMBALAGENS S/A

Grande

Farroupilha

TUTTO CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.

Médio

Caxias do Sul

TUTTO HIDRÁULICOS

Médio

Caxias do Sul

UNIMED NORDESTE RS

Grande

Caxias do Sul

UNIVERSUM DO BRASIL IND. MOVELEIRA LTDA.

Médio

Antônio Prado

VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA.

Médio

Caxias do Sul

VOESTALPINE MEINCOL S/A

Grande

Caxias do Sul

VOGES METALURGIA LTDA.

Médio

Caxias do Sul

WSUL ESPUMAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Médio

Caxias do Sul

ZURLO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

Médio

Caxias do Sul
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2. Perfil das Empresas Participantes
A localização das empresas concentra-se no município
de Caxias do Sul, seguido de Farroupilha, com poucas
adesões do restante da região serrana, como pode
ser visualizado no gráfico ao lado. Participaram desta
tabulação 85 empresas.

O porte das empresas considerado nesta pesquisa
segue os critérios definidos pelo BNDES, em função do
faturamento bruto anual.
As 80 empresas (81,6%) informaram o faturamento,
os quais foram enquadrados conforme critério abaixo.
Para as restantes, o porte foi atribuído de acordo com
outros critérios, dentre os quais destacamos o ramo e
número de funcionários.
Critério de classificação:
PORTE				FATURAMENTO ANUAL
Grande				
Superior a 300 milhões
Médio				
De 16 a 300 milhões
Pequeno (Micro/Pequena)
Até 16 milhões

Historicamente o segmento metal-mecânico lidera a
amostra da pesquisa. Nesta edição, a participação do
segmento corresponde a 45,6%; em 2013 esse item
fechou em 52,4%.
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Como nas edições anteriores desta pesquisa, a maior
concentração de funcionários, dentre as empresas
participantes, situa-se entre 101 e 300 funcionários,
sendo também significativo o intervalo de 51 a 100
funcionários.

O maior volume de funcionários
segue compreendido entre 23 e
39 anos, representando 56,2%
da amostra. Até 29 anos temos
41,4% da amostra, contra 39,7%
do ano passado, isso é, são jovens
empregados que buscam ascensão
rápida, exigindo das empresas uma
atenção especial para retê-los.

Os 51,7% dos funcionários das
empresas participantes possuem
ensino
médio
(completo
ou
incompleto), sendo que, na pesquisa
de 2013, o percentual para esse
item era de 49,7%.
Destaca-se a escolaridade do
ensino superior ainda menor que a
escolaridade em ensino fundamental,
embora nos últimos três anos
perceba-se uma leve tendência de
aumento de pessoas com níveis
superior (completo e incompleto) e
uma leve diminuição do ensino médio
(completo e incompleto). Observamos
que mesmo com as alterações das
empresas participantes de um ano
para outro os percentuais se mantêm
próximos.
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18,5% das empresas informaram que concorreram a
algum prêmio de reconhecimento nos últimos cinco
anos, os quais destacamos abaixo:

Observamos que 60,9% das empresas, que
concorreram a algum tipo de reconhecimento
no último ano, obtiveram êxito, demonstrando
a valorização dos colaboradores por parte
destas.

3. Assistência Médica
Os Programas de Assistência Médica e
Hospitalar estão presentes em 97,9% das
empresas informantes (somente duas não
fornecem). Em destaque a Cooperativa
Médica, seguida de convênios com empresas
de medicina de grupo/clínicas.
Sete empresas apresentaram mais de uma
forma de assistência médica e duas empresas
não informaram a forma utilizada.

O gráfico ao lado representa o menor, médio e
maior custo per capita dos Planos de Saúde.
Percebe-se um crescimento do valor médio e
máximo por nível hierárquico, isso deve-se ao
grau de cobertura diferenciada.
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O gráfico ao lado demonstra a proporção de pagamento
do custo com assistência médica, pago pela empresa e
pelo funcionário. No ano passado, este mesmo gráfico
apresentou os percentuais de 68,4% (Participação
da Empresa) e 31,6% (Participação do Funcionário).
Percebe-se uma variação muito pequena em relação à
última edição da pesquisa. Isso deve-se à movimentação
na relação de participantes.

Praticamente todas as empresas que concedem o
benefício o fazem de forma extensiva aos dependentes
dos colaboradores.
41,2% das empresas exigem uma maior participação
pecuniária de dependentes.

A coparticipação é uma prática de 88,2% das empresas
dos Planos de Assistência Médica. O valor médio pago
pelo funcionário em consultas ficou em R$ 22,70.
Somente sete empresas informaram a coparticipação
em exames, e o valor médio ficou em R$ 44,57.
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4. Assistência Odontológica
Das empresas pesquisadas, 48,8% possuem
planos de assistência odontológica.
Em 17,5% dessas empresas, o plano odontológico
é abrangido pelos planos de assistência médica.
A coparticipação existe em 75% dos casos.

O gráfico ao lado representa o valor per capita
médio mensal pago pelas empresas em Plano
Odontológico.

Diferentemente dos planos de assistência médica,
nos planos odontológicos há uma participação
maior dos funcionários nos custos.

Grande parte das empresas participantes
estendem o benefício aos dependentes de seus
funcionários.
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5. Auxílio-Alimentação
Considera-se, como auxílio-alimentação, refeitórios
(próprios ou terceirizados) e sistema de vales (refeição
e alimentação). 94,0% das empresas concedem esse
benefício.

As empresas utilizam quatro formas de auxílioalimentação, distribuídas conforme o gráfico ao lado,
predominando o Refeitório Terceirizado e ficando as
demais com percentuais mais equilibrados.

Os gráficos demonstram os valores médios per capita.
Diários, para os casos de Refeitórios e Vale-refeição
e mensais para quem utiliza o sistema de auxílioalimentação (próprios ou terceirizados).
O valor concedido por refeição tende a ser mais alto no
sistema de vales do que no sistema de refeitórios.
A maioria das empresa utiliza o PAT (Programa de
Alimentação do Trabalhador), dessa forma subsidiam,
em média, 86% do valor da refeição.
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6. Auxílio-Transporte
Os valores representam o custo per capita médio mensal
pago pelas empresas e seus colaboradores. Quando
ônibus fretado, as empresas subsidiam, em média,
83,9% dos custo. Quando em vale-transporte utilizam
a legislação.

Como podemos observar no gráfico ao lado, o ônibus
fretado e vale-transporte atingem em maior grau os
funcionários administrativos e operacionais. Alguns
gestores, em virtude de maior poder aquisitivo, se
deslocam com carro próprio.
Menos de 10% das empresas utilizam a modalidade
do fornecimento de combustível e, normalmente, não
atinge a todos os funcionários.
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7. Previdência Privada
De uso mais frequente nas empresas de médio e grande
porte, percebe-se nesta amostra que 19% dessas
empresas mantêm este benefício. Observamos que o
mesmo é mais utilizado para complementar valores
acima do teto do INSS.

Com características muito semelhantes quanto ao
benefício, a escolha entre os tipos aberto e fechado dáse em função de benefícios fiscais (maior na fechada)
ou liquidez para o usuário (maior na aberta).

Conforme o gráfico ao lado podemos destacar que há
uma tendência para o plano de Contribuição Definida
(50%) em detrimento das demais modalidades.

Modalidades de Planos de Previdência Privada
Benefício Definido (BD) - modalidade de plano em
que o valor do benefício contratado é previamente
estabelecido na proposta de inscrição.
Contribuição Definida (CD) - o valor da contribuição é
acertado no ato da contratação do plano e o montante
que será recebido varia em função dessa quantia, do
tempo de contribuição e da rentabilidade.

Contribuição Variável (CV) ou Misto - corresponde a um
misto das duas modalidades anteriores, pressupondo a
coexistência dos dois modelos. Muitas vezes ele é CD
na fase de acumulação de recursos e, BD, na fase de
pagamento do benefício.
Fonte: SUSEP - Superintendência de Seguros Privados/
www.susep.gov.br
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8. Política de Veículos
Mais comum nas empresas de médio e grande porte, este
benefício é concedido a cargos de gestão, normalmente
em nível estratégico. 10% das empresas pesquisadas
mantêm esse benefício, contra 20% do ano passado.

Das oito empresas que informaram possuir políticas
de veículos para gestores, todas informaram os valores
dos gerentes e somente uma forneceu valores para o
nível de Coordenadores, não sendo possível apresentar
médias nesse caso.

As empresas trocam os automóveis de seus Gerentes,
conforme salientado no gráfico ao lado (em anos).

Conforme o gráfico demonstra, 38% das empresas
informantes possuem alguma forma de reembolso das
despesas com combustível contraídas por gestores ou
por outros funcionários a serviço da empresa.
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71,4% de 49 empresas respondentes,
pagam KM rodado aos colaboradores
que utilizam seus veículos a serviço
da empresa. Dessas, 31 informaram
valores, sendo que a média está
esposta no gráfico. Deixamos de
fora, para fim de tabulação, uma
empresa que informou o valor de
R$ 3,00 por km/Rodado, face que
esse valor provavelmente seja uma
forma de complementação salarial.
37,8%, de um total de 45 empresas
informantes, fornecem combustível
paras seus executivos, com média/
mês de 285 litros para Gerentes
(não há informações para o nível de
Coordenação ou Supervisão).

9. Outros Benefícios

Além dos benefícios tradicionais,
listados anteriormente (como
assistência médica, alimentação
e transporte), as empresas
disponibilizam ainda uma série
de outros benefícios, os quais
estão representados no gráfico.
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Destacamos abaixo os valores mínimos, médios e
máximos pagos pelas empresas para alguns benefícios:

Somente duas empresas informaram valores.

28 empresas que concedem o benefício informaram os valores praticados.

13 empresas, dentre as que concedem o benefício, informaram
os valores praticados.
De quatro empresas que concedem o benefício, três
informaram os valores praticados.

De 65 empresas que concedem o benefícios, 42 informaram os
valores praticados.
Das 26 empresas que concedem o benefício, 17 informaram
os valores dos presentes praticados.

Das 10 empresas que informaram conceder o benefício; cinco informaram
os valores praticados.
Das 35 empresas que mantêm este benefício, 17 informaram
os valores praticados.

8% das empresas informaram manter Programa de
Benefícios Flexíveis.
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10. Participação nos Lucros e/ou Resultados
Embora a lei 10.101/2000 apresenta obrigatoriedade
na participação de Lucros e/ou Resultados, a mesma
não tem sanção, havendo uma menor adesão em
empresas médias e pequenas.
Hoje 50,6% das empresas mantêm este programa.

A forma mais utilizada na Participação de Funcionários
nos Lucros e/ou Resultados das empresas é a Mista, na
qual é distribuído um montande composto por um valor
fixo (em R$) + uma fração de salário (em %).

Os gráficos ao lado apresentam a tabulação com
o potencial de ganho e os valores distribuídos dos
Programas de Participação nos Lucros e/ou Resultados/
Bônus, em múltiplos de salários nominais.
Observamos que das 42 empresas que informaram
possuírem o programa, somente 25 informaram
potencial de ganho e valores pagos. Sete empresas
informaram apenas um dos itens solicitados: Valores
pagos ou Potencial de ganho.
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Critérios para apuração dos resultados de PPLR e/ou Bônus

11. Remuneração Variável
Conforme demonstra o gráfico ao lado, 41,7% das
empresas possuem formas de Remuneração Variáveis
para suas equipes comerciais.
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O funcionamento dos programas de Remuneração
Variável é mais vinculado a aspectos de
comissionamento, conforme demonstra o gráfico
ao lado. As formas são as mais variadas, incluindo
metas de faturamento, margens, mix de produtos,
abertura de novos clientes, entre outras. Os
percentuais de comissionamento e valores de
prêmios são variáveis de acordo com os níveis dos
cargos (vendedores, supervisores, coordenadores,
gerentes e representantes).

12. Política Salarial
Das empresas que responderam este item, 74,4%
possuem tabelas salariais.

61 empresas possuem estrutura de cargos e salários,
destas, 65,6% estão ativas, 4,9% suspensas e 24,6%
em processo de reestruturação/revisão. Observamos
que quatro empresas informaram mais de uma
situação. 21 empresas não possuem estrutura de
cargos e salários, sendo que destas, 85,7% estão
em processo de desenvolvimento.
Glossário
Ativa - existe uma tabela salarial e está em uso;
Suspensa - existe uma tabela, mas não está em uso;
Desenvolvimento - ainda não existe uma tabela
salarial, mas está sendo criada;
Reestruturação - a tabela atual está sendo analisada
e melhorada.

23 das 24 empresas que fazem adiantamento salarial informaram
seus percentuais.
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13. Jornada Flexível de Trabalho
19,5% das empresas pesquisadas possuem jornada
flexível de trabalho.
Algumas empresas mencionam manter o programa
para determinadas funções e/ou com sistema de
banco de horas.

14. Política de Transferências
Das 81 empresas que responderam as questões
relativas a Políticas de Transferência, 13 afirmam
que mantêm Política específica.
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Das empresas que abriram informações
referentes a Políticas de Transferência:
Nove empresas informaram conceder
passagens por 12 meses (valor mensal
médio de R$ 500,00).
Nove empresas informaram conceder ajuda
de custo, por dois meses, de R$ 2.230,00
(valores médios).
11
empresas
informaram
conceder
hospedagem por um período médio de 1,4
meses.
Quatro empresas informaram auxiliar na
alimentação de empregados transferidos,
por um período médio de dois meses.
10 empresas participam com R$ 800,00
(média) no aluguel residencial de empregados
transferidos, por um período inferior a dois
anos.
Quatro empresas informaram possuir Política
de Veículos para empregados transferidos.
Seis empresas concedem aumentos salariais
de 25% (todas com a mesma informação).

15. Programa de Estágios
Em 2008 entrou em vigor uma nova legislação - a
lei 11.788/2008, que alterou as práticas de estágio
utilizadas. Houve mudanças na forma, carga horária,
período e na quantidade de estagiários nas empresas.
Há Programa de Estágios em 49,4% das 82 empresas
que responderam esta etapa/questão da pesquisa.
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Algumas empresas pagam valores diferentes de
bolsas- auxílio conforme o curso do estagiário.
Algumas empresas informaram pagar valores
diferenciados para estudantes de cursos ou áreas
específicas.
Para as empresas que informaram valores
mensais, transformamos em horas, dividindo por
135 (30 horas x 4,5 semanas).

A média de efetivação de Estagiários nas empresas
ficou em torno de 54,6%.

16. Programa de Trainees
Seis empresas de 82 informantes possuem Programas
de Trainees.
Seguem ao lado, gráficos explicativos sobre salários,
efetivação, duração de programa, entre outros:
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17. Política de Incentivo à Educação
Dentre as empresas participantes nesta etapa da
pesquisa, 61% informaram possuir Políticas de
Incentivo à Educação de seus Funcionários. 51% delas
possuem convênios com Instituições de Ensino.
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18. Programa de Retenção de Talentos
Das 81 empresas que responderam esta questão, 18
(22,2%) informaram possuir alguma forma estruturada
para retenção de talentos em seus quadros funcionais.
Algumas observações: Gestão por Competências,
Crescimento Interno, Identificação de Potenciais,
área específica para Atração e Retenção de pessoas,
priorização para Recrutamento Interno, Plano de
Carreira, programas de valorização e planejamento de
benefícios para retenção.
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19. Programa de Avaliação de Desempenho
Das 82 empresas que responderam este item, 57
informaram possuir Programa de Avaliação de
Desempenho.

Percebe-se que a avaliação de desempenho é vista
pelas empresas como uma ferramenta típica de
treinamento e desenvolvimento. Contudo, tem sido
utilizada também para fins de remuneração.
Foram citados como objetivos da Avaliação
de Desempenho: Feedback, Melhoria de
Desempenho, Empregabilidade, Plano de
Carreira, entre outros.

Das empresas participantes, 82 responderam essa
questão.
A periodicidade mais utilizada para avaliações de
desempenho é a “anual”, em função de que o principal
objetivo é levantar informações para treinamento e
desenvolvimento.

Importante salientar que 75,4% dessas empresas
fazem um acompanhamento das ações propostas ou
realizadas entre uma avaliação e outra.
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Percebe-se que as Avaliações de Desempenho são
utilizadas em todos os níveis da organização, com
ênfase nos cargos Administrativo/Operacional e
Coordenação, Supervisão.

20. Política de Desligamentos
Contamos com as respostas de 81 empresas,
das quais 36,6% informaram manter Política de
Desligamentos.

Como podemos observar a Política de Desligamento
atende a todos os níveis.

Das 81 empresas informantes neste item, 75%
realizam entrevista de desligamento, mesmo que
algumas não tenham política especifica.
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21. Política de Telefone Celular
66,7% das empresas participantes mantêm
as políticas de telefonia celular. As formas são
as mais variadas: Desde atender somente a
área comercial, como para cargos específicos e
pessoas que tenham contato direto com clientes
ou só para gestores.

A prática mais comum dá-se em cargos de gestão,
embora apareça também em cargos técnicos e
área de TI. Em Outros, temos a ocorrência de
cargos da área Comercial e para Motoristas.

22. Política de Comunicação Interna e/ou Endomarketing
Presente em 92,5% das organizações. Percebe-se
a importância da comunicação interna em todos
os níveis e porte de empresa.

Foram citadas também as seguintes formas de
comunicação: Eventos, Informativos Impressos,
News Eletrônico, Revista interna e TV interna.
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23. Política de Treinamento e Desenvolvimento
Presente em 88,6% das empresas informantes, sendo
que, das empresas que possuem, 27,8% remuneram
o treinamento realizado fora do horário de expediente.

24. Práticas de Recrutamento e Seleção
Independentemente do porte das organizações,
percebe-se que as empresas lançam mão de uma
série de recursos para captação de talentos, de forma
complementar. Salientamos também que as ações são
diferenciadas pelo nível de cargo.
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25. Atividades Terceirizadas
São 354 colaboradores terceirizados atuando em 70 empresas informantes. 14 empresas deixaram em branco este
ítem, dessa forma não é possível saber se tem mão de obra terceirizada ou não.

As principais áreas terceirizadas são:
Transporte, Jurídica e Vigilância e Portaria,
conforme demonstrado no gráfico ao lado.
A área de Refeições também aparece com
um percentual de terceirização bastante
relevante.

26. Planejamento Estratégico
Responderam possuir Planejamento Estratégico 78,6%
das empresas informantes.
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27. Normas Certificáveis e Programas da Qualidade
De 82 empresas que informaram esta questão,
58 (70,7%) informaram possuir alguma forma de
certificação de qualidade.

Conforme demonstrado no gráfico ao
lado, destacamos, como principal, o
sistema ISO-9001 seguido do Sistema
ISO-14001. Algumas empresas estão
com projetos de busca pela certificação
em programas da qualidade.

28. Política de Contratação de PCD’s
Das 82 empresas informantes nesse quesito, 52,4%
mantêm Política de Contratação de PCD’s. Algumas
visam atender somente a Legislação.
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29. Programa de Responsabilidade Social
Das 82 empresas que responderam esta etapa
da pesquisa, 40 afirmaram manter Programa de
Responsabilidade Social.
Algumas ações citadas: adoção de práticas sustentáveis
(meio ambiente), apoio a instituições filantrópicas,
estímulo a empregados para ações comunitárias,
programa na área odontológica para crianças carentes,
entre outras formas.

30. Treinamento de Integração
Presente em 89,9% das organizações (71
de 79 empresas informantes), as atividades
de integração funcional são realizadas com
uma carga-horária reduzida. Segue gráfico
demonstrativo.

Como podemos observar pelo gráfico, 90,2%
dos treinamentos são realizados em menos de
10 horas.

Ainda sobre as atividades de Integração
Funcional, o gráfico ao lado demonstra
algumas áreas que fazem parte ativa do
processo, fornecendo instrutores, em destaque
RH, seguido de Segurança e Qualidade.
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31. Programas de Qualidade de Vida
Presente em 51,3% das organizações, dentre
estas, nove mantêm mais da metade dos
programas citados ao lado.

32. Indicadores de Recursos Humanos
32.1. Controle de Indicadores
Como podemos observar, temos três
indicadores que são controlados
por mais de 80% das empresas
informantes.
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32.2. Funcionários Ativos
Informaram este item 80 empresas, sendo que
destas 75 abriram por gênero, onde envolveu
68.329 funcionários, dos quais estão salientados
no gráfico ao lado.
Observamos que o gênero sofre influência do tipo
de trabalho realizado.

32.3. Equipe de Recursos Humanos
O gráfico ao lado apresenta o percentual médio
de Profissionais que atuam em Recursos
Humanos em relação ao efetivo médio. Para fins
deste cálculo, não consideramos profissionais do
SESMT, menores aprendizes e estagiários. 86
empresas informaram este item.

32.4. Admissões e Desligamentos
Como podemos observar as admissões superaram
os desligamentos em 0,6%, em 2013 e em 6,5%,
em 2014. 67 empresas informaram este item.

32.5. Rotatividade
Sabendo que as empresas tem formas
diferentes de calcular a rotatividade,
fomos buscar as informações em aberto
e calculamos os índices da rotatividade
utilizando a forma clássica. O qual
apresentamos no gráfico ao lado, onde
utilizamos a base de janeiro a dezembro
de 2013 (média 1) e janeiro a maio de
2014 (média 2).
Cálculo clássico de rotatividade [(Demissões + Admissões)/2]/
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32.6. Absenteísmo
O absenteísmo refere-se à ausência do funcionário
ao trabalho. Uma vez que este cálculo varia muito
de empresa para empresa, consideramos apenas os
índices informados pelas organizações (59 empresas).
Apresentamos o menor, o médio e o maior índice no
gráfico ao lado. Observamos que o cálculo clássico
é o total de ausências dividido pela carga-horária
disponível.

32.7. Treinamento e Desenvolvimento
Os valores do gráfico ao lado expressam a quantidade
média de horas investidas em atividades de treinamento
e desenvolvimento, por ano, para cada funcionário de
cada organização.
O indicador ao lado não expressa qualidade e, sim,
quantidade.
Observamos que, em muitos casos,
recebemos a quantidade de horas totais e dividimos
pelo número de funcionários.
As empresas investem, em média, R$123,45 por
funcionários ao ano em atividades de treinamento.

32.8. Segurança do Trabalho
Os acidentes de trabalho são apresentados em números
relativos, ou seja, divide-se a quantidade de acidentes,
ocorridos no período, pela quantidade de funcionários
ativos no mesmo período.
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32.9. Clima Organizacional
O resultado das pesquisas de clima organizacional
das empresas informantes é demonstrado ao lado,
representando o grau de satisfação dos funcionários
(menor, média, maior).
Foram tabuladas as seguintes informações:
Antepenúltima: 40 empresas;
Penúltima: 24 empresas;
Última: 18 empresas.

Pesquisa de Clima
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