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1. DEFINIÇÃO DO TEMA DE ESTUDO 

 

 Pacotes de benefícios robustos possuem o poder de atrair e reter talentos nas 

empresas, especialmente quando altos níveis de capacitação estão envolvidos. Em um 

mercado de extrema competitividade, tal qual o atual, atrair e reter talentos torna-se 

parte da estratégia das organizações, tendo em vista de que as mesmas necessitam 

agregar valor ao seu negócio.  

 Os benefícios compõem a chamada Remuneração Indireta. Ela é parte integrante 

e significativa do mix total de remuneração ofertado pela empresa, sendo representada 

pelos benefícios concedidos aos profissionais de forma não pecuniária, que visam 

contribuir para a melhoria das condições de vida do empregado e de sua família. Trata-

se, portanto, de um importante fator na decisão pela permanência na empresa, ou pela 

aceitação de uma nova proposta de trabalho. 

“A Remuneração não visa apenas recompensar os funcionários pelo seu 

trabalho e dedicação, mas tornar sua vida mais fácil e agradável. Uma das 

maneiras de facilitar a vida dos funcionários é oferecer-lhes benefícios e 

serviços que, não sendo proporcionados pela organização, teriam de ser 

comprados no mercado com o salário recebido. Os benefícios e serviços aos 

funcionários são formas indiretas da compensação total. O salário pago em 

relação ao cargo ocupado representa apenas uma parcela do pacote de 

recompensa que as organizações oferecem ao seu pessoal” (CHIAVENATO, 

1999). 

 

 A forma mais tradicional de oferecer benefícios, adotada amplamente pelas 

empresas, dá-se pelo formato de pacotes. Estes planos são fechados, e atendem as 

necessidades dos colaboradores partindo do pressuposto de que todos possuem as 

mesmas carências. Além de, fixar de maneira unilateral, o que um colaborador necessita 

para garantir um mínimo de qualidade de vida para seus dependentes e para si próprio. 

A única diferenciação que se pode encontrar dar-se-á de acordo com os grupos 

hierárquicos da estrutura organizacional, onde cada nível desta pirâmide (estratégico, 

tático e operacional) possui um pacote de benefícios diferenciado. O grande salto de 

diferenciação é comumente aplicado aos colaboradores do nível estratégico, pelo alto 

valor que agregam ao negócio, o leque de benefícios oferecidos pode, por vezes, 

ultrapassar o salário nominal do executivo. 

 Atualmente, os benefícios concedidos pelas empresas não atendem, de uma 

maneira satisfatória, todos os colaboradores de uma organização. Fatores tais como 

idade, salário, estado civil, escolaridade e outros, podem influenciar no grau de 
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representatividade que cada benefício possui para cada colaborador. Com o intuito de 

tentar maximizar o grau de satisfação que o pacote de benefícios trás para o 

colaborador, a prática de benefícios flexíveis vem sendo adotada mais amplamente pelas 

organizações brasileiras.  

 O método de benefícios flexíveis foi adotado inicialmente na década de 70, por 

empresas norte-americanas, chegando ao Brasil apenas em meados da década de 80. O 

princípio básico desta prática está em oferecer ao colaborador opções, para que o 

mesmo possa exercer seu poder de autonomia e decidir, dentre as opções disponíveis, 

aquelas que melhor se adequam ao seu perfil, condição familiar e estilo de vida. A 

escolha pela adoção deste método pressupõe maturidade por parte da empresa e do 

funcionário, bem como remodela a relação entre ambos, deixando o paternalismo de 

lado para tornar-se uma relação mais igualitária, tal qual cliente-fornecedor.  

 A teoria da flexibilização é atraente já que propõe para a organização 

diferenciar-se da concorrência, atrair e reter talentos, satisfazer as necessidades dos 

colaboradores nas diferentes etapas da sua vida, mudar o comportamento do 

colaborador em relação ao uso dos benefícios, entre outros. Contudo, existem diversos 

obstáculos para a adoção deste modelo, a começar pela legislação trabalhista brasileira 

bastante rígida. A CLT considera que todo o trabalhador é igual e, sendo assim, tem 

direitos iguais no que concerne a questão salarial. Embora seja sabido que a realidade 

do mercado seja diferente, a adoção de um pacote flexível abre à empresa uma margem 

para ações na justiça do trabalho, sob a possível alegação de que os colaboradores não 

recebem os mesmos benefícios dentre seus colegas de igual nível hierárquico. Segundo 

uma pesquisa da consultoria Towers Perrin, 14% de um universo de 234 empresas não 

flexibilizam seus benefícios por temer ações na Justiça trabalhista. 

 A questão tributária também surge como obstáculo, tanto pelo cuidado com a 

interpretação das leis trabalhistas, para que não venham a tratar determinados benefícios 

como incorporados ao salário, bem como nos casos de solicitação de restituição de 

valores pela Receita Federal. Neste último a Lei é bastante rígida, e somente realiza o 

ressarcimento às empresas no caso de benefícios que abranjam 100% dos colaboradores 

da organização, ou seja, benefícios a que todos os colaboradores são elegíveis. Um 

exemplo claro é o de planos de assistência saúde, para estes, só haverá dedução no 

Imposto de renda nas Pessoas Jurídicas, nos casos em que os planos atinjam a totalidade 

de trabalhadores a ela vinculados. 

 Além das questões legais, a complexidade administrativa na gestão dos planos 

flexíveis costuma desmotivar as empresas para efetivar a troca do sistema tradicional 
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pelo flexível. Esta mudança leva tempo e investimento, podendo ser tratada quase que 

como uma implementação de novos valores e renovação da cultura organizacional, 

sendo necessário que os colaboradores compreendam inteiramente as vantagens da 

mudança e recebam treinamento a fim de aprender a utilizar o novo sistema. Contudo, 

muito mais do que oferecer mais autonomia aos funcionários, é preciso garantir que o 

programa vai funcionar. Para tanto, devem ser associados softwares específicos para 

gerenciamento dos planos, bem como pessoal treinado na utilização dos mesmos. 

 Após este breve panorama a respeito de benefícios flexíveis, é notório que trata-

se de um tema bastante complexo e de aplicabilidade duvidosa, principalmente em 

alguns segmentos de mercado. Também por este motivo, é um assunto de muita 

relevância para pesquisa, possuindo ainda diversas questões que não estão esclarecidas 

seja nas ações da empresa, seja nas ações do colaborador. Sendo assim, a grande 

questão de estudo, que norteará o desenvolvimento deste trabalho: É financeiramente 

viável, para uma indústria de grande porte, adotar uma estratégia de bonificação flexível 

para os funcionários que compõem o seu nível estratégico? 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

 Foi identificado o interesse dos ocupantes do nível estratégico da indústria 

multinacional MDB¹, quanto a possibilidade de usufruírem de uma estratégia de 

flexibilização de benefícios. Em contrapartida, também há interesse por parte da 

organização em satisfazer estes profissionais a fim de retê-los. Tendo em vista estas 

questões, o presente trabalho analisará a viabilidade financeira de implantação de um 

sistema flexível desenhado para atender a estes profissionais. 

 Para tanto, serão realizadas profundas análises das questões pertinentes ao 

estudo de viabilidade, tais como o perfil da população envolvida (idade, tempo de casa, 

sexo, nº de dependentes) e custos oriundos da adesão e manutenção de um novo plano 

de bonificações, em comparação ao aplicado atualmente pela empresa. Estes dados 

serão coletados em parceria com a área de Recursos Humanos (a qual se propôs a 

disponibilizar as informações necessárias) e organizados em forma de planilhas e 

gráficos a fim de auxiliar a interpretação. 

 Estas informações serão repassadas à cúpula estratégica a fim de que possam 

servir de base para uma decisão quanto a implementação, ou não, de um plano de 

flexibilização de benefícios. 

MDB¹ - Nome fictício para preservar a imagem e informações da empresa 
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3. MDB 

 

 A MDB é fruto da união de duas gigantes mundiais do mercado: Uma delas é 

líder em produção de eletrodomésticos, enquanto a segunda é líder em climatização. Em 

2011, as duas empresas formaram uma joint venture para produzir e distribuir produtos 

no Brasil, Argentina e Chile, se tornando assim a maior fabricante de equipamentos de 

climatização da América Latina. São três fábricas – duas no Brasil e uma na Argentina – 

e mais de 3,5 mil colaboradores. Nos últimos dois anos, a MDB vendeu mais de 3 

milhões de equipamentos em todo Brasil. 

 No Brasil, o grupo é detentor de 5 marcas que oferecem um amplo portfólio de 

produtos para atender as necessidades comerciais e residenciais dos consumidores 

brasileiros. A empresa conta com um centro de engenharia e pesquisa, responsável pelo 

lançamento de novas tecnologias que tornam os produtos das marcas MDB cada vez 

mais inovadores, eficientes, econômicos e ambientalmente sustentáveis. 

3.1 MDB – POLÍTICA DE BENEFÍCIOS 

 

 O Sistema de Remuneração busca um equilíbrio interno (empresa) e externo 

(mercado), criando oportunidades de crescimento profissional e favorecendo o clima 

organizacional. 

 

Visando o bem-estar de seus empregados, a Empresa disponibiliza os seguintes 

benefícios: 

Figura 1 – Sistema de Remuneração 

Fonte: Política de Benefícios - MDB 
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3.1.1 Assistência Médica 

 

Benefício estendido a todos os empregados e dependentes regulamentados: Cônjuge/ 

Companheiro (a), Filho (a) até 21 anos, e até 24 anos para filhos universitários, solteiros 

e sem renda própria e Dependentes com problemas de saúde, proporcionando um 

atendimento em toda a rede referenciada. A mensalidade é 100% subsidiada pela 

Empresa, cabendo desconto somente quando da utilização dos planos, onde os 

empregados participam com um percentual do valor total dos procedimentos realizados 

(regime de co-participação). Este valor é descontado posteriormente e o segurado 

receberá um extrato demonstrando sua utilização no mês. 

Com o objetivo de proporcionar tranqüilidade, segurança e qualidade do serviço, a 

Empresa oferece um Plano de Saúde por localidade. Em Canoas, a Empresa 

disponibiliza o plano garantido pela Unimed Porto Alegre; enquanto nos demais locais, 

Bradesco Saúde. Essa modalidade fora definida após analises e vantagens ofertadas por 

cada Operadora, destacando-se a rede credenciada de cada região.   

Co-participação 

A co-participação é um mecanismo adotado para manter o equilíbrio no resultado 

financeiro da apólice. Os empregados da MDB possuem os seguintes fatores de co-

participação: 

 

 

Dependentes Elegíveis 

• Cônjuge ou Companheira(o). 

• Filhos naturais, adotivos, tutelados ou menores sob guarda. 

Figura 2 – Coparticipações definidas para o Plano de Assistência Médica - MDB 

Fonte: Política de Benefícios - MDB 
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• Solteiros de até 21 anos ou 24 anos, se universitários;  

• Portadores de alguma deficiência (física, intelectual, auditiva, visual ou múltipla) 

que os impeçam de executar atividades funcionais e laborativas, sem limite de idade. 

Inclusões de Dependentes no Seguro Saúde 

As novas inclusões devem ser solicitadas ao RH em até 20 dias corridos, a partir da data 

do evento. Após esta data, as inclusões de dependentes serão avaliadas pela Unimed 

Porto Alegre e sofrerão carência. Verifique os documentos necessários para inclusão no 

benefício: 

• Esposa(o) ou Companheira(o) → Certidão de Casamento ou Declaração de União 

Estável, com firma reconhecida dos declarantes; 

• Filho(a), Enteado e/ou Filho(a) Adotivo(a) → Certidão de Nascimento ou Certidão 

de Adoção Definitiva. Em caso de inclusão de enteado(s), apresentar ainda a 

Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável do Titular, emitida em 

cartório. 

3.1.2 Assistência Odontológica 

 

 Um sorriso saudável é fundamental e também faz parte do bem-estar dos 

funcionários de uma empresa. Por isso, a MDB oferece a todos os seus funcionários e 

dependentes, um Plano Odontológico garantido pela OdontoPrev. 

Confira a seguir as principais características deste benefício: 

 
Figura 3 – Configuração do plano de Assistência Odontológica - MDB 

 

 

Fonte: Política de Benefícios - MDB 
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3.1.3 Seguro De Vida Em Grupo 

 

A MDB preocupa-se em garantir segurança e tranqüilidade aos seus colaboradores e 

familiares, por este motivo, oferece o seguro de vida em grupo garantido pela Generali 

Brasil Seguros. 

Confira a seguir as principais características deste importante benefício: 

Figura 4 – Descrição das garantias asseguradas ao beneficiário do Seguro e Vida - MDB 

 

  

Beneficiários do Seguro 

São os indicados pelo segurado titular para receber a indenização, em caso de seu 

falecimento. Os beneficiários poderão ser substituídos a qualquer momento, mediante 

preenchimento de um novo formulário. 

 

 

Fonte: Política de Benefícios - MDB 
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3.1.4 Programa Educação 

 

O Programa Educação é um dos pilares da MDB e tem como objetivo principal garantir 

educação de qualidade aos seus colaboradores. 

Quem pode participar? 

Colaborador da MDB em regime de CLT com situação ativa e que trabalha sob contrato 

por tempo indeterminado, com 12 meses ou mais de tempo de serviço com a empresa. 

Destaques do Programa 

 

 Faculdades reconhecidas regionalmente pelo Ministério da Educação  

 A Empresa paga custos com matrícula e mensalidades, livros didáticos obrigatórios e 

taxas acadêmicas. 

 O Programa é independente dos demais programas de treinamento e 

desenvolvimento profissional. 

 Empréstimo de livros didáticos (biblioteca c/ mais de 1600 títulos no acervo). 

 Empregados que se demitam ou demitidos por iniciativa da empresa não são 

elegíveis e sua participação cessa na data efetiva de demissão; 

 

Responsabilidades 

 

 Entregar documentação a cada semestre. 

 As disciplinas reprovadas não serão financiadas novamente pela empresa e, portanto, 

não podem mais ser incluídas no formulário do Programa Educação.  

 Efetuar os lançamentos para pagamento das instituições via sistema, com 03 dias 

úteis de antecedência, viabilizando prazo para aprovação do RH e programação junto 

ao departamento financeiro.  

 Comunicar imediatamente ao RH sobre qualquer alteração, seja na grade curricular 

do curso, na Instituição de Ensino, em caso de afastamentos, cancelamentos, viagens, 

etc.; 
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 As trocas de cursos/instituições de ensino devem ser autorizadas pela área de RH. O 

funcionário deve ressarcir a empresa o valor total das disciplinas não aproveitadas na 

troca, através de desconto em folha de pagamento. 

 Devolver os livros à biblioteca em condições de uso ao final de cada semestre e 

ressarcir a empresa por ocasião da perda ou danificação de livros da biblioteca; 

 Enviar cópia do certificado de conclusão de curso para o RH ao final de sua 

formação; 

 Entregar uma cópia do seu trabalho de conclusão de curso ou dissertação de 

mestrado para o RH ao final do seu curso para que esta seja disponibilizada no 

acervo da biblioteca. 

 

Pagamentos 

 

 A empresa se responsabiliza pelos pagamentos e lançamentos no SAP referentes à 

matrícula e mensalidades junto às instituições de ensino conveniadas; 

  Todos os demais participantes do programa devem efetuar seus próprios 

lançamentos mensalmente no SAP ou devem encaminhar os boletos para que a 

pessoa responsável por esta atividade no seu setor o faça; 

 Os lançamentos devem ser efetuados com antecedência mínima de 03 dias úteis em 

relação ao vencimento e os boletos devem ser enviados ao Financeiro via e-mail ou 

malote em tempo hábil. Em caso de dúvidas, utilize o Manual de Pagamentos ou 

contate com a célula de Desenvolvimento.  

 O valor do pagamento mensal transitará na folha de pagamento do funcionário, 

gerando recolhimento de IRPF na fonte, com exceção de ensino fundamental, médio 

e EJA.  
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3.1.5 Previdência Privada 

 

 A empresa oferece a seus empregados um programa de Previdência 

Complementar que permite a formação de uma poupança que resultará, na data de 

aposentadoria, em um benefício adicional ao da Previdência Social. A UTCPREV, 

Entidade Fechada de Previdência Complementar sem fins lucrativos, oferece além de 

benefícios de aposentadoria, auxílio em casos de invalidez ou de falecimento do 

empregado. Vantagens: contrapartida da empresa de até 200% da contribuição do 

empregado, despesas administrativas pagas pela empresa, praticidade com os descontos 

das contribuições em folha de pagamento, incentivo fiscal no Imposto de Renda, dentre 

outras.  

Funcionamento 

Ao ser admitido na Empresa, o empregado se inscreve no plano por meio de formulário 

específico, passando, portanto, a ser um participante do programa. Nesse formulário, o 

participante indica seus beneficiários e define o percentual de suas contribuições, que 

serão descontadas diretamente na folha de pagamento; 

Contribuições 

As contribuições da Empresa e dos funcionários são calculadas com base em valores 

variáveis, por opção de cada participante. A contribuição básica de participante pode ser 

realizada somente pelos funcionários com salário² superior a 15 UR³ e podem variar de 

0% a 5% sobre o salário de contribuição, conforme opção do mesmo. A contribuição 

normal da Empresa corresponde a 200% da contribuição básica de participante e está 

limitada ao percentual máximo de 5% anteriormente referido.  

Caso o participante tenha interesse em efetuar contribuições adicionais, poderá fazê-lo, 

porém sem a contrapartida da Empresa.   

Além da contribuição normal, a Empresa também arca com as despesas administrativas 

e benefício mínimo, além de eventual déficit apresentado pelo Plano. O benefício 

mínimo é assegurado em casos de aposentadoria, invalidez ou morte, aos participantes 

que não efetuarem a contribuição básica. Este benefício corresponde até 03 (três) 

(2) Salário = salário básico mensal mais a média de premiações de vendas e comissões (últimos doze meses) aos elegíveis a este 

tipo de remuneração; 

(3) A UR (unidade de Referência) é um valor estabelecido para cálculo das contribuições. O valor da UR é reajustado em Maio de 

cada ano, com Base no índice de reajuste salarial coletivo, concedido no ano anterior aos funcionários. 
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salários base do empregado se ele possuir 35 (trinta e cinco) anos ou mais de empresa. 

 Os participantes com salário inferior a 15UR não podem efetuar contribuições 

básicas e, consequentemente, ter a contrapartida da patrocinadora, pois no Brasil, os 

trabalhadores contribuem obrigatoriamente para a Previdência Social (INSS) com um 

percentual de seu salário. Entretanto, esta contribuição está limitada a um teto, 

significando que os participantes com salários próximos ao teto já estão praticamente 

cobertos pelo INSS no momento de sua aposentadoria. Já os participantes com salário 

superior têm maiores necessidades de renda adicional à do INSS, uma vez que a perda 

do poder aquisitivo após a aposentadoria é significativa. 

 

3.1.6 Transporte 

 

A empresa oferece transporte gratuito através de um sistema de ônibus fretado, 

possuindo várias linhas que facilitam o deslocamento de seus empregados no percurso 

residência / trabalho / residência; com conforto e segurança. Nos casos cuja rota não 

cubra parcial ou integralmente tal percurso ou nas Filiais de Vendas e Distribuição, o 

vale transporte será oferecido ao empregado.  

Elegibilidade 

Todos os empregados e estagiários são elegíveis ao benefício.  

Horário Extraordinário 

 Aqueles usuários que trabalharem em horário extraordinário e devidamente 

autorizados pelos respectivos Gestores poderão retirar vale transporte para 

deslocamento as suas residências. O vale transporte será fornecido pela própria área 

dentro do horário de atendimento normal. 

Processo 

 Para fazer uso do benefício de ônibus fretado, o interessado deve procurar a área 

de suporte administrativo, preencher o formulário de inscrição, informando a rota que 

melhor se adapte as suas necessidades.  Os itinerários estão disponibilizados na Intranet 

ou podem ser fornecidos pela própria área de Suporte Administrativo.  
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 É facultado à Empresa a revisão permanente do processo, das rotas e 

possibilidades. Contudo, qualquer alteração deve ser comunicada aos empregados e 

estagiários com 72 horas de antecedência. 

 

3.1.7 Alimentação 

 

A empresa subsidia a refeição principal e oferece gratuitamente o lanche de início do 

expediente, através de um sistema de refeitório próprio em suas duas Fábricas (Canoas e 

Manaus). Fornece refeições balanceadas, contando com cardápios diferenciados, loja de 

conveniências e serviços de lancheria. Àquelas localidades que não possuem refeitório, 

o ticket refeição é concedido.  

 Em suas duas unidades fabris, além da refeição tradicional, a Empresa oferece a 

linha BEM ESTAR que visa atender a um público que busca uma oferta diet, light ou 

vegetariana, lanches, opções de coffee break; além de campanhas extras, durante o ano, 

referentes a datas comemorativas. 
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4. OBJETIVOS  

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar a viabilidade financeira da implantação de benefícios flexíveis ao mix 

de remuneração dos funcionários que compõem o nível estratégico da indústria 

multinacional MDB. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Coletar informações a respeito do pacote de benefícios atualmente oferecido pela 

empresa MDB aos colaboradores que compõe seu nível estratégico; 

 

2. Coletar os custos associados a cada benefício, a fim de identificar o custo empresa 

atual com benefícios para os cargos de Gerência, Diretoria e Superintendência; 

  

3. Desenvolver um método para aplicação de uma simulação de bonificação flexível 

junto a uma parcela da amostra analisada; 

 

4.  Avaliar, com base no custo empresa, a viabilidade financeira de implantação de 

benefícios flexíveis para os colaboradores que compõe o nível estratégico da 

multinacional MDB 

 

5. Medir variações relacionadas à satisfação dos colaboradores em um comparativo 

entre um Plano Fixo versus a estimativa de um Plano Flexível. 
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5. REFERENCIAL TEÓRICO 

5.1 OS BENEFÍCIOS 

 O salário que o colaborador recebe em função do cargo que ocupa e das 

atividades que desempenha é apenas uma parcela de sua remuneração, sendo a outra 

realizada através da concessão de benefícios. Estes, são algumas facilidades e vantagens 

oferecidas pela empresa com o objetivo de aumentar os níveis de satisfação e 

produtividade, bem como reter mão-de-obra, e que podem ser financiados parcial ou 

totalmente pela organização.  

Planos de benefícios visam atender a dois tipos de necessidades dos indivíduos: 

 Necessidades intrínsecas: Que nascem no interior do indivíduo e que, em geral, 

possuem caráter psicológico, tais como necessidades sociais, de relacionamento, de 

realização, entre outros. Para que estas necessidades sejam satisfeitas, é necessário 

um alinhamento de valores, ou seja, os valores da empresa devem ser os mesmos em 

que o colaborador acredita. 

 Necessidades extrínsecas: Ao contrário da primeira, estas necessidades tem sua 

origem no meio externo ao indivíduo e, em geral, possuem caráter físicos, tais como 

incentivos financeiros, serviços, seguros, auxílios, entre outros. São estas 

necessidades que podem ser satisfeitas através de um conjunto de benefícios que, 

somados ao salário, formam a remuneração do colaborador. 

 Atualmente, um pacote de benefícios robusto é indispensável quando de busca 

recrutar e reter profissionais competentes, e praticamente todas as empresas oferecem 

um considerável leque de benefícios como forma de suplementar o salário pago a seus 

funcionários. Contudo, segundo Bohlander, Snell e Sherman (2003), pesquisas sobre 

remuneração apontam que a maioria dos funcionários é incapaz de citar com exatidão os 

benefícios que recebe, e mais de 75% acham que o valor de seus benefícios é menos da 

metade do custo real aos seus empregadores. 

5.1.2 Tipos de Benefícios 

Os planos de benefícios sociais são, segundo Chiavenato (1999), planejados para 

auxiliar o funcionário em três importantes áreas da sua vida: 



22 
 

1. No exercício do cargo: Através de gratificações, seguros de vida, comissões, 

premiações, etc. 

2. Fora do cargo, mas dentro da empresa: Dispondo para os colaboradores de 

espaços para o lazer (academia, campo de futebol), transporte, refeitório, etc. 

3. Fora da empresa, ou seja, na comunidade: Inserção da empresa na comunidade, 

por meio de atividades comunitárias, recreação, etc. 

 Ainda segundo Chiavenato (1999), os benefícios podem ser classificados de 

acordo com a sua exigência, natureza e objetivos. Em se tratando de exigibilidade, os 

planos podem ser classificados em legais ou espontâneos: 

a. Benefícios Legais: São os exigidos pela Legislação Trabalhista, Previdenciária, ou 

através das Convenções Coletivas estabelecidas pelos sindicatos. Como exemplos: 

13º salário, férias, aposentadoria, seguro de acidente de trabalho, auxílio-doença, 

salário-família, salário-maternidade, horas extras, adicional noturno e vale transporte. 

 

b. Benefícios espontâneos: São concedidos voluntariamente pela empresa, em virtude 

de não serem exigidos por lei ou negociação coletiva. Alguns exemplos: 

gratificações, seguro de vida em grupo, refeições, transporte, empréstimos, 

assistência médico-hospitalar e previdência privada. 

 Conforme a sua natureza, os planos benefícios se classificam entre monetários 

ou não monetários. 

a. Benefícios monetários: São aqueles concedidos em dinheiro, através da folha de 

pagamento e que geram encargos sociais. São eles: 13º salário, férias, aposentadoria, 

complementação da aposentadoria e gratificações e complementação do salário nos 

afastamentos prolongados por doença. 

 

b. Benefícios não-monetários: São aqueles concedidos na forma de serviços, 

vantagens e facilidades para o colaborador. São eles: refeitórios, assistência médico-

hospitalar, assistência odontológica, associações de funcionários e transporte através 

de frota contratada. 

 A última classificação, quanto ao objetivo do plano de benefícios, temos os 

seguintes tipos: assistenciais, recreativos e supletivos. Seus significados: 
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a. Planos assistenciais: Estes têm como objetivo trazer maior segurança e estabilidade 

ao colaborador no caso de imprevistos ou emergências que, eventualmente, fujam de 

seu controle. Exemplos: assistência médico-hospitalar, assistência odontológica, 

empréstimo consignado, previdência privada e seguro de vida em grupo. 

 

b. Planos recreativos: Podem ou não se estender à família do colaborador. São 

benefícios que proporcionam condições de repouso, recreação, lazer, cultura, entre 

outros. Seguem exemplos: associação de funcionários, bailes, excursões, atividades 

esportivas. 

 

c. Planos supletivos: Visam proporcionar condições que aumentem a qualidade de 

vida do colaborador. Um fator importante é que, no caso de a empresa não 

disponibilizar planos supletivos, o funcionário necessitará provê-los por sí próprio. 

Tais como: transporte fretado, restaurante no local de trabalho, estacionamento 

privativo, agência bancária no local de trabalho. 

5.1.3 Planos de Benefícios 

 Tradicionalmente, os planos de benefícios são oferecidos em pacotes onde os 

itens que os compõe variam de acordo com o nível hierárquico em que se encontra o 

colaborador. Desta forma, a empresa acaba por fortalecer a estabilidade e 

comprometimento, ao mesmo tempo em que favorece o “core business” com regalias 

bastante distintas e superiores. Tal diferenciação se faz necessária por serem estes 

profissionais que possuem um altíssimo valor agregado no que tange suas habilidades, 

competências e capacidades estratégicas relacionadas ao negócio, cuja retenção é 

motivo de preocupação por parte da organização. 

 Contudo, quando se trabalha com pacotes fechados de benefícios a empresa 

anula a possibilidade de escolha do funcionário, e acaba por exercer um poder ditatorial. 

Os planos mais tradicionais são compostos por itens voltados a um perfil de funcionário 

casado, com família, e com perspectivas de uma relação duradoura com a empresa. 

Entretanto, devido a questões econômicas e culturais, nas últimas décadas pode-se 

acompanhar um aumento da diversidade no ambiente de trabalho, que não refletem mais 

o padrão de benefícios propostos pelas organizações. Desta forma, tais planos não estão 

considerando as necessidades específicas de determinados grupos como jovens 

solteiros, casais sem filhos, etc. 
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 Segundo Marras (2002), entre os benefícios mais utilizados pelas empresas 

estão: 

Quadro 1 - Benefícios mais utilizados pelas empresas de acordo com os níveis hierárquicos de 

gerência e operacional. 

 

  

Em uma pesquisa aplicada por Ilton Curty e Anne C. da Silva, com funcionários de 

cerca de 20 empresas, a fim de verificar quais benefícios são oferecidos na Região Sul 

Fluminense e como os funcionários se sentem em relação a estes, foram obtidos 

resultados bastante interessantes. Conforme se pode observar através da análise das 

Figuras 1 e 2 dispostas abaixo, é reforçada a ideia de que um plano de benefícios 

fechado, com itens escolhidos de acordo com o que a empresa define como mais 

importante, é incapaz de gerar a satisfação coletiva. Além disto, nota-se que as opções 

de geram satisfação são bastante variadas, o que significa que as empresas estão 

investindo sem obter o retorno que esperam de uma parcela de seus colaboradores. 

Figura 5 – Benefícios oferecidos pelas empresas pesquisadas 

 

 

GERÊNCIA OPERACIONAL

1.    Seguro de acidentes pessoais; 1. Refeitório ou ticket restaurante subsidiado;

2.    Refeitório e menus especiais; 2. Assistência medica e odontológica standard;

3.    Estacionamentos reservados; 3. Seguro de vida em grupo;

4.    Horários flexíveis; 4. Transporte subsidiado;

5.    Previdência Privada 5. Cesta básica.

6.    Assistência médica e odontológica master.

Fonte: MARRAS (2002) 

Fonte: CURTY, Ilton; SILVA, Anne (2006) 
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Figura 6 – Benefícios não oferecidos que os funcionários gostariam de ter 

 

6. ADOÇÃO DE UM PLANO DE BENEFÍCIOS 

 A remuneração de seus funcionários é um dos custos de maior importância e 

relevância para as organizações.  Portanto, na política de remuneração das empresas, os 

benefícios adicionais (aqueles que não são exigidos por lei) acabam por perceber uma 

parcela razoável do orçamento destas. Orçamento este que sofre uma minuciosa 

avaliação quanto ao seu retorno para a organização antes de ser efetivamente assumido 

como um gasto real. 

 A adoção de um plano de benefícios não é feita ao acaso, ao contrário, exige 

várias reflexões e deliberações sobre as expectativas da empresa no curto e longo 

prazos. Esta avaliação é realizada obedecendo aos objetivos que se almeja alcançar, 

sempre com estabelecimento de critérios serão fatores de ponderação a respeito do 

plano. Como exemplo, pode-se observar a figura a seguir: 

Quadro 2 - Objetivos e critérios do programa de benefícios 

 

 

OBJETIVOS CRITÉRIOS

1.           Redução da rotatividade e do absenteísmo 1.           Custo do Programa

2.           Melhoria do clima organizacional 2.           Capacidade de pagamento pela organização

3.           Realce da segurança no emprego 3.           Necessidade real das pessoas

4.           Considerações sobre impostos e contribuições

5.           Relações Públicas

6.           Responsabilidade Social

7.           Reações de força de trabalho e mercado

Fonte: CHIAVENATO (2009) 

Fonte: CURTY, Ilton; SILVA, Anne (2006) 
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 Segundo Chiavenato, alguns princípios devem servir como critérios para o 

balizamento quanto aos benefícios que a empresa pretende implantar ou desenvolver. 

São estes: 

6.1 PRINCÍPIO DO RETORNO DO INVESTIMENTO 

 

“Na economia privada, seu princípio básico orientador deve ser o que não se 

deve empreender voluntariamente nenhum benefício ao funcionário ao menor 

que haja algum retorno para a organização, como aumento de produtividade e 

do moral por parte dos funcionários. Se esse princípio for violado, uma das 

bases racionais do sistema de livre empresa estaminada.” (CHIAVENATO, 

2006). 

 Parte-se da premissa fundamental de que o plano de benefícios deve ser 

favorável à organização, propiciando algum tipo de retorno para a mesma. Esse retorno 

pode se dar com o aumento da produtividade, elevação do moral, melhoria da qualidade, 

retenção de talentos entre outros indicadores.  

 Contudo, para que um plano de bonificação seja adotado se forma efetiva pela 

organização, é necessário que se faça o controle dos custos relacionados com suas 

devidas projeções a fim de verificar a capacidade da empresa em suportá-lo. Por fim, o 

plano deverá trazer resultados que venham a reduzir seus custos, ou pelo menos 

compensá-los. 

6.2 PRINCÍPIO DA MÚTUA RESPONSABILIDADE 

 

“O custeio dos benefícios sociais deve ser de mútua responsabilidade, isto é, 

os custos dos benefícios devem ser compartilhados entre a organização e os 

funcionários beneficiados. Ou, pelo menos, a concessão de um benefício 

deve repousar na solidariedade das partes envolvidas.” (CHIAVENATO, 

2006). 

 Embora alguns pacotes de benefícios sejam totalmente pagos pela organização, 

assim como o serviço social, o pagamento de horas não trabalhadas etc. Outros são 

rateados, isto é, são pagos em proporções variáveis entre a organização e o funcionário, 

tais como as refeições, assistência educacional, assistência médica etc. A mútua 

responsabilidade trata disto, da cooperação das partes para promover um propósito de 

interesse comum. 

 Contudo, para que esta relação exista, é necessário que ambas as partes desejem 

e sejam capazes de assumir este compromisso, bem como fazer mais do que 
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simplesmente o mínimo exigido. Ou seja, com os benefícios sociais a empresa tem o 

direito de esperar padrões mais elevados de eficiência dos funcionários, cujas energias 

deixam de ser desperdiçadas em busca de melhores condições de atendimento médico, 

com a falta de transporte, dificuldades em obter empréstimos, etc. 

Para que seja válida, segundo Chiavenato (2006), a concessão de benefícios deve: 

1. Satisfazer a necessidades reais; 

2. Deter-se a atividades em que o grupo é mais eficiente que o indivíduo; 

3. Ser elegível a mais ampla base possível de pessoas; 

4. Evitar conotações de paternalismo benevolente; 

5. Embasar-se em financiamento sólido e garantido. 

Principais quesitos a serem considerados: 

1. Ser vantajoso, no longo prazo para ambas as partes; 

2. Ser aplicável em base econômico – financeiras defensáveis; 

3. Ser planejado e custeado entre a empresa e empregados, no que se refere o tempo, 

dinheiro, tarefas e especialmente à administração dos serviços. 

7. BENEFÍCIOS FLEXÍVEIS 

 O princípio fundamental de um programa de benefícios é o de servir a todos os 

colaboradores da organização, o que deixa-nos subentender que os planos devem ser 

igualitários. Contudo, e diante disto, onde ficam as diferenças e particularidades das 

pessoas? O momento de vida e prioridades de um determinado indivíduo podem não ser 

(e muito provavelmente não são) as mesmas de seu colega de trabalho. Aplicando uma 

homogeneidade em seu sistema de benefícios, a empresa corre o grande risco de não 

alcançar a eficácia desejada para com seus funcionários, em virtude de que muitos deles 

serão incapazes de valorar as vantagens que estão recebendo por não as desejarem. 

 Neste contexto, a flexibilização de benefícios surgiu devido a um novo conceito 

de mercado, onde ganham ênfase as empresas que vinculam as escolhas específicas de 

seus profissionais ao plano que oferecem. Entre suas principais compensações está a 

elevação do grau de satisfação dos profissionais, dando-lhes razões para querer 

permanecer na empresa. Em tempos onde há escassez de talentos, as empresas buscam 

inovar na oferta de benefícios para atrair e, principalmente, reter seus funcionários.  
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 Entre as compensações, pode-se utilizar tanto instrumentos de compensação 

financeira quanto ações que promovam a qualidade de vida, tão valorizada nos dias 

atuais. Entretanto, seja com planos de remuneração financeira ou com benefícios 

voltados a qualidade de vida, é fato que nem mesmo a flexibilização será capaz de 

agradar a todo, pois existem certas situações que são inerentes à função e que não 

permitem determinados graus de liberdade. Como forma de ilustrar esta ideia, deve-se 

analisar, por exemplo, a situação de um operador de telemarketing. De que forma é 

possível lhe propiciar uma maior flexibilidade, sendo que este cargo necessita de uma 

disponibilidade do funcionário para atuar em um local e horário específicos? Este é um 

dos grandes desafios dos benefícios flexíveis, que exigirá da organização que os adota 

uma postura de constante atenção sobre o que é importante para seus funcionários, a fim 

de alcançar um dos principais propósitos da flexibilização, a satisfação. 

 Segundo Andréa Huggard-Caine, da HuggardCaine Consultoria e Gestão em 

Recursos Humanos “O modelo antigo de benefícios, que obedeciam a uma hierarquia e 

eram iguais para todos os colaboradores, não funciona mais”, diz. Para serem eficazes, 

os benefícios devem se ajustar às necessidades dos profissionais. Contudo, quando a 

organização propicia a seus funcionários o poder de escolha, é necessário um forte 

trabalho no que concerne uma relação madura e transparente, onde os custos serão 

abertos, possibilitando ao colaborador visualizar de quanto efetivamente é investimento 

realizado pela empresa em sua força de trabalho.  

 Wood & Picarelli (1999) afirmam que a concessão de um pacote de benefícios 

pode assumir cinco formas: 

 Tradicional: É a empresa que seleciona os itens que irão compor o pacote de 

benefícios oferecido. Normalmente a única distinção existente é a de oferecer 

pacotes fechados por nível hierárquico, sem possibilidade de escolha ou 

movimentação por parte do colaborador. 

 Flexibilização Parcial: A empresa determinará alguns benefícios como fixos, para 

serem oferecidos a todos os funcionários, normalmente planos de assistência médico-

hospitalar e odontológico. Afora os benefícios fixos, é disponibilizada uma lista 

prévia de vantagens adicionais a serem escolhidas pelo colaborador, obedecendo a 

critérios tais como nível hierárquico, ou salarial. 
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 Modular: Neste, a empresa oferece a seus funcionários pacotes fechados de 

benefícios. O colaborador deverá escolher, entre os pacotes, aquele cujos itens 

melhor satisfaçam as suas necessidades individuais. 

 Menu de opções: A empresa disponibiliza uma lista prévia de benefícios a serem 

escolhidos pelos colaboradores. Para tanto, atribui-se a cada benefício uma 

pontuação específica, que normalmente está diretamente relacionada ao custo que o 

mesmo representa para a empresa. O colaborador deverá somar os pontos dos 

benefícios escolhidos, até que atinja o total de pontos que lhe foi oferecido pela 

empresa, seguindo critérios quanto ao nível hierárquico, cargo e salário do 

colaborador. 

 Escolha Livre: Como o próprio nome sugere, este modelo permite que o funcionário 

possa escolher qualquer benefício oferecido pelo mercado, obedecendo ao valor 

estipulado pela empresa. O valor gasto será reembolsado até o limite estipulado de 

acordo com o nível hierárquico que cada colaborador ocupa. 

7.1 DIFICULDADES NOS PLANOS FLEXÍVEIS 

 Embora a adoção de benefícios flexíveis se mostre como uma opção para 

resolução de problemas relacionados à satisfação, produtividade, entre outros, é 

necessário atenção quanto a um aumento na complexidade da gestão de recursos 

humanos. Há de se concordar que muito embora gerem insatisfações e conflitos, planos 

tradicionais necessitam de controles relativamente simples. Ao contrário, planos 

flexíveis exigem da empresa traspor alguns obstáculos: 

1. Custos de implementação - Incluem análise de viabilidade, comunicação e 

treinamento, bem como softwares de gerenciamento pós-implementação. 

 

2. Custos de manutenção – É necessário que haja constantes pesquisas para 

alinhamento dos benefícios disponíveis com os oferecidos pelo mercado, bem como 

para saber se os níveis de satisfação estão sendo alcançados. O sistema em si também 

necessitará de contínuo gerenciamento, e melhorias. 

 

3. Utilização excessiva de alguns itens – Ocorrerá na medida em que estes sejam 

considerados úteis para um número maior de funcionários. 
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4. Perda de alguns itens – Poderá ocorrer na medida em que sejam considerados 

desnecessários para uma maioria de funcionários. Por fim, trata insatisfação a 

colaboradores contrários a maioria, bem como a fornecedores. 

 Além das dificuldades mencionadas, é necessário que se tenha bastante cuidado 

quanto à inclusão de benefícios que possam ser interpretados como remuneração. 

Alguns exemplos comuns são o vale-combustível e o apoio financeiro em viagens, que 

podem ser questionados pela justiça na medida em que aumentam os salários indiretos. 

O ideal é que o plano de flexibilização seja implantado aos poucos, com um prévio 

mapeamento da população formada por funcionários e dependentes da empresa. Desta 

forma, é possível disponibilizar opções de benefícios de acordo com a necessidade 

desse público. 

 Indiscutivelmente a nova tendência é a implantação de benefícios flexíveis. 

Esses planos de benefícios possibilitam a adequação das expectativas das empresas e 

dos funcionários, além de possibilitar a otimização de custos e o compartilhamento de 

responsabilidades entre a empresa e os colaboradores. (OLIVEIRA & IEONE, 2008).  

7.2 O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO 

 Do momento em que a empresa se decide pela adoção de uma estratégia flexível 

quanto aos seus benefícios, até o momento da efetiva adoção desta, existe um longo 

caminho a ser trilhado. O primeiro passo parte de uma clara identificação da estratégia 

no negócio em que o sistema será inserido. Para tanto, é necessário que se faça uma 

análise demográfica dos funcionários, a fim de identificar quais as práticas de benefícios 

serão mais competitivas para o nicho de mercado, bem como determinar quais opções 

serão mais apreciadas e, mais importante, valorizadas pelos colaboradores da 

organização. 

 Para que se obtenha um parecer técnico fidedigno, que possa atestar a 

viabilidade de concretização de um plano de benefícios flexíveis dentro da organização 

é necessário a análise de diversos fatores. Seguem exemplos: 

1. Desenho de plano e adaptação dos benefícios atuais, incluindo negociação com os 

fornecedores. 

2. Sistema de administração e revisão dos processos. 

3. Custos projetados e custos de implantação. 
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4. Temas jurídicos pertinentes. 

5. Opinião da liderança sobre a aderência ao conceito. 

6. Alinhamento com outros temas de RH. 

7. Inovação e diferenciação no mercado. 

8. Etc. 

 Ao final do processo de obtenção de informações, os objetivos do programa 

flexível devem estar claramente definidos e a linha do tempo projetada.  

“Dentro do processo de desenvolvimento, estão as decisões sobre os quais 

benefícios incluir na estrutura flex, as escolhas dentro de cada categoria de 

benefício, as regras do programa – inclusive quando os empregados poderão 

fazer as mudanças - e a escolha de seu administrador, interno ou terceirizado. 

Outras decisões a tomar dizem respeito à extensão do programa a todos os 

empregados ou apenas a um grupo-piloto, deixando para expandir-se mais 

tarde. Um ponto importante é confirmar se os benefícios serão igualmente 

flexibilizados ou se a flexibilização vai variar em função de fatores como 

salário, senioridade e estrutura familiar. Todas essas informações devem ser 

tomadas de acordo com as informações obtidas no começo do projeto” 

(BOOG e BOOG, 2002, p.406) 

 

 Contudo, o sucesso na implantação do conceito de benefícios flexíveis depende 

tanto do desenho do programa, quanto da estratégia de comunicação adotada. Sem um 

programa efetivo de educação e comunicação, os empregados não entenderão o 

programa e, portanto, não comprarão o conceito. Para tanto, se faz fundamental a 

observação dos seguintes pontos, para uma comunicação bem sucedida: 

1. Objetivos da campanha de comunicação; 

2. Mensagens-chave que precisam ser comunicadas aos empregados; 

3. Eventuais obstáculos que podem surgir no processo; 

4. Descrição minuciosa dos públicos-alvo e sobre os meios e veículos de comunicação 

mais eficazes para o projeto; 

5. Estilo de linguagem a ser adotado (didática, visual e tom), etc; 

6. Cronograma e plano de trabalho, com divisão de responsabilidades. 

 No geral, em toda a mudança eventualmente podem ocorrer perdas. Portanto, 

para que a implantação seja bem sucedida, é importante verificar em que situações a 

empresa ou os colaboradores sairiam perdendo, com o objetivo de traçar planos de ação 

que irão amenizar ou até mesmo contornar estas perdas. O empregador, como já foi 
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mencionado, também deverá avaliar todos os riscos potenciais associados com a 

implantação de um programa flexível, com atenção especial para aqueles de cunho 

jurídico. Dependendo do projeto o risco poderá ser tanto neutro quanto maior que na 

situação atual, e anteriormente a tomada de qualquer decisão final, a cúpula estratégica 

precisa decidir se as vantagens potenciais de um programa flexível são suficientemente 

grandes para superar qualquer aumento potencial de risco para a organização.  

8. PACOTES TRADICIONAIS X PACOTES FLEXÍVEIS 

 

 Os pacotes Tradicionais normalmente oferecem, além dos benefícios exigidos 

por lei, adicionais tais como: assistência médica, odontológica, seguro de vida, etc. São 

definidos como: 

 Para o mercado: prático; 

 Para a empresa: estabilização por nível ou grade; padronização; custos 

compartilhados. 

 Os pacotes flexíveis proporcionam benefícios adequados a cada colaborador, 

sendo a escolha feita por ele próprio, de acordo com suas necessidades. Notoriamente, 

trata-se de um significativo fator na atração e retenção de talentos. São definidos como: 

 Para o mercado: alinhamento em relação aos custos; 

 Para a empresa: inovação quanto à forma de concessão. 

Segue quadro comparativo como forma de elucidar as diferenças entre os planos: 

Tabela 1 - Comparação entre pacotes tradicionais e flexíveis 

 

TRADICIONAL FLEXÍVEIS

ESCOLHA Não existe Existe

OPÇÕES Poucas (2 ou 3) Muitas

DECISÕES Empregador Empregado

RISCO Empregador Empregador e Empregado

GERENC. CUSTOS Menos Maior

COMPREENSÃO DO EMPREGADO Baixa Alta

LIGAÇÃO COM A REM. TOTAL Pequena Maior

RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO Questionável Mensurável

ADAPTABILIDADE Difícil Fácil

ATRAÇÃO E RETENÇÃO Questionável Mais persuasivo

Fonte: MENDEN, VIANI e FURINI (2002), adaptado pelo autor. 
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9. METODOLOGIA 

 

 Para Gil (2007), pesquisa é um processo formal e sistemático de 

desenvolvimento de método científico. Seu objetivo fundamental é descobrir respostas 

para problemas empregando procedimentos científicos. O método é definido pelo 

mesmo autor como um caminho para se chegar a determinado fim; e método científico 

como um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o 

conhecimento.  

 Este tópico abordou e apresentou os procedimentos de pesquisa utilizados, bem 

como os métodos de coleta e análise de dados. 

9.1 PESQUISA EXPLORATÓRIA 

 A pesquisa exploratória é utilizada quando o pesquisador deseja obter uma maior 

familiaridade com o tema pesquisado, visto que este ainda é pouco conhecido, pouco 

explorado. Sendo assim, inicia-se a pesquisa com vistas a aprimorar, esclarecer e 

desenvolver ideias, a fim de que seja possível a formulação de hipóteses. 

 Malhotra (2006) cita a pesquisa exploratória como “um tipo de pesquisa que tem 

como principal objetivo o fornecimento de critérios sobre a situação-problema 

enfrentada pelo pesquisador e sua compreensão”. 

 Desta forma, o presente trabalho utilizou-se da pesquisa exploratória para 

aprofundar os conhecimentos relacionados ao tema “Benefícios Flexíveis”, com o 

objetivo de, através da análise dos resultados obtidos nos levantamentos de dados, 

facilitar a formulação de hipóteses de aplicação deste tipo de bonificação na empresa 

estudada. 

9.2 PESQUISA QUANTITATIVA 

 

 A pesquisa quantitativa caracteriza-se pela utilização de técnicas estatísticas 

tanto na coleta quanto no tratamento dos dados. Seu diferencial, em relação a pesquisa 

qualitativa, está em garantir uma maior precisão nos resultados obtidos, com poucas 

chances de distorções, justamente por se utilizar de métodos oriundos da matemática 

para suas conclusões. De modo geral, a quantitativa é passível de ser medida em escala 

numérica e a qualitativa não. (ROSENTAL; FRÉMONTIER-MURPHY, 2001).  
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 No planejamento deste tipo de estudo, o primeiro passo a ser dado é no sentido 

de identificar as variáveis específicas que possam ser importantes, para assim poder 

explicar as complexas características de um problema (RICHARDSON, 1989).  

 Portanto, dentro do objetivo de realizar um estudo quanto a viabilidade de 

implementação de benefícios flexíveis ao nível estratégico da indústria multinacional 

MDB, foram levantados todos os custos resultantes dos benefícios concedidos aos 

colaboradores desta amostra, pertencentes a multinacional fonte desta pesquisa. 

Caracteriza-se como nível estratégico os profissionais que ocupam os cargos de 

Gerência, Diretoria e Superintendência. Atualmente, a empresa conta com 54 

colaboradores que atendem a este critério, distribuídos da seguinte forma (Disposição 

decrescente de cargos, com relação ao nível hierárquico que ocupam dentro da estrutura 

organizacional): 

 Superintendência: 1 

 Diretoria: 12 

 Gerência: 41 

 Os cargos acima mencionados possuem benefícios em comum, que irão variar 

com relação ao custo que geram para a empresa. Quanto mais alta a posição, maior 

valor agregado ao pacote de benefícios. 

 Para levantamento destes dados foi necessário uma autorização verbal concedida 

pela Gerência e Diretoria da área de Recursos Humanos da multinacional MDB, que 

demostraram grande presteza a fim de que todos os dados fossem levantados de forma a 

retratar com veridicidade os custos atuais da empresa com benefícios. A única ressalva 

para a utilização destes dados foi a não divulgação de nomes, tanto da empresa quanto 

dos colaboradores. 

 As fontes utilizadas para que se realizasse o levantamento dos custos da empresa 

com benefícios foram: 

 A Folha de Pagamento em nível de Brasil; 

 A empresa terceirizada que realiza a gestão dos planos de Assistência Médica e 

Odontológica; 

 As empresas responsáveis pelo Leasing Operacional dos veículos disponibilizados 

aos Gerentes, Diretores e Superintendente. 
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 Empresa terceirizada que gerencia os serviços de alimentação da MDB: Refeitório e 

Ticket. 

9.3 QUESTIONÁRIO 

 

 A pesquisa foi do tipo levantamento, o qual caracteriza-se pela interrogação 

direta das pessoas cujas opiniões se deseja conhecer. Do universo de funcionários 

pertencentes ao nível estratégico da organização foram definidas algumas amostras, 

compostas por funcionários lotados nas principais unidades da MDB: Canoas, São 

Paulo e Manaus. Neste público, aplicou-se um questionário de onde foram coletadas as 

informações desejadas. 

 O instrumento aplicado foi um questionário de perguntas fechadas (onde 

necessariamente uma ou mais opções deveriam ser escolhidas) com o propósito de 

identificar a percepção dos colaboradores em relação a política de benefícios vigente na 

MDB. Este questionário foi composto da seguinte forma: 1 questão única objetiva - 

onde o entrevistado formatava seu plano de benefícios personalizado, com base em 

opções oferecidas e limitado apenas aos pontos disponíveis de acordo com seu cargo e 

localidade – e mais 2 questões dissertativas - onde o entrevistado teve a opção de expor 

de forma livre a sua opinião a respeito do pacote de benefícios aplicado pela empresa e 

o que fora formatado pelo próprio.  

 Os resultados foram compilados e tabulados na ferramenta Excel, utilizando-se 

de gráficos e filtros, com a finalidade de facilitar a análise e ilustrar os resultados. A 

partir destes, foi possível analisar o nível da necessidade de mudança no pacote de 

benefícios concedido atualmente pela empresa, o número de modificações realizadas 

por cada respondente a fim de tornar o pacote satisfatório para sí, bem como a variação 

do custo entre o pacote fixo atual e o personalizado. A necessidade de mudança foi 

medida de acordo com o a variação entre os níveis de satisfação atribuídos pelos 

funcionários na comparação entre os pacotes (atual e personalizado).  

9.4 OPERACIONALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

 Para a construção do questionário foi necessário ter-se como base a tabulação de 

todos os dados relacionados ao conjunto dos benefícios atualmente concedidos aos 

colaboradores pertencentes ao nível estratégico da MDB, bem como pesquisar outras 
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opções de benefícios aplicados em empresas brasileiras. Como fonte desta pesquisa, 

utilizou-se a bibliografia analisada para este trabalho e disposta no mesmo, nas páginas 

20 e 21. Dentro disto, buscou-se no mercado os valores relativos aos mesmos. 

 Tendo definida a totalidade de colaboradores que poderiam ser abordados, 

utilizou-se os critérios de acessibilidade comportamental e disponibilidade para 

responder ao questionário. O direcionamento foi dado pelo Gerente de Recursos 

Humanos, o qual autorizou o envio do questionário, revisado por ele próprio, para o 

total de 31 colaboradores. O prazo de retorno foi fixado em 3 dias. 

 Com a planilha explicitando o custo atual da política de benefícios, juntamente 

com as compilações resultantes da aplicação do questionário, foram feitos comparativos 

entre o pacote atual aplicado ao nível de cada respondente, e o formatado de forma 

personalizada. O comparativo com relação a custos foi traçado a fim de verificar se 

existe ou não uma equiparação de valor entre os métodos tradicional e flexível, e 

consequentemente, se é válido financeiramente para a empresa adotar esse novo formato 

de bonificação. O comparativo com relação a satisfação foi realizado com o objetivo de 

verificar a necessidade de uma mudança imediata, e até mesmo para avaliar se, para este 

grupo em específico, a adoção de um novo método suscitaria em um aumento 

significativo neste item. Por fim, tabulou-se quantas e quais foram, em média, as 

modificações realizadas pelos respondentes, comparando o pacote personalizado com o 

aplicado atualmente, com a finalidade de identificar benefícios que são oferecidos pela 

empresa e não são valorados pelos colaboradores.  
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<35 >35 E <45 >45

10. ANÁLISE DOS DADOS 

 

10.1 PERFIL DOS COLABORADORES 

 

 Os gráficos abaixo traçam o perfil dos colaboradores que compõe o nível 

estratégico da multinacional MDB. Os dados foram extraídos da Folha de Pagamento da 

empresa. 

 

 

 No Gráfico 1 identifica-se uma grande disparidade entre a quantidade de homens 

e mulheres que ocupam cargos estratégicos. 

 

 

 No Gráfico 2 é possível observar que a maioria dos colaboradores que compõe o 

nível estratégico estão na faixa etária entre 35 e 45 anos de idade. Segundo pesquisa do 

Jornal Datafolha de São Paulo, que buscava indicar a idade média dos executivos 

brasileiros, os presidentes atualmente têm idade média de 47 anos, os diretores, de 41, e 

Gráfico 1 - Sexo 

Fonte: Dados da pesquisa 

Gráfico 2 – Faixa etária 

Fonte: Dados da pesquisa 
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os gerentes alcançam o posto antes dos 35 anos (DATAFOLHA, 2011). A leitura que se 

faz desta informação é que a MDB possui um quadro de executivos que, no critério 

idade, está alinhado com o mercado. Contudo, conforme Maximiniano (2002), é 

necessário destacar que o importante é a competência que o gerente desenvolve para se 

manter com sucesso no cargo em que ocupa, sem necessariamente ter uma idade ideal. 

 Sabe-se que os planos de saúde, bem como os de seguros de vida trabalham com 

seus valores parametrizados de acordo com a faixa etária do beneficiário. Desta forma, 

pode-se concluir que esta informação tem impacto direto no custo-empresa destes 

benefícios. 

 

 

 O Gráfico 3 revela que a maioria massiva de colaboradores que ocupam os 

cargos de Gerência, Diretoria e Superintendência possuem cônjuges. Esta informação 

impacta diretamente no custo dos planos de assistência médica e odontológica, que 

suportam os dependentes dos colaboradores com o mesmo tipo de plano ao qual o 

titular tem direito 

10.2 CUSTOS DOS BENEFÍCIOS 

 

 Os gráficos a seguir refletem os custos mensais que a MDB possui atualmente 

com o pacote de benefícios que compõe o mix de remuneração dos colaboradores que 

ocupam seus cargos estratégicos. 

 

 

Gráfico 3 – Estado Civil 

Fonte: Dados da pesquisa 
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10.2.1. Assistência Médica 

 

 A MDB disponibiliza a este grupo de colaboradores um Plano de Saúde por 

localidade. Em Canoas, a Empresa disponibiliza o plano garantido pela Unimed Porto 

Alegre, enquanto nos demais locais, oferece o plano Bradesco Saúde. Existe um grupo 

de diretores que, por definições internas, possuem ambos os planos, Unimed e 

Bradesco, extensível aos dependentes. 

Tabela 2 - Custo mensal do Plano UNIMED - MDB 

Cargo 
 Unimed - 

Titular  

 Unimed - 

Cônjuge  

 Unimed - Filhos  Nº de 

depend. 

 Total Unimed  

Diretor 1  R$   249,56   R$   249,56   R$   499,12  3,00  R$            998,24  

Diretor 2  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Diretor 3  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Diretor 4  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Diretor 5  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Diretor 6  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Diretor 7  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Diretor 8  R$   249,56   R$   249,56   R$   499,12  3,00  R$            998,24  

Diretor 9  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Diretor 10  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Diretor 11  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Diretor 12  R$   249,56   R$   249,56   R$   499,12  3,00  R$            998,24  

Gerente 1  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Gerente 2  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Gerente 3  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Gerente 4  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Gerente 5  R$   249,56   R$   249,56   R$   499,12  3,00  R$            998,24  

Gerente 6  R$   249,56   R$   249,56   R$   499,12  3,00  R$            998,24  

Gerente 7  R$   249,56   R$   249,56   R$   499,12  3,00  R$            998,24  

Gerente 8  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Gerente 9  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Gerente 10  R$   249,56   R$   249,56   R$   748,68  4,00  R$         1.247,80  

Gerente 11  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Gerente 12  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Gerente 13  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Gerente 14  R$   249,56   R$   249,56   R$            -    1,00  R$            499,12  

Gerente 15  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Gerente 16  R$   249,56   R$   249,56   R$   499,12  3,00  R$            998,24  

Gerente 17  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Gerente 18  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Gerente 19  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Gerente 20  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Gerente 21  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    
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Gerente 22  R$   249,56   R$   249,56   R$   499,12  3,00  R$            998,24  

Gerente 23  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Gerente 24  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Gerente 25  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Gerente 26  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Gerente 27  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Gerente 28  R$   249,56   R$   249,56   R$   249,56  2,00  R$            748,68  

Gerente 29  R$   249,56   R$   249,56   R$   249,56  2,00  R$            748,68  

Gerente 30  R$   249,56   R$   249,56   R$            -    1,00  R$            499,12  

Gerente 31  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Gerente 32  R$   249,56   R$   249,56   R$   249,56  2,00  R$            748,68  

Gerente 33  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Gerente 34  R$   249,56   R$   249,56   R$   499,12  3,00  R$            998,24  

Gerente 35  R$   249,56   R$            -     R$            -    0,00  R$            249,56  

Gerente 36  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Gerente 37  R$   249,56   R$   249,56   R$   499,12  3,00  R$            998,24  

Gerente 38  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Gerente 39  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

Gerente 40  R$   249,56   R$   249,56   R$   249,56  2,00  R$            748,68  

Gerente 41  R$   249,56   R$   249,56   R$   499,12  3,00  R$            998,24  

Superintendente 1  R$            -     R$            -     R$            -    0,00  R$                      -    

    

Total  R$  16.470,96  

 

 

 O quadro acima identifica os valores pagos pela empresa, por colaborador e 

dependentes, relativos ao Plano de Assistência Médica Unimed. 

Tabela 3 – Custo mensal do Plano Bradesco - MDB 

Cargo 
 Bradesco - 

Titular  

 Bradesco - 

Cônjuge  

 Bradesco - 

Filhos  

Nº de 

depend. 
Total Bradesco 

Diretor 1  R$   613,01   R$   613,01   R$   1.226,02  3,00  R$         2.452,04  

Diretor 2  R$   613,01   R$            -     R$                -    0,00  R$            613,01  

Diretor 3  R$   613,01   R$   613,01   R$                -    1,00  R$         1.226,02  

Diretor 4  R$   589,32   R$   589,32   R$   1.178,64  3,00  R$         2.357,28  

Diretor 5  R$   759,13   R$   759,13   R$   1.518,26  3,00  R$         3.036,52  

Diretor 6  R$   613,01   R$   613,01   R$   1.226,02  3,00  R$         2.452,04  

Diretor 7  R$   613,01   R$   613,01   R$   1.226,02  3,00  R$         2.452,04  

Diretor 8  R$   613,01   R$   613,01   R$   1.226,02  3,00  R$         2.452,04  

Diretor 9  R$   613,01   R$   613,01   R$   1.226,02  3,00  R$         2.452,04  

Diretor 10  R$   613,01   R$   613,01   R$   2.452,04  5,00  R$         3.678,06  

Diretor 11  R$   613,01   R$   613,01   R$   1.226,02  3,00  R$         2.452,04  

Diretor 12  R$            -     R$            -     R$                -    0,00  R$                      -    

Gerente 1  R$   589,32   R$            -     R$                -    0,00  R$            589,32  

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gerente 2  R$   589,32   R$   589,32   R$   2.357,28  5,00  R$         3.535,92  

Gerente 3  R$   589,32   R$   589,32   R$   1.178,64  3,00  R$         2.357,28  

Gerente 4  R$   539,58   R$   539,58   R$   1.618,74  4,00  R$         2.697,90  

Gerente 5  R$            -     R$            -     R$                -    0,00  R$                      -    

Gerente 6  R$            -     R$            -     R$                -    0,00  R$                      -    

Gerente 7  R$            -     R$            -     R$                -    3,00  R$                      -    

Gerente 8  R$   589,32   R$   589,32   R$                -    1,00  R$         1.178,64  

Gerente 9  R$   589,32   R$            -     R$                -    0,00  R$            589,32  

Gerente 10  R$   589,32   R$   589,32   R$   1.767,96  4,00  R$         2.946,60  

Gerente 11  R$   539,58   R$   539,58   R$      539,58  2,00  R$         1.618,74  

Gerente 12  R$   589,32   R$   589,32   R$   1.178,64  3,00  R$         2.357,28  

Gerente 13  R$   589,32   R$   589,32   R$   1.178,64  3,00  R$         2.357,28  

Gerente 14  R$   589,32   R$   589,32   R$                -    1,00  R$         1.178,64  

Gerente 15  R$   589,32   R$   589,32   R$      589,32  2,00  R$         1.767,96  

Gerente 16  R$            -     R$            -     R$                -    0,00  R$                      -    

Gerente 17  R$   539,58   R$   539,58   R$   1.079,16  3,00  R$         2.158,32  

Gerente 18  R$   589,32   R$   589,32   R$   1.178,64  3,00  R$         2.357,28  

Gerente 19  R$   589,32   R$   589,32   R$   1.178,64  3,00  R$         2.357,28  

Gerente 20  R$   539,58   R$   539,58   R$                -    1,00  R$         1.079,16  

Gerente 21  R$   589,32   R$   589,32   R$      589,32  2,00  R$         1.767,96  

Gerente 22  R$            -     R$            -     R$                -    0,00  R$                      -    

Gerente 23  R$   589,28   R$   589,28   R$      589,28  2,00  R$         1.767,84  

Gerente 24  R$   589,32   R$            -     R$                -    0,00  R$            589,32  

Gerente 25  R$   589,32   R$   589,32   R$      589,32  2,00  R$         1.767,96  

Gerente 26  R$   589,32   R$   589,32   R$   1.178,64  3,00  R$         2.357,28  

Gerente 27  R$   589,32   R$   589,32   R$   1.178,64  3,00  R$         2.357,28  

Gerente 28  R$            -     R$            -     R$                -    0,00  R$                      -    

Gerente 29  R$            -     R$            -     R$                -    0,00  R$                      -    

Gerente 30  R$            -     R$            -     R$                -    0,00  R$                      -    

Gerente 31  R$   589,32   R$   589,32   R$   1.767,96  4,00  R$         2.946,60  

Gerente 32  R$            -     R$            -     R$                -    0,00  R$                      -    

Gerente 33  R$   589,32   R$   589,32   R$                -    1,00  R$         1.178,64  

Gerente 34  R$            -     R$            -     R$                -    0,00  R$                      -    

Gerente 35  R$            -     R$            -     R$                -    0,00  R$                      -    

Gerente 36  R$   589,32   R$   589,32   R$   1.178,64  3,00  R$         2.357,28  

Gerente 37  R$            -     R$            -     R$                -    0,00  R$                      -    

Gerente 38  R$   589,32   R$   589,32   R$   1.178,64  3,00  R$         2.357,28  

Gerente 39  R$   539,58   R$   539,58   R$      539,58  2,00  R$         1.618,74  

Gerente 40  R$            -     R$            -     R$                -    0,00  R$                      -    

Gerente 41  R$            -     R$            -     R$                -    0,00  R$                      -    

Superintendente 1  R$   613,01   R$   613,01   R$   1.226,02  3,00  R$         2.452,04  

    

Total  R$  80.268,27  

 

  

Fonte: Dados da pesquisa 
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 O Quadro 4 identifica os valores pagos pela empresa, por colaborador e 

dependentes, relativos ao Plano de Assistência Médica Bradesco. Apesar de ser notória 

a disparidade de valores entre os Planos Unimed e Bradesco, a Unimed é uma empresa 

muito forte apenas nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ao passo de que 

o Bradesco possui uma abrangência maior em sua rede credenciada, atendendo com 

amplas opções em todo o território nacional. Desta forma, visando oferecer um plano 

com alto nível de excelência a seus colaboradores, a MDB opta por oferecer o plano 

Bradesco para todos os colaboradores (não somente os pertencentes ao nível 

estratégico) que são lotados nas demais unidades, que não Canoas. 

 

10.2.2 Assistência Odontológica 

 

 A MDB oferece para este grupo de colaboradores um plano odontológico que 

atende os colaboradores independemente da localidade, diferentemente do plano de 

assistência médica. Pelos valores, há de se notar uma diferenciação entre o plano de 

Diretor e Gerente. Isto se justifica pelo tipo de pano oferecido:  

PLANO ODONTOLÓGICO 

PLANO BÁSICO - Cobre todos os 

procedimentos dentários, com exceção de 

prótese e aparelho ortodôntico. 

PLANO MASTER - Cobre todos os 

procedimentos dentários, inclusive prótese 

e aparelho ortodôntico. 

 

Tabela 4 - Custo mensal do Plano Odontológico - MDB 

Cargo  Odonto Titular  
 Odonto 

dependentes  

Odonto Nº de 

dependentes 
Total Odonto 

Diretor 1  R$              41,86   R$        125,58  3,00  R$          167,44  

Diretor 2  R$              41,86   R$                 -    0,00  R$            41,86  

Diretor 3  R$              41,86   R$          41,86  1,00  R$            83,72  

Diretor 4  R$                8,55   R$          25,65  3,00  R$            34,20  

Diretor 5  R$              41,86   R$        125,58  3,00  R$          167,44  

Diretor 6  R$              41,86   R$        125,58  3,00  R$          167,44  

Diretor 7  R$              41,86   R$        125,58  3,00  R$          167,44  

Diretor 8  R$              41,86   R$        125,58  3,00  R$          167,44  

Diretor 9  R$              41,86   R$        125,58  3,00  R$          167,44  

Diretor 10  R$              41,86   R$        209,30  5,00  R$          251,16  

Diretor 11  R$              41,86   R$        125,58  3,00  R$          167,44  

Diretor 12  R$              41,86   R$        125,58  3,00  R$          167,44  
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Gerente 1  R$                8,55   R$                 -    0,00  R$              8,55  

Gerente 2  R$                8,55   R$          42,75  5,00  R$            51,30  

Gerente 3  R$                8,55   R$          25,65  3,00  R$            34,20  

Gerente 4  R$                8,55   R$          34,20  4,00  R$            42,75  

Gerente 5  R$                8,55   R$          25,65  3,00  R$            34,20  

Gerente 6  R$                8,55   R$          25,65  3,00  R$            34,20  

Gerente 7  R$                8,55   R$          25,65  3,00  R$            34,20  

Gerente 8  R$                8,55   R$             8,55  1,00  R$            17,10  

Gerente 9  R$                8,55   R$                 -    0,00  R$              8,55  

Gerente 10  R$                8,55   R$          34,20  4,00  R$            42,75  

Gerente 11  R$                8,55   R$          17,10  2,00  R$            25,65  

Gerente 12  R$                8,55   R$          25,65  3,00  R$            34,20  

Gerente 13  R$                8,55   R$          25,65  3,00  R$            34,20  

Gerente 14  R$                8,55   R$             8,55  1,00  R$            17,10  

Gerente 15  R$                8,55   R$          17,10  2,00  R$            25,65  

Gerente 16  R$                8,55   R$          25,65  3,00  R$            34,20  

Gerente 17  R$                8,55   R$          25,65  3,00  R$            34,20  

Gerente 18  R$                8,55   R$          25,65  3,00  R$            34,20  

Gerente 19  R$                8,55   R$          25,65  3,00  R$            34,20  

Gerente 20  R$                8,55   R$             8,55  1,00  R$            17,10  

Gerente 21  R$                8,55   R$          17,10  2,00  R$            25,65  

Gerente 22  R$                8,55   R$          25,65  3,00  R$            34,20  

Gerente 23  R$                8,55   R$          17,10  2,00  R$            25,65  

Gerente 24  R$                8,55   R$                 -    0,00  R$              8,55  

Gerente 25  R$                8,55   R$          17,10  2,00  R$            25,65  

Gerente 26  R$                8,55   R$          25,65  3,00  R$            34,20  

Gerente 27  R$                8,55   R$          25,65  3,00  R$            34,20  

Gerente 28  R$                8,55   R$          17,10  2,00  R$            25,65  

Gerente 29  R$                8,55   R$          17,10  2,00  R$            25,65  

Gerente 30  R$                8,55   R$             8,55  1,00  R$            17,10  

Gerente 31  R$                8,55   R$          34,20  4,00  R$            42,75  

Gerente 32  R$                8,55   R$          17,10  2,00  R$            25,65  

Gerente 33  R$                8,55   R$             8,55  1,00  R$            17,10  

Gerente 34  R$                8,55   R$          25,65  3,00  R$            34,20  

Gerente 35  R$                8,55   R$                 -    0,00  R$              8,55  

Gerente 36  R$                8,55   R$          25,65  3,00  R$            34,20  

Gerente 37  R$                8,55   R$          25,65  3,00  R$            34,20  

Gerente 38  R$                8,55   R$          25,65  3,00  R$            34,20  

Gerente 39  R$                8,55   R$          17,10  2,00  R$            25,65  

Gerente 40  R$                8,55   R$          17,10  2,00  R$            25,65  

Gerente 41  R$                8,55   R$          25,65  3,00  R$            34,20  

Superintendente 1  R$              41,86   R$        125,58  3,00  R$          167,44  

   

Total  R$  3.089,25  

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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10.2.3 Seguro de Vida 

 

 Com relação ao seguro de vida, trata-se de um benefício obrigatório segundo 

convenção coletiva da categoria, com custo que varia em relação ao salário de cada 

colaborador. Desta forma, listou-se abaixo o custo empresa individual entre todos os 

pertencentes a amostra escolhida. Os valores representam com total fidelidade o que é 

pago pela empresa, em virtude de que os mesmos foram extraídos da folha de 

pagamento. A previsão é de que os descontos abaixo listados sejam reajustados 

anualmente, acompanhando o incremento anual dos salários em virtude de dissídio.  

 

Tabela 5 - Custo mensal do Seguro de Vida MDB 

Cargo Seguro de Vida 

Diretor 1 R$          241,92 

Diretor 2 R$          181,44 

Diretor 3 R$          259,92 

Diretor 4 R$          143,18 

Diretor 5 R$          174,96 

Diretor 6 R$          199,86 

Diretor 7 R$          227,42 

Diretor 8 R$          261,30 

Diretor 9 R$          249,74 

Diretor 10 R$          215,44 

Diretor 11 R$          186,60 

Diretor 12 R$          193,76 

Gerente 1 R$            52,44 

Gerente 2 R$            78,62 

Gerente 3 R$            79,86 

Gerente 4 R$            96,28 

Gerente 5 R$          107,52 

Gerente 6 R$            98,46 

Gerente 7 R$            90,72 

Gerente 8 R$            86,38 

Gerente 9 R$          113,24 

Gerente 10 R$            98,24 

Gerente 11 R$            84,40 

Gerente 12 R$            89,62 

Gerente 13 R$          115,08 

Gerente 14 R$          103,34 

Gerente 15 R$          115,68 

Gerente 16 R$            94,84 

Gerente 17 R$            73,98 

Gerente 18 R$            94,66 
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Gerente 19 R$          110,54 

Gerente 20 R$          106,92 

Gerente 21 R$            91,94 

Gerente 22 R$          117,94 

Gerente 23 R$            79,58 

Gerente 24 R$          117,94 

Gerente 25 R$            94,32 

Gerente 26 R$            72,60 

Gerente 27 R$            74,56 

Gerente 28 R$            75,44 

Gerente 29 R$          110,02 

Gerente 30 R$          110,02 

Gerente 31 R$          110,54 

Gerente 32 R$            72,60 

Gerente 33 R$            72,32 

Gerente 34 R$            85,14 

Gerente 35 R$            63,10 

Gerente 36 R$            69,02 

Gerente 37 R$            83,62 

Gerente 38 R$          108,38 

Gerente 39 R$            81,60 

Gerente 40 R$            95,24 

Gerente 41 R$          122,44 

Superintendente 1 R$          166,67 

Total R$  6.501,39 

 

 

10.2.4 Previdência Privada 

 

 Atualmente, para os funcionários de empresas privadas que contribuem com o 

INSS, sabe-se que mesmo contribuindo com a alíquota máxima, o valor a ser recebido 

mensalmente na condição de aposentado não deverá ultrapassar o teto estabelecido de 

R$ 4.390,24. Sendo assim, com o intuito de oferecer a seus colaboradores uma 

aposentadoria mais confortável, a MDB oferece um programa de Previdência 

Complementar que permite a formação de uma poupança que resultará em um benefício 

adicional ao da Previdência Social.  

 Segundo política da empresa, já apresentada neste trabalho, está estabelecido 

que a mesma faça uma contrapartida de até 200% do valor que o funcionário contribui. 

O valor de contribuição do funcionário deve obedecer a alíquota de até 5% do salario. 

Desta forma, estão listados abaixo os custos empresarias para se manter este benefício, 

Fonte: Dados da pesquisa 
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que correspondem a contrapartida de até 200% somada à taxas administrativas atreladas 

a manutenção do mesmo e que independem da contribuição do funcionário. 

 

Tabela 6– Custo mensal da Previdência Privada - MDB 

Cargo Previdência Privada 

Diretor 1  R$         3.846,40  

Diretor 2  R$         2.800,40  

Diretor 3  R$         4.165,30  

Diretor 4  R$         2.138,55  

Diretor 5  R$            133,07  

Diretor 6  R$         3.118,82  

Diretor 7  R$         3.713,85  

Diretor 8  R$         4.181,43  

Diretor 9  R$         4.247,09  

Diretor 10  R$         3.388,27  

Diretor 11  R$         1.790,48  

Diretor 12  R$         3.044,86  

Gerente 1  R$            569,30  

Gerente 2  R$         1.022,20  

Gerente 3  R$         1.074,43  

Gerente 4  R$         1.327,53  

Gerente 5  R$         1.536,80  

Gerente 6  R$            849,06  

Gerente 7  R$         1.231,40  

Gerente 8  R$         1.156,38  

Gerente 9  R$         1.620,93  

Gerente 10  R$         1.361,52  

Gerente 11  R$         1.122,22  

Gerente 12  R$         1.212,49  

Gerente 13  R$         1.759,28  

Gerente 14  R$               78,60  

Gerente 15  R$         1.756,87  

Gerente 16  R$         1.302,78  

Gerente 17  R$         1.043,40  

Gerente 18  R$         1.299,58  

Gerente 19  R$         1.579,43  

Gerente 20  R$         1.511,54  

Gerente 21  R$         1.252,59  

Gerente 22  R$         1.702,10  

Gerente 23  R$         1.038,65  

Gerente 24  R$               89,70  

Gerente 25  R$         1.322,13  

Gerente 26  R$            946,19  
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Gerente 27  R$            980,17  

Gerente 28  R$            995,45  

Gerente 29  R$         1.593,35  

Gerente 30  R$         1.565,03  

Gerente 31  R$         1.715,71  

Gerente 32  R$            917,87  

Gerente 33  R$            913,21  

Gerente 34  R$         1.135,06  

Gerente 35  R$            753,87  

Gerente 36  R$            856,20  

Gerente 37  R$         1.108,73  

Gerente 38  R$         1.601,74  

Gerente 39  R$               62,07  

Gerente 40  R$         1.309,75  

Gerente 41  R$         1.779,86  

Superintendente 1  R$         6.465,53  

Total  R$  91.089,22  

 

10.2.5 Refeição 

 

 Com relação à refeição, diferentemente do vale-transporte, não é uma obrigação 

legal imposta ao empregador, ou seja, não há lei que estabeleça que o empregador deva 

fornecer refeição ao empregado. Entretanto, trata-se de um benefício amplamente 

aplicado por beneficiar ambas as partes, tanto o empregado que não precisa despender 

de um valor a ser subtraído de seu salário, quanto para o empregador pela garantia de 

que seus funcionários tenham condições de cumprir a jornada de trabalho estando 

suportados em sua alimentação. 

 Para fins de custo, devemos considerar uma diferenciação com relação às 

unidades da empresa MDB. Para locais onde a empresa conta com unidades fabris, é 

oferecido a todos os colaboradores, inclusive os que compõem a amostra estudada, o 

serviço de refeitório. Atualmente a MDB conta com 2 unidades fabris, que possuem 

refeitório em suas dependências e fornecem aos colaboradores duas refeições diárias 

(desjejum e almoço, ou almoço e café-da-tarde), os valores das refeições somam em 

média R$ 11,00/dia. Para a localidade de São Paulo, que não conta com refeitório, 

utiliza-se o serviço de vale-refeição, com valor médio de R$ 17,00/dia. 

 Segue abaixo os custos da empresa, por empregado, para manter este benefício: 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 7 – Custo mensal com Refeição - MDB 

Cargo  Vale Refeição   Refeitório  

Diretor 1  R$                   -     R$          250,80  

Diretor 2  R$                   -     R$          250,80  

Diretor 3  R$                   -     R$          250,80  

Diretor 4  R$                   -     R$          250,80  

Diretor 5  R$                   -     R$          246,62  

Diretor 6  R$          374,85   R$                   -    

Diretor 7  R$          374,85   R$                   -    

Diretor 8  R$                   -     R$          250,80  

Diretor 9  R$          374,85   R$                   -    

Diretor 10  R$          374,85   R$                   -    

Diretor 11  R$          374,85   R$                   -    

Diretor 12  R$                   -     R$          250,80  

Gerente 1  R$                   -     R$          250,80  

Gerente 2  R$                   -     R$          250,80  

Gerente 3  R$          374,85   R$                   -    

Gerente 4  R$                   -     R$          246,62  

Gerente 5  R$                   -     R$          250,80  

Gerente 6  R$                   -     R$          250,80  

Gerente 7  R$                   -     R$          250,80  

Gerente 8  R$          374,85   R$                   -    

Gerente 9  R$          374,85   R$                   -    

Gerente 10  R$          258,83   R$                   -    

Gerente 11  R$                   -     R$          246,62  

Gerente 12  R$          374,85   R$                   -    

Gerente 13  R$          374,85   R$                   -    

Gerente 14  R$                   -     R$          250,80  

Gerente 15  R$          374,85   R$                   -    

Gerente 16  R$                   -     R$          250,80  

Gerente 17  R$                   -     R$          246,62  

Gerente 18  R$          374,85   R$                   -    

Gerente 19  R$          374,85   R$                   -    

Gerente 20  R$                   -     R$          246,62  

Gerente 21  R$          374,85   R$                   -    

Gerente 22  R$                   -     R$          250,80  

Gerente 23  R$          374,85   R$                   -    

Gerente 24  R$          374,85   R$                   -    

Gerente 25  R$          357,00   R$                   -    

Gerente 26  R$          272,00   R$                   -    

Gerente 27  R$          357,00   R$                   -    

Gerente 28  R$                   -     R$          250,80  

Gerente 29  R$                   -     R$          250,80  

Gerente 30  R$                   -     R$          250,80  

Gerente 31  R$          272,00   R$                   -    
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Gerente 32  R$          258,83   R$                   -    

Gerente 33  R$          374,85   R$                   -    

Gerente 34  R$                   -     R$          250,80  

Gerente 35  R$                   -     R$          250,80  

Gerente 36  R$          374,85   R$                   -    

Gerente 37  R$                   -     R$          250,80  

Gerente 38  R$          374,85   R$                   -    

Gerente 39  R$                   -     R$          246,62  

Gerente 40  R$                   -     R$          250,80  

Gerente 41  R$                   -     R$          250,80  

Superintendente 1  R$          374,85   R$                   -    

Total  R$  9.272,66   R$  6.997,32  

 

 

10.2.6 Veículos e Ticket Car 

 

 Para a amostra analisada a empresa oferece um “plus” em transporte, 

disponibilizando para Gerentes, Diretores e Superintendente um veículo de acordo com 

seus respectivos cargos. O contrato de locação é realizado através de um leasing, onde o 

fornecedor compra o veículo e disponibiliza para o uso da empresa por meio de contrato 

de arrendamento mercantil, sem a cobrança de IOF e com longo prazo de pagamento. 

No término do contrato, a empresa pode ficar com o veículo, devolvê-lo ou renovar o 

contrato. 

 Para manter este benefício a empresa oferece um auxílio gasolina no valor de até 

R$ 1.000,00 por veículo, muito embora a grande maioria dos colaboradores utilize 

somente o valor médio do que é disponibilizado. Além de custear as manutenções 

durante todo o período do contrato. Em virtude da manutenção ser realizada 

esporadicamente, a empresa atribui um valor mensal de R$ 500,00 reais, que são 

incorporados ao valor do leasing mensal de cada veículo, a fim de cobrir as 

manutenções realizadas durante todo o período de vigência do leasing. 

 Segue abaixo os custos da empresa, por empregado, para manter este benefício: 

Tabela 8 – Custo mensal com veículos e auxílio gasolina - MDB 

Cargo  Valor Mensal Veículo   Ticket Car Valor Gasto  

Diretor 1  R$                8.478,00   R$                          900,00  

Diretor 2  R$                5.926,00   R$                          900,00  

Fonte: Dados da pesquisa 
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Diretor 3  R$                7.250,75   R$                       1.000,00  

Diretor 4  R$                2.496,34   R$                          918,67  

Diretor 5  R$                4.346,17   R$                          439,25  

Diretor 6  R$                4.346,17   R$                          536,67  

Diretor 7  R$                4.346,17   R$                          900,00  

Diretor 8  R$                7.183,15   R$                          900,00  

Diretor 9  R$                4.346,17   R$                          900,00  

Diretor 10  R$                4.346,17   R$                          900,00  

Diretor 11  R$                4.346,17   R$                          745,67  

Diretor 12  R$                4.346,17   R$                          396,67  

Gerente 1  R$                2.496,34   R$                          780,67  

Gerente 2  R$                2.567,20   R$                          554,45  

Gerente 3  R$                2.496,34   R$                          483,67  

Gerente 4  R$                2.496,34   R$                          541,95  

Gerente 5  R$                2.496,34   R$                          821,67  

Gerente 6  R$                2.496,34   R$                          741,67  

Gerente 7  R$                2.496,34   R$                          966,67  

Gerente 8  R$                2.567,20   R$                          674,67  

Gerente 9  R$                2.496,34   R$                          900,00  

Gerente 10  R$                2.496,34   R$                          446,67  

Gerente 11  R$                2.496,34   R$                          333,50  

Gerente 12  R$                2.496,34   R$                          815,67  

Gerente 13  R$                2.496,34   R$                          456,67  

Gerente 14  R$                2.496,34   R$                          662,67  

Gerente 15  R$                2.496,34   R$                          646,67  

Gerente 16  R$                2.496,34   R$                          699,67  

Gerente 17  R$                2.496,34   R$                          237,97  

Gerente 18  R$                2.496,34   R$                          524,67  

Gerente 19  R$                2.496,34   R$                          900,00  

Gerente 20  R$                2.567,20   R$                          294,17  

Gerente 21  R$                2.496,34   R$                          600,67  

Gerente 22  R$                2.567,20   R$                          554,45  

Gerente 23  R$                2.496,34   R$                          526,67  

Gerente 24  R$                2.496,34   R$                          626,67  

Gerente 25  R$                2.496,34   R$                          796,67  

Gerente 26  R$                2.496,34   R$                          343,45  

Gerente 27  R$                2.496,34   R$                          507,67  

Gerente 28  R$                2.496,34   R$                          541,67  

Gerente 29  R$                2.496,34   R$                          900,00  

Gerente 30  R$                2.567,20   R$                          554,45  

Gerente 31  R$                2.496,34   R$                          715,67  

Gerente 32  R$                2.496,34   R$                          629,67  

Gerente 33  R$                2.496,34   R$                          739,67  

Gerente 34  R$                2.496,34   R$                          865,67  

Gerente 35  R$                2.496,34   R$                          421,67  

Gerente 36  R$                2.496,34   R$                          619,67  
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Gerente 37  R$                2.496,34   R$                          814,67  

Gerente 38  R$                2.496,34   R$                          344,67  

Gerente 39  R$                2.496,34   R$                          292,77  

Gerente 40  R$                2.496,34   R$                          900,00  

Gerente 41  R$                2.496,34   R$                          833,67  

Superintendente 

1 
 R$                9.522,38   R$                          900,00  

  R$        173.984,05   R$                  35.950,79  

 

 

10.3  DESENVOLVIMENTO DO QUESTIONÁRIO 

 

 Para correto desenvolvimento do questionário foi necessário se ter clareza 

quanto ao tipo de informação que o mesmo deveria revelar. Para facilitar a compreensão 

do método utilizado para desenvolvê-lo, seguem novamente algumas questões de 

grande importância pra o estudo e que foram passíveis de análise a partir dos resultados 

do questionário: 

 É viável, do ponto de vista financeiro, a aplicação de benefícios flexíveis para o nível 

estratégico da multinacional MDB? 

 Existe uma correlação entre um aumento do nível de satisfação e a aplicação deste 

método de bonificação? 

 Tendo em vista os questionamentos acima, houveram mais dois pontos que 

necessitaram de especial atenção na elaboração do questionário: 

Confidencialidade: O custo empresa do pacote de benefícios não é de conhecimento 

dos colaboradores, e não há interesse por parte da MDB em divulgar esta informação, 

pelo menos neste momento. Desta forma, foi necessário desenvolver um método que 

não expusesse os valores aos respondentes. 

Tempo: Pelo fato de tratar-se de um público extremamente assoberbado por atividades 

corporativas, foi preciso desenvolver um questionário de rápido entendimento, cujo 

tempo para respondê-lo não ultrapassasse 10 minutos e que, de preferência, pudesse ser 

realizado por e-mail. 

 Sendo assim, com objetivos de aplicação claros e ressalvas a parte, optou-se pela 

utilização de pontos com valores monetários equivalentes para atribuir peso aos 

Fonte: Dados da pesquisa 
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benefícios que compõe o mix de remuneração da amostra analisada. Desta forma, além 

de manter a confidencialidade do custo empresa com benefícios, foi possível trabalhar 

com a pontuação a fim de tomar conhecimento do valor em pontos e monetário que 

representam o que a MDB gastaria com o pacote de benefícios que melhor atendeu aos 

respondentes. A adoção deste método permitiu a análise de viabilidade financeira, que é 

o principal objetivo desta pesquisa. 

 

10.3.1 Desenvolvimento do método por pontos 

 

 Para atribuir o respectivo valor em pontos para os gastos que a empresa 

despende atualmente com benefícios, foi necessário definir o valor do 1 ponto. Chegou-

se a conclusão de que, para fins de facilitar os cálculos, o valor do ponto seria o 

equivalente a R$ 100,00 reais, reajustáveis de acordo com a inflação.  

 Definido o valor de cada 1 ponto, foi necessário avaliar a melhor forma de 

atribuir o valor total em pontos que seria disponibilizado para que cada colaborador 

pudesse montar seu pacote de benefícios personalizado. Para tanto, foi necessário 

avaliar o custo empresa total com benefícios, por colaborador, distribuindo-os de acordo 

com o seu nível hierárquico. 

Tabela 9 – Custos mensais totais dos benefícios, por cargo 

CARGO CUSTO TOTAL 

Diretor 1  R$         17.334,84  

Diretor 2  R$         10.713,51  

Diretor 3  R$         14.236,51  

Diretor 4  R$           8.339,02  

Diretor 5  R$           8.544,03  

Diretor 6  R$         11.195,85  

Diretor 7  R$         12.181,77  

Diretor 8  R$         16.394,40  

Diretor 9  R$         12.737,33  

Diretor 10  R$         13.153,95  

Diretor 11  R$         10.063,25  

Diretor 12  R$           9.397,94  

TOTAL R$  144.292,39 

Cargo Custo Total 

CARGO CUSTO TOTAL 

Gerente 1  R$           4.747,42  

Gerente 2  R$           8.060,49  
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Gerente 3  R$           6.900,63  

Gerente 4  R$           7.449,37  

Gerente 5  R$           6.245,57  

Gerente 6  R$           5.468,77  

Gerente 7  R$           6.068,37  

Gerente 8  R$           6.055,22  

Gerente 9  R$           6.103,23  

Gerente 10  R$           8.898,75  

Gerente 11  R$           5.927,47  

Gerente 12  R$           7.380,45  

Gerente 13  R$           7.593,70  

Gerente 14  R$           5.286,61  

Gerente 15  R$           7.184,02  

Gerente 16  R$           5.876,87  

Gerente 17  R$           6.290,83  

Gerente 18  R$           7.181,58  

Gerente 19  R$           7.852,64  

Gerente 20  R$           5.822,71  

Gerente 21  R$           6.610,00  

Gerente 22  R$           6.224,93  

Gerente 23  R$           6.309,58  

Gerente 24  R$           4.303,37  

Gerente 25  R$           6.860,07  

Gerente 26  R$           6.522,06  

Gerente 27  R$           6.807,22  

Gerente 28  R$           5.134,03  

Gerente 29  R$           6.124,84  

Gerente 30  R$           5.563,72  

Gerente 31  R$           8.299,61  

Gerente 32  R$           5.149,64  

Gerente 33  R$           5.792,13  

Gerente 34  R$           5.865,45  

Gerente 35  R$           4.243,89  

Gerente 36  R$           6.807,56  

Gerente 37  R$           5.786,60  

Gerente 38  R$           7.317,46  

Gerente 39  R$           4.823,79  

Gerente 40  R$           5.826,46  

Gerente 41  R$           6.515,55  

TOTAL R$  259.282,61 

  CARGO CUSTO TOTAL 

Superintendente 1  R$         20.048,91  

TOTAL R$    20.048,91 

 Fonte: Dados da pesquisa 
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Observando os dados acima, é possível notar uma alta amplitude entre colaboradores 

que ocupam o mesmo cargo. Ou seja, assim como há Gerentes cujo custo com 

benefícios é de aproximadamente R$ 5.000,00, outros estão custando aproximadamente 

R$ 9.000,00. O desvio padrão da amostra é razoável (como evidenciado no quadro 

abaixo), em torno de R$ 1.000,00. Neste caso, é importante salientar que quanto maior o 

valor do desvio, maior é a dispersão e mais afastados da média estarão os eventos 

extremos. Desta forma, a hipótese de se atribuir um valor em pontos baseado no valor 

monetário médio que este grupo custa para empresa, poderia não atender de forma 

satisfatória uma grande parcela de gerentes. Observando o desvio padrão entre os 

colaboradores que ocupam o cargo de Diretor, identifica-se que é o dobro em 

comparação aos gerentes. Sendo assim, foi necessário avaliar e encontrar uma 

justificativa para esta diferenciação entre profissionais que possuem cargos idênticos. 

Tabela 10 - Custos mensais totais dos benefícios, por cargo e respectivos desvios padrão 

CARGO CUSTO TOTAL 

Gerente 1  R$           4.747,42  

Gerente 2  R$           8.060,49  

Gerente 3  R$           6.900,63  

Gerente 4  R$           7.449,37  

Gerente 5  R$           6.245,57  

Gerente 6  R$           5.468,77  

Gerente 7  R$           6.068,37  

Gerente 8  R$           6.055,22  

Gerente 9  R$           6.103,23  

Gerente 10  R$           8.898,75  

Gerente 11  R$           5.927,47  

Gerente 12  R$           7.380,45  

Gerente 13  R$           7.593,70  

Gerente 14  R$           5.286,61  

Gerente 15  R$           7.184,02  

Gerente 16  R$           5.876,87  

Gerente 17  R$           6.290,83  

Gerente 18  R$           7.181,58  

Gerente 19  R$           7.852,64  

Gerente 20  R$           5.822,71  

Gerente 21  R$           6.610,00  

Gerente 22  R$           6.224,93  

Gerente 23  R$           6.309,58  

Gerente 24  R$           4.303,37  

Gerente 25  R$           6.860,07  
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Gerente 26  R$           6.522,06  

Gerente 27  R$           6.807,22  

Gerente 28  R$           5.134,03  

Gerente 29  R$           6.124,84  

Gerente 30  R$           5.563,72  

Gerente 31  R$           8.299,61  

Gerente 32  R$           5.149,64  

Gerente 33  R$           5.792,13  

Gerente 34  R$           5.865,45  

Gerente 35  R$           4.243,89  

Gerente 36  R$           6.807,56  

Gerente 37  R$           5.786,60  

Gerente 38  R$           7.317,46  

Gerente 39  R$           4.823,79  

Gerente 40  R$           5.826,46  

Gerente 41  R$           6.515,55  

TOTAL R$  259.282,61 

 

CUSTO MÁXIMO  R$      8.898,75  

CUSTO MÍNIMO  R$      4.243,89  

CUSTO MÉDIO  R$      6.323,97  

DESVIO PADRÃO  R$      1.033,51  

CV 16% 

 

CARGO CUSTO TOTAL 

Diretor 1  R$         17.334,84  

Diretor 2  R$         10.713,51  

Diretor 3  R$         14.236,51  

Diretor 4  R$           8.339,02  

Diretor 5  R$           8.544,03  

Diretor 6  R$         11.195,85  

Diretor 7  R$         12.181,77  

Diretor 8  R$         16.394,40  

Diretor 9  R$         12.737,33  

Diretor 10  R$         13.153,95  

Diretor 11  R$         10.063,25  

Diretor 12  R$           9.397,94  

TOTAL R$  144.292,39 

 
 CUSTO MÁXIMO R$    17.334,84 

CUSTO MÍNIMO R$      8.339,02 

CUSTO MÉDIO R$    12.024,37 

DESVIO PADRÃO R$      2.781,55 
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COEFICIENTE DE 

VARIAÇÃO 
23% 

 

  

Com uma análise mais profunda dos benefícios, divididos por cargo, foi possível 

identificar diferenças relacionadas à localidade e ao tipo de atribuição específica que 

alguns diretores possuem. A partir desta análise, viu-se como uma necessidade realizar 

subdivisões nos cargos de Gerente e Diretor. As subdivisões foram realizadas da 

seguinte maneira, pelos seguintes motivos: 

1. GERENTES 

 Os gerentes foram subdivididos em três categorias, em razão de cada uma delas 

possuir variações entre os mesmos benefícios, conforme localidade e disponibilidade. 

1.1 Gerentes Canoas: Possuem refeitório disponível nas dependências da empresa, 

o que gera uma redução no custo empresa para refeição. Dispõe apenas da operadora 

Unimed para Assistência Médica, o que também gera uma redução de custo, quando 

comparado com a operadora Bradesco. 

1.2 Gerentes São Paulo: Não possuem refeitório, sendo necessário para a empresa 

oferecer-lhes ticket refeição. Dispõe da operadora Bradesco, como padrão adotado 

atualmente pela empresa. Ambas as opções elevam o custo empresa para manter o 

pacote de benefícios destes colaboradores. 

1.3 Gerentes Manaus: Possuem refeitório disponível nas dependências da empresa, 

o que gera uma redução no custo empresa para refeição. Dispõe da operadora Bradesco, 

como padrão adotado atualmente pela empresa, gerando um custo maior em Assistência 

Médica quando comparado com Canoas. 

 Aplicando a subdivisão acima ao nível gerencial foi possível diminuir o 

Coeficiente de Variação (CV), viabilizando a utilização dos valores médios para cálculo 

da pontuação que será disponibilizada aos gerentes para formatação de um pacote 

personalizado de benefícios. Seguem abaixo os valores seguindo a subdivisão: 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 



57 
 

1.1 Gerentes Canoas: 

Tabela 11 – Análise do CV para o cargo de Gerente Canoas 

GERENTES CANOAS CUSTO 

1  R$              8.060,49  

2  R$              6.245,57  

3  R$              5.468,77  

4  R$              6.068,37  

5  R$              8.898,75  

6  R$              5.286,61  

7  R$              5.876,87  

8  R$              6.224,93  

9  R$              5.134,03  

10  R$              6.124,84  

11  R$              5.563,72  

12  R$              5.149,64  

13  R$              5.865,45  

14  R$              4.243,89  

15  R$              5.786,60  

16  R$              5.826,46  

17  R$              6.515,55  

  CUSTO MÁXIMO  R$              8.898,75  

CUSTO MÍNIMO  R$              4.243,89  

CUSTO MÉDIO  R$              5.685,64  

DESVIO PADRÃO  R$              1.048,41  

CV 16% 

 

 

1.2 Gerentes São Paulo: 

Tabela 12 - Análise do CV para o cargo de Gerente SP 

GERENTES SÃO 

PAULO 
CUSTO 

1  R$              4.747,42  

2  R$              6.900,63  

3  R$              6.055,22  

4  R$              6.103,23  

5  R$              7.380,45  

6  R$              7.593,70  

7  R$              7.184,02  

8  R$              7.181,58  

9  R$              7.852,64  

10  R$              6.610,00  

Fonte: Dados da pesquisa 
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11  R$              6.309,58  

12  R$              4.303,37  

13  R$              6.860,07  

14  R$              6.522,06  

15  R$              6.807,22  

16  R$              8.299,61  

17  R$              5.792,13  

18  R$              6.807,56  

19  R$              7.317,46  

  CUSTO MÁXIMO  R$              8.299,61  

CUSTO MÍNIMO  R$              4.303,37  

CUSTO MÉDIO  R$              6.664,63  

DESVIO PADRÃO  R$                 957,14  

CV 14% 

 

 

1.3 Gerentes Manaus: 

 

Tabela 13 - Análise do CV para o cargo de Gerente Manaus 

GERENTES MANAUS CUSTO 

1  R$              7.449,37  

2  R$              5.927,47  

3  R$              6.290,83  

4  R$              5.822,71  

5  R$              4.823,79  

    

CUSTO MÁXIMO  R$              7.449,37  

CUSTO MÍNIMO  R$              4.823,79  

CUSTO MÉDIO  R$              6.062,83  

DESVIO PADRÃO  R$                 846,84  

CV 14% 

 

  

Ao analisar as subdivisões aplicadas ao nível gerencial, observou-se uma variação muito 

pequena do desvio padrão, em relação à análise do nível gerencial sem as 3 subdivisões. 

Entretanto, em função de estarmos comparando desvios padrão, foi necessária a análise 

de outra medida de variação a fim de concluir se a média se tornou mais fiel a amostra 

com a aplicação das divisões ao nível gerencial, ou não. 

Fonte: Dados da pesquisa 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 O cálculo do coeficiente de variação é feito através da fórmula: 

   
 

 ̅
      

 

Onde, 

 S → é o desvio padrão  

    → é a média dos dados  

CV → é o coeficiente de variação 

 Como o coeficiente de variação analisa a dispersão em termos relativos, ele é 

dado em %. Quanto menor for o valor do coeficiente de variação, mais homogêneos são 

os dados, ou seja, menor será a dispersão em torno da média. De uma forma geral, se o 

CV:  

 For menor ou igual a 15% → baixa dispersão: dados homogêneos  

 For entre 15 e 30% → média dispersão  

 For maior que 30% → alta dispersão: dados heterogêneos 

 Desta forma, com a aplicação do Coeficiente de Variação, conclui-se que a 

subdivisão aplicada ao nível gerencial acarretou em uma maior fidelidade da média em 

relação às amostras em Manaus e São Paulo. No caso de Canoas, o CV permaneceu 

inalterado, entretanto, em virtude do ganho nas demais localidades, optou-se por manter 

a subdivisão. Segue abaixo o comparativo entre os CV’s: 

 Gerentes, antes das subdivisões: CV = 16% 

 Gerentes Canoas: CV = 16% 

 Gerentes São Paulo: CV = 14% 

 Gerentes Manaus: CV = 14% 

 

2. DIRETORES 

 Este nível foi subdivididos em duas categorias, em razão de um grupo de 

diretores possuir responsabilidades extras como membros do Conselho Superior (CS). 

Por este motivo, este grupo mantém um pacote de benefícios que os diferencia dos 

demais colaboradores com cargo idêntico. Na MDB, o Conselho Superior é a cúpula 

estratégica que define o direcionamento que a empresa deverá tomar frente ao mercado, 
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bem como internamente. Além de ser responsável por justificar aos acionistas todas as 

variações que poderão impactá-los com relação a valores. 

 Desta forma, dividiu-se o nível de Diretoria da seguinte forma: 

2.1 Diretores CS – Possuem veículos diferenciados do padrão aplicado à diretoria, 

escolhido pelos próprios beneficiários. Quanto a Assistência Médica, lhes é 

disponibilizado cobertura pelas duas operadoras (UNIMED e Bradesco), extensível aos 

dependentes. De acordo com a localidade podem possuir ticket refeição. 

2.2 Diretores MDB – Possuem os benefícios padrão para o nível de Diretoria. 

 Aplicando a subdivisão acima ao nível de diretoria foi possível diminuir o 

Coeficiente de Variação (CV), viabilizando a utilização dos valores médios para cálculo 

da pontuação que será disponibilizada aos diretores para formatação de um pacote 

personalizado de benefícios. Seguem abaixo os valores seguindo a subdivisão: 

 

2.1 Diretores CS 

Tabela 14 – Análise do CV para o Cargo de Diretor CS 

DIRETORES CS CUSTO 

1  R$            17.334,84  

2  R$            14.236,51  

3  R$            16.394,40  

  CUSTO MÁXIMO  R$            17.334,84  

CUSTO MÍNIMO  R$            14.236,51  

CUSTO MÉDIO  R$            15.988,58  

DESVIO PADRÃO  R$              1.297,03  

CV 8% 

 

 

2.2 Diretores MDB 

Tabela 15 - Análise do CV para o Cargo de Diretor MDB 

DIRETORES MDB CUSTO 

1  R$            10.713,51  

2  R$              8.339,02  

3  R$              8.544,03  

Fonte: Dados da pesquisa 



61 
 

4  R$            11.195,85  

5  R$            12.181,77  

6  R$            12.737,33  

7  R$            13.153,95  

8  R$            10.063,25  

9  R$              9.397,94  

  CUSTO MÁXIMO  R$            13.153,95  

CUSTO MÍNIMO  R$              8.339,02  

CUSTO MÉDIO  R$            10.702,96  

DESVIO PADRÃO  R$              1.664,58  

CV 16% 

 

 

 Após a subdivisão do nível de Diretoria, observou-se uma redução no 

Coeficiente de Variação em ambos os casos. Ou seja, há maior fidelidade da média em 

relação às amostras nos dois grupos. Segue abaixo o comparativo entre os CV’s: 

 Diretores, antes das subdivisões: CV = 23% 

 Diretores CS: CV = 8% 

 Diretores MDB: CV = 16% 

 

10.3.2 Atribuindo Pontos – POR CARGO 

 

 Estabelecidas as subdivisões necessárias para os níveis de Gerência e Diretoria, 

buscou-se o custo empresa médio de cada subdivisão, a fim de realizar a conversão para 

pontos. Entretanto, a cada valor médio houve o incremento de uma pontuação relativa 

ao Programa Educação Coorporativo. Trata-se de um benefício ao qual todos os 

colaboradores tem direito, apesar de nem todos utilizarem.  

 No momento da coleta de dados relacionados ao custo dos benefícios oferecidos 

ao nível estratégico, observou-se que esta população não utiliza o benefício Educação. 

Uma provável razão para a não utilização é a de que todos os colaboradores que compõe 

este nível, já devem possuir, segundo perfil de cargo, uma Graduação e uma 

Especialização completos. Não necessitando então, de um auxílio para a primeira 

formação. Outra hipótese está relacionada com a idade dos componentes desta amostra, 

Fonte: Dados da pesquisa 
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que possui preferência pela realização de cursos rápidos de aperfeiçoamento, tais como 

MBA e Especialização, os quais não são cobertos pelo Programa. 

 Independente da utilização ou não do programa, trata-se de um benefício que 

compõe o mix de remuneração destes colaboradores. Apesar de não usufruírem do 

mesmo é importante que, no caso de precisarem utilizá-lo, a empresa esteja preparada 

para assumir este custo, até então inexistente para esta população. Em contrapartida, 

enquanto não há a necessidade de utilização do Programa, a pontuação correspondente 

pode ser migrada para o acréscimo ou incremento de outro benefício, em uma proposta 

flexível, que é o foco desta pesquisa. O resultado indiscutível desta possibilidade é a 

valoração do Programa pela amostra analisada, que atualmente não reconhece para sí 

este benefício como um diferencial de mercado. 

 

 Desta forma, para atribuir uma pontuação para o Programa Educação, utilizou-se 

a seguinte subdivisão por formação e áreas de estudo: 

 

1. GRADUAÇÃO 

1.a Licenciaturas – Mensalidades de até R$ 1.000,00 

1.b Bacharelado – Área da Saúde (Medicina, Enfermagem, entre outros 

relacionados) – Mensalidades de até R$ 3.000,00 

1.c Bacharelado – Demais Áreas – Mensalidade de até R$ 2.000,00 

 

2. MESTRADO 

1.a Faixa 1 - Mensalidade de até R$ 1.000,00 (menos créditos por mês) 

1.b Faixa 2 – Mensalidade de até R$ 2.000,00 

 

3. DOUTORADO 

1.a Faixa 1 - Mensalidade de até R$ 1.000,00 (menos créditos por mês) 

1.b Faixa 2 – Mensalidade de até R$ 2.000,00 

 

 Tendo como premissa o fato de que, para ocupar qualquer cargo do nível 

estratégico (Gerência, Diretoria e Superintendência) é uma exigência da MDB que o 

colaborador possua Graduação e Especialização completos, incorporou-se junto a 

pontuação específica de cada subdivisão o valor de R$ 2.000,00 reais, ou seja, 20 

pontos. Esta pontuação suporta a faixa mais cara de Mestrado e Doutorado. No caso de 
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o colaborador optar por realizar uma segunda graduação, o mesmo terá de ajustar seus 

pontos a fim de não ultrapassar a pontuação limite. Em caráter de exceção está o cargo 

de Superintendente, que ganhou um acréscimo de 30 pontos correspondente ao teto do 

Programa Educação. Esta decisão foi tomada com o objetivo de permitir que o 

Superintendente, devido a maior senioridade e relevância estratégica de sua posição, 

dispusesse de uma pontuação suficientemente alta que lhe garantisse a opção de 

utilização do valor máximo do Programa Educação. 

 Abaixo seguem as médias obtidas a partir de cada subdivisão de cargo, que 

corresponde a pontuação limite a ser disponibilizada aos colaboradores pertencentes a 

estas subdivisões, com o acréscimo da pontuação correspondente ao Programa 

Educação: 

10.3.2.1Gerentes 

1. Gerentes Canoas 

 

Tabela 16 – Pontuação Gerentes Canoas 

GERENTES CANOAS CUSTO 

CUSTO MÉDIO R$              6.225,36 

PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE 62,25 

PROG. EDUCAÇÃO 82,25 

 

 Após somar os 20 pontos correspondentes ao Programa Educação, a pontuação 

disponível para os Gerentes de Canoas montarem seu pacote de benefícios 

personalizado, ficou fixada em 82,25 pontos. A pontuação final definida, após 

arredondamento é de 83 pontos. 

2. Gerentes São Paulo 

 

Tabela 17 - Pontuação Gerentes SP 

GERENTES SÃO PAULO CUSTO 

CUSTO MÉDIO  R$              6.932,83  

PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE 69,33 

PROG. EDUCAÇÃO 89,33 

  

Fonte: Dados da pesquisa 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 Após o incremento de 20 pontos correspondentes ao Programa Educação, a 

pontuação disponível para os Gerentes de São Paulo montarem seu pacote de benefícios 

personalizado, ficou fixada em 89,33 pontos. A pontuação final definida, após 

arredondamento é de 90 pontos. 

3. Gerentes Manaus 

 

Tabela 18 - Pontuação Gerentes Manaus 

GERENTES MANAUS CUSTO 

CUSTO MÉDIO  R$              6.622,76  

PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE 66,23 

PROG. EDUCAÇÃO 86,23 

  

 

 Após o incremento de 20 pontos correspondentes ao Programa Educação, a 

pontuação disponível para os Gerentes de São Paulo montarem seu pacote de benefícios 

personalizado, ficou fixada em 86,23 pontos. A pontuação final definida, após 

arredondamento é de 87 pontos. 

10.3.2.2 Diretores 

1. Diretores MDB 

 

Tabela 19 - Pontuação Diretores MDB 

DIRETORES MDB CUSTO 

CUSTO MÉDIO  R$            10.876,64  

PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE 108,77 

PROG. EDUCAÇÃO 128,77 

  

  

Após o incremento de 20 pontos correspondentes ao Programa Educação, a pontuação 

disponível para os Diretores MDB montarem seu pacote de benefícios personalizado, 

ficou fixada em 128,77 pontos. A pontuação final definida, após arredondamento é de 

129 pontos 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Fonte: Dados da pesquisa 
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2. Diretores CS 

 

Tabela 20 - Pontuação Diretores CS 

DIRETORES CS CUSTO 

CUSTO MÉDIO  R$            16.321,92  

PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE 163,22 

PROG. EDUCAÇÃO 183,22 

 

  

 

Após o incremento de 20 pontos correspondentes ao Programa Educação, a pontuação 

disponível para os Diretores MDB montarem seu pacote de benefícios personalizado, 

ficou fixada em 183,22 pontos. A pontuação final definida, após arredondamento é de 

183 pontos. 

 

10.3.2.3 Superintendente 

1. Superintendente Geral 

 

Tabela 21 - Pontuação Superintendente 

SUPERINTENDENCIA CUSTO 

CUSTO MÉDIO  R$            20.048,91  

PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE 200,49 

PROG. EDUCAÇÃO 230,49 

 

 

 Após o incremento de 30 pontos correspondentes ao Programa Educação, a 

pontuação disponível para os Diretores MDB montarem seu pacote de benefícios 

personalizado, ficou fixada em 230,49 pontos. A pontuação final definida, após 

arredondamento é de 230 pontos. 

 

10.3.3 Atribuindo Pontos – POR BENEFÍCIOS 

 O método utilizado para atribuir pontuação aos benefícios oferecidos no 

questionário foi baseado no custo empresa de cada um deles. Seguindo este critério, os 

benefícios foram divididos em duas categorias: 

Fonte: Dados da pesquisa 

Fonte: Dados da pesquisa 
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1. Benefícios de custo fixo: Dentro desta categoria se encaixam os benefícios que não 

variam com relação ao salário do colaborador. Ou seja, a adesão está relacionada com 

um custo fixo para o titular e dependentes. 

2. Benefícios de custo variável: Nesta categoria se encaixam os benefícios cujo custo 

empresa varia com relação ao salário do funcionário. Esta categoria conta apenas com 

dois benefícios: Previdência Privada e Seguro de Vida. 

 O cálculo para atribuição de pontos para a previdência privada foi realizado de 

acordo com a média de contribuição, por parte da empresa, para cada subdivisão dos 

cargos analisados. 

 Com relação ao Seguro de Vida, optou-se por não atribuir pontuação ao mesmo, 

sendo este um benefício obrigatório, estabelecido em Convenção Coletiva da categoria, 

não se pode oferecer a possibilidade de alteração ou exclusão deste benefício. Sendo 

assim, todos os colaboradores estarão cobertos pelo seguro de vida empresarial, sem 

que este consuma sua pontuação disponível. 

10.3.3.1 Benefícios de Custo Fixo 

 

 Os benefícios pertencentes a esta categoria, bem como seus custos 

correspondentes estão listados abaixo: 

 

1. ASSISTÊNCIA MÉDICA: Ao colaborador foram oferecidas ambas as operadoras, 

UNIMED e Bradesco, com a possibilidade de escolha de ambas, com a ressalva de não 

ultrapassar a pontuação máxima estabelecida para seu cargo. O custo empresa deste 

benefício, para titular e dependentes é de: 

 UNIMED - R$ 249,56 reais / por pessoa ou 25 pontos. 

 BRADESCO - R$ 600,00 reais / por pessoa ou 60 pontos. 

 A operadora Bradesco, diferentemente da UNIMED, possui custos diferenciados 

com relação ao cargo do titular. Desta forma, foi utilizado o valor médio do plano, 

definindo como amostra para a obtenção da média, todos os colaboradores 

(independente do cargo) que possuem o plano atualmente. Chegou-se ao valor de R$ 

600,00 reais por pessoa (titular e dependentes). As ressalvas com relação a escolha dos 

planos foi estabelecida da seguinte forma:  
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 Os planos dos dependentes deveriam, obrigatoriamente, pertencer a mesma 

operadora do titular. 

 É obrigatória a adesão a pelo menos uma operadora de saúde para o titular. A 

intenção com esta obrigatoriedade é se certificar de que o colaborador estará coberto 

por alguma assistência médica. 

 No questionário criou-se a opção de inclusão dos dependentes ascendentes no 

Plano de Assistência Médica, pai e mãe dos titulares. Como se trata de uma população 

com idade mais avançada, naturalmente o plano geraria maior custo para a empresa. 

Contudo há mais um item com o qual a empresa necessita ter especial atenção, trata-se 

do Índice de Sinistralidade. Este índice é calculado a partir da relação entre os custos 

sobre as receitas de uma operadora. Com a fórmula a seguir é possível medir a 

sinistralidade de um individuo, de um grupo ou toda a carteira de beneficiários de um 

determinado plano de saúde: 

                            
                               

                                
                      

 Nos planos de assistência médica cada utilização em saúde é um sinistro, isso 

quer dizer que cada vez que um funcionário vai ao médico, está utilizando o plano de 

saúde, e assim pode estar aumentando a sinistralidade do contrato. 

 Desta forma, acordado com o gerente de Recursos Humanos, tomou-se a decisão 

de atribuir uma pontuação três vezes maior com relação ao custo de um dependente 

normal, com o objetivo de minimizar os impactos sobre o índice de sinistralidade e, por 

consequência, colocar em risco o valor do plano para os demais colaboradores. 

2. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA: Para este benefício, foi oferecida a 

possibilidade de escolha entre os planos básico e master, extensíveis aos dependentes, 

inclusive pais. Atualmente, no pacote fixo oferecido pela MDB, somente Diretores e 

Superintendente possuem o Plano Master. 

 

 PLANO BÁSICO – R$ 8,55 reais / por pessoa – Como o valor é desprezível, ou seja, 

não soma 1 ponto mesmo com a inclusão de dependentes, optou-se por oferecer este 

plano como padrão no pacote sem consumir a pontuação dos colaboradores. Desta 

forma, os pontos somente são consumidos com a alteração do plano básico para o 

plano máster. 
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 PLANO MASTER – R$ 41,86 reais / por pessoa ou 42 pontos. 

 

 Assim como definido para a Assistência Médica, a inclusão dos pais no Plano 

Odontológico terá um custo três vezes maior com relação ao custo de um dependente 

normal, com o objetivo de minimizar os impactos sobre o índice de sinistralidade e, por 

consequência, colocar em risco o valor do plano para os demais colaboradores. 

 

3. REFEIÇÃO: Neste item, foram disponibilizados aos respondentes do questionário 

as seguintes opções de escolha simultânea: 

 REFEITÓRIO – R$ 250,00 reais mensais ou 2,50 pontos. 

 TICKET REFEIÇÃO – R$ 375,00 reais mensais ou 3,75 pontos. 

 TICKET ALIMENTAÇÃO – R$ 600,00 reais mensais ou 6,00 pontos. 

 A única ressalva a ser feita é com relação os colaboradores lotados em São 

Paulo, que não podem escolher a opção refeitório em virtude de não existir refeitório em 

sua unidade. 

 

4. VEÍCULOS: As opções definidas foram estabelecidas conforme os carros oferecidos 

atualmente pela empresa aos colaboradores de acordo com o cargo que ocupam junto ao 

nível estratégico: 

 FORD FOCUS – R$ 2.500,00 reais mensais ou 25 pontos. 

 FORD FUSION – R$ 4.400,00 reais mensais ou 44 pontos. 

 VEÍCULO À DEFINIR, COM VALOR ENTRE 100.000,00 E 200.000,00 – R$ 

8.000,00 reais mensais ou 80 pontos 

 VEÍCULO À DEFINIR, COM VALOR ENTRE 200.000,00 E 250.000,00 –  R$ 

10.000,00 reais mensais ou 100 pontos. 

5. TICKET CAR: Atualmente a MDB disponibiliza R$ 900,00 reais no ticket car para 

cada colaborador utilizar no abastecimento de seu veículo empresarial. Contudo, após 

um levantamento sobre os valores gastos por cada colaborador do nível estratégico 

identificou-se que a grande maioria deles utiliza cerca de R$ 500,00 reais/mês com este 

auxílio. Desta forma, foram oferecidas as seguintes opções: 
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 TICKET CAR R$ 600,00 – R$ 600,00 reais mensais ou 6 pontos. 

 TICKET CAR R$ 1.000,00 – R$ 1.000,00 reais mensais ou 10 pontos. 

 TICKET CAR R$ 2.000,00 – R$ 2.000,00 reais mensais ou 20 pontos. 

 

6. PROGRAMA EDUCAÇÃO: Para este benefício foram atribuídos os pontos 

conforme a subdivisão já apresentada neste trabalho: 

 

 GRADUAÇÃO 

Licenciaturas – Mensalidades de até R$ 1.000,00 ou 10 pontos. 

Bacharelado – Área da Saúde – Mensalidades de até R$ 3.000,00 ou 30pontos. 

Bacharelado – Demais Áreas – Mensalidade de até R$ 2.000,00 ou 20 pontos. 

 

 MESTRADO 

Faixa 1 - Mensalidade de até R$ 1.000,00 (menos créditos por mês) ou 10 pontos. 

Faixa 2 – Mensalidade de até R$ 2.000,00 ou 20 pontos. 

 

 DOUTORADO 

Faixa 1 - Mensalidade de até R$ 1.000,00 (menos créditos por mês) ou 10 pontos. 

Faixa 2 – Mensalidade de até R$ 2.000,00 ou 20 pontos. 

 

 Como diferencial ao que é oferecido atualmente pela MDB, foi oferecida aos 

respondentes a possibilidade de utilizar este benefício para custear os estudos de seus 

dependentes. A pontuação atribuída a esta alteração é a mesma que seria atribuída ao 

titular. 

10.3.3.2 Benefícios de Custo Fixo 

 

1. PREVIDÊNCIA PRIVADA: Com a finalidade de atribuir pontuação a este 

benefício, sendo o mesmo variável com relação ao salário de cada colaborador, foi 

necessário utilizar o custo empresa médio atual por cargo. 

 Desta forma, disponibilizaram-se as opções de 100% e 200% de contrapartida da 

empresa com relação a contribuição realizada pelo colaborador. Seguem abaixo as 

contrapartidas médias por cargo: 
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Tabela 22 – Pontuação Previdência Privada, por cargo e contrapartida 

CARGOS 
CUSTO PONTOS 

200% 100% 200% 100% 

SUPERINTENDENCIA R$ 6.465,53 R$ 3.232,77 65 32 

DIRETORIA (CS) R$ 4.064,38 R$ 2.032,19 41 20 

DIRETORIA R$ 3.157,68 R$ 1.578,84 32 16 

GERÊNCIA R$ 1.281,11 R$    640,56 13 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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11.  RESULTADOS 

 

 Após o desenvolvimento do questionário, o mesmo foi enviado por e-mail para 

um total de 31 colaboradores de um total de 54 pertencentes a população analisada nesta 

pesquisa. O percentual de retornos, de acordo com o cargo, é o que segue: 

 

CARGOS % DE RESPONDENTES 

Gerentes Canoas 35% 

Gerentes São Paulo 11% 

Gerentes Manaus 20% 

Diretores MDB 22% 

Diretores CS 33% 

Superintendente 0% 

11.1 COMPARATIVO ENTRE CUSTOS: PACOTE FIXO X PACOTE 

FLEXÍVEL  

 

 Para facilitar a compreensão dos retornos obtidos, foi realizada a tabulação das 

informações (por questionário) apontando as alterações realizadas com seus respectivos 

valores. Ao final de cada tabela (questionário), estão identificados os custos do pacote 

fixo de benefícios atualmente oferecido pela MDB para o colaborador respondente, e o 

custo do pacote personalizado montado pelo mesmo: 

Cargo Benefícios 
Custo mensal 

Pacote Atual 

Custo  mensal 

Pacote 

Personalizado 

Alterações 

Diretor 3 

(CS) 

 Valor Mensal Veículo   R$       7.250,75   R$          7.250,75  
- 

 Ticket Car   R$       1.000,00   R$                    -    
Sim, optou por não ter o benefício 

 Total Unimed   R$                  -     R$                    -    
- 

Total Bradesco  R$       1.226,02   R$          4.826,02  
Sim, inclusão dos pais no Plano 

Bradesco 

Total Odonto  R$            83,72   R$             334,88  
Sim, inclusão dos pais no Plano 

Master 

Seguro de Vida  R$          259,92   R$             259,92  
- 

Previdência Privada  R$       4.165,30   R$          4.165,30  
- 

 Vale Refeição   R$                  -     R$                    -    
- 

 Refeitório   R$          250,80   R$             250,80  
- 

 Vale Alimentação   R$                  -     R$                    -    
- 

Programa Educação  R$                  -     R$                    -    
- 
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 No caso do retorno acima tabulado, observa-se que houve um aumento de R$ 

2.851,16 no custo total do pacote de benefícios formulado pelo respondente em 

comparação ao que é oferecido atualmente pela empresa. 

     
Cargo Benefícios 

Custo mensal 

Pacote Atual 

Custo mensal 

Pacote 

Personalizado 

Alterações 

Diretor 5 

(MDB) 

 Valor Mensal Veículo   R$          4.346,17   R$          4.346,17  - 

 Ticket Car Valor 

Gasto  
 R$             439,25   R$          1.000,00  

Sim, optou pelo 

benefício de maior 

valor. 

 Total Unimed   R$                    -     R$             250,00  
Sim, optou pelo 

benefício para titular. 

Total Bradesco  R$          3.036,52   R$          3.036,52  - 

Total Odonto  R$             167,44   R$             167,44  - 

Seguro de Vida  R$             174,96   R$             174,96  - 

Previdência Privada  R$             133,07   R$             895,24  

Sim, optou pelo 

benefício de contra 

partida da empresa de 

100%. 

 Vale Refeição   R$                    -     R$                    -    - 

 Refeitório   R$             246,62   R$             246,62  - 

 Vale Alimentação   R$                    -     R$                    -    - 

Programa Educação  R$                    -     R$          3.000,00  

Sim, optou pelo 

benefício Mestrado ou 

Doutorado Faixa 2 e 

Graduação 

Licenciatura para 

dependentes 

Custo Total  R$       8.544,03   R$     13.116,95    

     
Cargo Benefícios 

Custo mensal 

Pacote Atual 

Custo mensal 

Pacote 

Personalizado 

Alterações 

Diretor 9 

(MDB) 

 Valor Mensal Veículo   R$          4.346,17   R$          4.346,17  - 

 Ticket Car Valor 

Gasto  
 R$             900,00   R$          1.000,00  

Sim, optou pelo 

benefício mais 

próximo ao atual. 

 Total Unimed   R$                    -     R$                    -    - 

Total Bradesco  R$          2.452,04   R$          2.452,04  - 

Total Odonto  R$             167,44   R$             167,44  - 

Seguro de Vida  R$             249,74   R$             249,74  - 

Previdência Privada  R$          4.147,09   R$          4.147,09  - 

 Vale Refeição   R$             374,85   R$                    -    
Sim, optou por não ter 

o benefício 

 Refeitório   R$                    -     R$                    -    - 

 Vale Alimentação   R$                    -     R$             600,00  

Sim, optou em ter o 

benefício de Vale 

Alimentação 

Programa Educação  R$                    -     R$                    -    - 

Custo Total  R$     12.637,33   R$     12.962,48    

CUSTO TOTAL  R$  14.236,51   R$     17.087,67  R$      -2.851,16 
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Cargo Benefícios 

Custo mensal 

Pacote Atual 

Custo mensal 

Pacote 

Personalizado 

Alterações 

Diretor 

12 

(MDB) 

 Valor Mensal Veículo   R$          4.346,17   R$          4.346,17  - 

 Ticket Car Valor 

Gasto  
 R$             396,67   R$          1.000,00  

Sim, optou pelo 

benefício de maior 

valor. 

 Total Unimed   R$             998,24   R$             998,24  - 

Total Bradesco  R$                    -     R$                    -    - 

Total Odonto  R$             167,44   R$             167,44  - 

Seguro de Vida  R$             193,76   R$             193,76  - 

Previdência Privada  R$          3.044,86   R$          3.044,86  - 

 Vale Refeição   R$                    -     R$                    -    - 

 Refeitório   R$             250,80   R$             250,80  - 

 Vale Alimentação   R$                    -     R$                    -    - 

Programa Educação  R$                    -     R$          2.000,00  

Sim, optou pelo 

benefício Mestrado ou 

Doutorado Faixa 2 

Custo Total  R$       9.397,94   R$     12.001,27    

     
Cargo Benefícios 

Custo Pacote 

Atual 

Custo Pacote 

Personalizado 
Alterações 

Gerente 

2 

(Canoas) 

 Valor Mensal Veículo   R$          2.567,20   R$          2.567,20  - 

 Ticket Car Valor 

Gasto  
 R$             554,45   R$             600,00  

Sim, optou pelo 

benefício mais 

próximo ao atual. 

 Total Unimed   R$                    -     R$          1.497,36  Sim, trocou o Plano 

Bradesco pelo 

Unimed. Total Bradesco  R$          3.535,92   R$                    -    

Total Odonto  R$               51,30   R$               51,30  - 

Seguro de Vida  R$               78,62   R$               78,62  - 

Previdência Privada  R$          1.022,20   R$          1.022,20  - 

 Vale Refeição   R$                    -     R$                    -    - 

 Refeitório   R$             250,80   R$             250,80  - 

 Vale Alimentação   R$                    -     R$                    -      

Programa Educação  R$                    -     R$          2.000,00  

Sim, optou pelo 

benefício Mestrado ou 

Doutorado Faixa 1 e 

Graduação 

Licenciatura para 

dependentes 

Custo Total  R$       8.060,49   R$       8.067,48    

     
Cargo Benefícios 

Custo mensal 

Pacote Atual 

Custo mensal 

Pacote 

Personalizado 

Alterações 

Gerente 

5 

(Canoas) 

 Valor Mensal Veículo   R$          2.496,34   R$          2.496,34  - 

 Ticket Car Valor 

Gasto  
 R$             821,67   R$          1.000,00  

Sim, optou pelo 

benefício mais 

próximo ao atual. 

 Total Unimed   R$             998,24   R$             998,24  - 

Total Bradesco  R$                    -     R$                    -    - 
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Total Odonto  R$               34,20   R$             167,44  

Sim, trocou o Plano 

Básico pelo Plano 

Master. 

Seguro de Vida  R$             107,52   R$             107,52  - 

Previdência Privada  R$          1.536,80   R$             768,40  

Sim, optou pela 

diminuição da contra 

partida da empresa de 

200% para 100%. 

 Vale Refeição   R$                    -     R$                    -    - 

 Refeitório   R$          250,80   R$                    -    
Sim, optou por não ter 

o benefício 

 Vale Alimentação   R$                    -     R$             600,00  
Sim, optou em ter o 

benefício. 

Programa Educação  R$                    -     R$          2.000,00  

Sim, optou pelo 

benefício Mestrado ou 

Doutorado Faixa 1 e 

Graduação 

Licenciatura para 

dependentes 

Custo Total  R$       6.245,57   R$       8.137,94    

     
Cargo Benefícios 

Custo mensal 

Pacote Atual 

Custo mensal 

Pacote 

Personalizado 

Alterações 

Gerente 

6 

(Canoas) 

 Valor Mensal Veículo   R$          2.496,34   R$          2.496,34  - 

 Ticket Car Valor 

Gasto  
 R$             741,67   R$                    -    

Sim, optou por não ter 

o benefício. 

 Total Unimed   R$             998,24   R$          2.495,60  
Sim, inclusão dos pais 

no Plano Unimed. 

Total Bradesco  R$                    -     R$                    -    - 

Total Odonto  R$               34,20   R$             167,44  

Sim, trocou o Plano 

Básico pelo Plano 

Master. 

Seguro de Vida  R$               98,46   R$               98,46  - 

Previdência Privada  R$             849,06   R$             424,53  

Sim, optou pela 

diminuição da contra 

partida da empresa de 

200% para 100%. 

 Vale Refeição   R$                    -     R$                    -    - 

 Refeitório   R$          250,80   R$                    -    
Sim, optou por não ter 

o benefício. 

 Vale Alimentação   R$                    -     R$                    -    - 

Programa Educação  R$                    -     R$          2.000,00  

Sim, optou pelo 

benefício Mestrado ou 

Doutorado Faixa 2 

Custo Total  R$       5.468,77   R$       7.682,37    

     
Cargo Benefícios 

Custo mensal 

Pacote Atual 

Custo mensal 

Pacote 

Personalizado 

Alterações 

Gerente 

14 

(Canoas) 

 Valor Mensal Veículo   R$          2.496,34   R$          2.496,34  - 

 Ticket Car Valor 

Gasto  
 R$             662,67   R$          2.000,00  

Sim, optou pelo 

benefício de maior 

valor. 

 Total Unimed   R$             499,12   R$             499,12  - 

Total Bradesco  R$          1.178,64   R$                    -    
Sim, optou por não ter 

o Plano Bradesco. 
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Total Odonto  R$               17,10   R$               83,72  

Sim, trocou o Plano 

Básico pelo Plano 

Master. 

Seguro de Vida  R$             103,34   R$             103,34  - 

Previdência Privada  R$               78,60   R$             750,00  

Sim, optou pelo 

benefício de contra 

partida da empresa de 

200%. 

 Vale Refeição   R$                    -     R$                    -    - 

 Refeitório   R$             250,80   R$             250,80  - 

 Vale Alimentação   R$                    -     R$                    -    - 

Programa Educação  R$                    -     R$          2.000,00  

Sim, optou pelo 

benefício Mestrado ou 

Doutorado Faixa 2 

Custo Total  R$       5.286,61   R$       8.183,32    

     
Cargo Benefícios 

Custo mensal 

Pacote Atual 

Custo mensal 

Pacote 

Personalizado 

Alterações 

Gerente 

17 

(Manaus) 

 Valor Mensal Veículo   R$          2.496,34   R$          2.496,34  - 

 Ticket Car Valor 

Gasto  
 R$             237,97   R$          1.000,00  

Sim, optou pelo 

benefício de médio 

valor. 

 Total Unimed   R$                    -     R$                    -    - 

Total Bradesco  R$          2.158,32   R$          1.618,74  

Sim, optou por tirar 

um dependente do 

Plano Bradesco. 

Total Odonto  R$               34,20   R$             167,44  

Sim, trocou o Plano 

Básico pelo Plano 

Master. 

Seguro de Vida  R$               73,98   R$               73,98  - 

Previdência Privada  R$          1.043,40   R$          1.043,40  - 

 Vale Refeição   R$                    -     R$             375,00  
Sim, optou em ter o 

benefício. 

 Refeitório   R$             246,62   R$                    -    
Sim, optou por não ter 

o benefício. 

 Vale Alimentação   R$                    -     R$                    -    - 

Programa Educação  R$                    -     R$          2.000,00  

Sim, optou pelo 

benefício Mestrado ou 

Doutorado Faixa 1 e 

Graduação 

Licenciatura para 

dependentes 

Custo Total  R$       6.290,83   R$       8.774,90    

     
Cargo Benefícios 

Custo Pacote 

Atual 

Custo Pacote 

Personalizado 
Alterações 

Gerente 

24 (São 

Paulo) 

 Valor Mensal Veículo   R$          2.496,34   R$          2.496,34  - 

 Ticket Car Valor 

Gasto  
 R$             626,67   R$             600,00  

Sim, optou pelo 

benefício mais 

próximo ao atual. 

 Total Unimed   R$                    -     R$                    -    - 

Total Bradesco  R$             589,32   R$          2.389,32  

Sim, inclusão de um 

dos pais no Plano 

Bradesco 

Total Odonto  R$                 8,55   R$                 8,55  - 
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Seguro de Vida  R$             117,94   R$             117,94  - 

Previdência Privada  R$               89,70   R$             980,17  

Sim, optou pelo 

benefício de contra 

partida da empresa de 

200%. 

 Vale Refeição   R$             374,85   R$             375,00  - 

 Refeitório   R$                    -     R$                    -    - 

 Vale Alimentação   R$                    -     R$                    -    - 

Programa Educação  R$                    -     R$          2.000,00  

Sim, optou pelo 

benefício Mestrado ou 

Doutorado Faixa 2 

Custo Total  R$       4.303,37   R$       8.967,32    

     
Cargo Benefícios 

Custo mensal 

Pacote Atual 

Custo mensal 

Pacote 

Personalizado 

Alterações 

Gerente 

25 (São 

Paulo) 

 Valor Mensal Veículo   R$          2.496,34   R$          2.496,34  - 

 Ticket Car Valor 

Gasto  
 R$             796,67   R$             600,00  

Sim, optou pelo 

benefício mais 

próximo ao atual. 

 Total Unimed   R$                    -     R$                    -    - 

Total Bradesco  R$          1.767,96   R$          3.567,96  

Sim, inclusão de um 

dos pais no Plano 

Bradesco 

Total Odonto  R$               25,65   R$             125,58  

Sim, trocou o Plano 

Básico pelo Plano 

Master. 

Seguro de Vida  R$               94,32   R$               94,32  - 

Previdência Privada  R$          1.322,13   R$          1.322,13  - 

 Vale Refeição   R$             357,00   R$             357,00  - 

 Refeitório   R$                    -     R$                    -    - 

 Vale Alimentação   R$                    -     R$                    -    - 

Programa Educação  R$                    -     R$                    -    - 

Custo Total  R$       6.860,07   R$       8.563,33    

     
Cargo Benefícios 

Custo mensal 

Pacote Atual 

Custo mensal 

Pacote 

Personalizado 

Alterações 

Gerente 

27 (São 

Paulo) 

 Valor Mensal Veículo   R$          2.496,34   R$          2.496,34  - 

 Ticket Car Valor 

Gasto  
 R$             507,67   R$          1.000,00  

Sim, optou pelo 

benefício de médio 

valor. 

 Total Unimed   R$                    -     R$                    -    - 

Total Bradesco  R$          2.357,28   R$          2.357,28  - 

Total Odonto  R$               34,20   R$               34,20  - 

Seguro de Vida  R$               74,56   R$               74,56  - 

Previdência Privada  R$             980,17   R$             980,17  - 

 Vale Refeição   R$             357,00   R$                    -    
Sim, optou por não ter 

o benefício. 

 Refeitório   R$                    -     R$                    -    - 

 Vale Alimentação   R$                    -     R$                    -    - 
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Programa Educação  R$                    -     R$          2.000,00  

Sim, optou pelo 

benefício Mestrado ou 

Doutorado Faixa 1 e 

Graduação 

Licenciatura para 

dependentes 

Custo Total  R$       6.807,22   R$       8.942,55    

     
Cargo Benefícios 

Custo mensal 

Pacote Atual 

Custo mensal 

Pacote 

Personalizado 

Alterações 

Gerente 

28 

(Canoas) 

 Valor Mensal Veículo   R$          2.496,34   R$          2.496,34  - 

 Ticket Car Valor 

Gasto  
 R$             541,67   R$          1.000,00  

Sim, optou pelo 

benefício de médio 

valor. 

 Total Unimed   R$             748,68   R$             998,24  

Sim, inclusão de um 

dependente no Plano 

Unimed. 

Total Bradesco  R$                    -     R$                    -    - 

Total Odonto  R$               25,65   R$               34,20  

Sim, inclusão de um 

dependente no Plano 

Básico. 

Seguro de Vida  R$               75,44   R$               75,44  - 

Previdência Privada  R$             995,45   R$             497,73  

Sim, optou pelo 

benefício de contra 

partida da empresa de 

100%. 

 Vale Refeição   R$                    -     R$                    -    - 

 Refeitório   R$             250,80   R$             250,80  - 

 Vale Alimentação   R$                    -     R$                    -    - 

Programa Educação  R$                    -     R$          2.000,00  

Sim, optou pelo 

benefício Mestrado ou 

Doutorado Faixa 2. 

Custo Total  R$       5.134,03   R$       7.352,75    

     
Cargo Benefícios 

Custo mensal 

Pacote Atual 

Custo mensal 

Pacote 

Personalizado 

Alterações 

Gerente 

30 

(Canoas) 

 Valor Mensal Veículo   R$          2.567,20   R$          2.567,20  - 

 Ticket Car Valor 

Gasto  
 R$             554,45   R$          1.000,00  

Sim, optou pelo 

benefício de médio 

valor. 

 Total Unimed   R$             499,12   R$          1.996,48  
Sim, inclusão dos pais 

no Plano Unimed. 

Total Bradesco  R$                    -     R$             600,00  
Sim, optou pelo 

benefício para titular. 

Total Odonto  R$               17,10   R$               83,72  

Sim, trocou o Plano 

Básico pelo Plano 

Master. 

Seguro de Vida  R$             110,02   R$             110,02  - 

Previdência Privada  R$          1.565,03   R$          1.565,03  - 

 Vale Refeição   R$                    -     R$                    -    - 

 Refeitório   R$             250,80   R$             250,80  - 

 Vale Alimentação   R$                    -     R$                    -    - 

Programa Educação  R$                    -     R$                    -      

Custo Total  R$       5.563,72   R$       8.173,25    
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Cargo Benefícios 

Custo mensal 

Pacote Atual 

Custo mensal 

Pacote 

Personalizado 

Alterações 

Gerente 

34 

(Canoas) 

 Valor Mensal Veículo   R$          2.496,34   R$          2.496,34  - 

 Ticket Car Valor 

Gasto  
 R$             865,67   R$             600,00  

Sim, optou pelo 

benefício de menor 

valor. 

 Total Unimed   R$             998,24   R$          2.495,60  
Sim, inclusão dos pais 

no Plano Unimed. 

Total Bradesco  R$                    -     R$                    -    - 

Total Odonto  R$               34,20   R$             167,44  

Sim, trocou o Plano 

Básico pelo Plano 

Master. 

Seguro de Vida  R$               85,14   R$               85,14  - 

Previdência Privada  R$          1.135,06   R$          1.135,06  - 

 Vale Refeição   R$                    -     R$                    -    - 

 Refeitório   R$             250,80   R$             250,80  - 

 Vale Alimentação   R$                    -     R$             600,00  
Sim, optou em ter o 

benefício. 

Programa Educação  R$                    -     R$                    -    - 

Custo Total  R$       5.865,45   R$       7.830,38    

     
Cargo Benefícios 

Custo mensal 

Pacote Atual 

Custo mensal 

Pacote 

Personalizado 

Alterações 

Gerente 

37 

(Canoas) 

 Valor Mensal Veículo   R$          2.496,34   R$          2.496,34  - 

 Ticket Car Valor 

Gasto  
 R$             814,67   R$             600,00  

Sim, optou pelo 

benefício de menor 

valor. 

 Total Unimed   R$             998,24   R$          2.495,60  
Sim, inclusão dos pais 

no Plano Unimed. 

Total Bradesco  R$                    -     R$                    -    - 

Total Odonto  R$               34,20   R$               34,20  - 

Seguro de Vida  R$               83,62   R$               83,62  - 

Previdência Privada  R$          1.108,73   R$          1.108,73  - 

 Vale Refeição   R$                    -     R$                    -    - 

 Refeitório   R$             250,80   R$             250,80  - 

 Vale Alimentação   R$                    -     R$                    -    - 

Programa Educação  R$                    -     R$          1.000,00  

Sim, optou pelo 

benefício Mestrado ou 

Doutorado Faixa 1 

Custo Total  R$       5.786,60   R$       8.069,29    

     

 

Custo Total  R$  116.488,52   R$  153.913,25  

 
 

 Em uma comparação que leva em consideração apenas o valor que é gasto 

mensalmente pela empresa com o pacote de benefícios fixo utilizado atualmente em 

contrapartida ao pacote de benefícios flexíveis formulado pelos colaboradores 
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respondentes, chega-se a conclusão de que a implementação acarretaria em um 

incremento de  R$ 37.424,72 reais, ou 32%.  

 Desta forma, conclui-se que, se a empresa tiver a intenção de manter o custo 

atual total com benefícios inalterado, tal proposta NÃO SERIA VIÁVEL, pois 

conforme apresentado, o aumento no custo empresa seria bastante significativo. 

Entretanto, se existe margem financeira para implementar este método de bonificação, 

SERIA VIÁVEL dependendo da margem disponível e do interesse da MDB em aderir 

a proposta. 

 

11.2 COMPARATIVO ENTRE A SATISFAÇÃO: PACOTE FIXO X PACOTE 

FLEXÍVEL 

 Na concepção do questionário foram formuladas duas questões com a finalidade 

de medir o grau de satisfação, de 1 até 10, com o pacote fixo atualmente oferecido pela 

MDB e com o pacote flexível estabelecido por cada respondente. A partir do 

comparativo entre o grau atribuído para cada um dos pacotes foi possível concluir se 

houve ou não um aumento nos níveis de satisfação com o novo método de bonificação. 

 Os dados tabulados seguem a seguir: 

 

Cargo 
Satisfação 

Pacote Atual 

Satisfação 

Pacote 

Personalizado 

Diretor 3 (CS) 
                        

9,00  

                      

10,00  

Diretor 5 (MDB) 
                        

8,00  

                        

9,00  

Diretor 9 (MDB) 
                        

7,00  

                        

9,00  

Diretor 12 (MDB) 
                        

9,00  

                        

9,50  

SubTotal 
                     

33,00  

                     

37,50  

Variação 14% 

   
Cargo 

Satisfação 

Pacote Atual 

Satisfação 

Pacote 

Personalizado 

Gerente 2 (Canoas) 
                        

9,00  

                        

9,00  

Gerente 5 (Canoas) 
                        

8,00  

                        

9,00  
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Gerente 6 (Canoas) 
                            

-    

                            

-    

Gerente 14 (Canoas) 
                            

-    

                            

-    

Gerente 17 (Manaus) 
                        

7,00  

                        

8,00  

Gerente 24 (São Paulo) 
                        

9,50  

                      

10,00  

Gerente 25 (São Paulo) 
                      

10,00  

                      

10,00  

Gerente 27 (São Paulo) 
                        

8,00  

                        

8,00  

Gerente 28 (Canoas) 
                      

10,00  

                      

10,00  

Gerente 30 (Canoas) 
                        

9,00  

                      

10,00  

Gerente 34 (Canoas) 
                        

9,00  

                        

9,50  

Gerente 37 (Canoas) 
                        

8,50  

                        

9,50  

SubTotal 
                     

88,00  

                     

93,00  

Variação 6% 

 

 Com relação ao grau de satisfação, este teve um aumento considerável para 

ambas subdivisões: Diretoria e Gerência. Desta forma, estima-se que sim, HAVERIA 

UM AUMENTO NOS NÍVEIS DE SATISFAÇÃO dos respondentes a respeito da 

formatação flexível por eles formulada, em contrapartida com a formatação fixa 

atualmente oferecida pela MDB. 
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Realizando uma análise das questões e respostas mais relevantes, algumas 

observações tornam-se importantes na avaliação do resultado desta pesquisa. 

 Apesar de ter-se chegado a conclusão de que não é viável financeiramente (caso 

a empresa queira manter seus custos inalterados) implementar um método de 

bonificação flexíveis na multinacional MDB, cabe salientar que um dos principais 

motivos para um aumento tão expressivo no custo empresa se deve a atribuição de 

pontos ao Programa Educação. No formato atualmente oferecido pela MDB o mesmo 

não gera custo e consequentemente não é valorado pelos colaboradores. No entanto, no 

formato flexível, os colaboradores puderam movimentar esta pontuação para outros 

benefícios ou até mesmo realizar outras alterações que geram um custo equivalente ao 

valor em pontos atribuído ao programa.  

 Em relação ao aumento nos níveis de satisfação, é importante salientar que no 

caso específico da empresa MDB, o pacote de benefícios oferecido é bastante 

diferenciado e atrativo com relação ao que o mercado oferece. Sendo assim, já se parte 

de um nível de satisfação elevado por parte dos colaboradores desta empresa. A 

aplicação de um método flexível seria um degrau acima do que a empresa oferece 

atualmente, aumentando ainda mais a condição especial que esta empresa ocupa com 

relação a benefícios frente ao mercado. 

 Uma última ressalva com relação aos resultados apresentados nesta pesquisa está 

relacionado aos custos de implementação do modelo flexível, que não foram 

considerados para o estudo de viabilidade. Custos tais como o desenvolvimento de um 

sistema específico, treinamento dos funcionários para correta utilização do método, 

desenvolvimento de políticas que nortearão este processo, aumento no quadro funcional 

ou contratação de empresa terceira para realizar a gestão do programa flexível, entre 

outros custos atrelados. 

 Certamente um plano de benefícios flexíveis é um diferencial, percebido como 

uma forma de aumentar a motivação e satisfação dos funcionários e, principalmente, 

como uma forma de valorização dos profissionais que possuem alto valor ao negócio. 

No entanto, a questão de avaliar os valores encontrados nesta pesquisa bem como as 

diferenças apresentadas na aplicação de um método tradicional e um flexível, é uma 

decisão que cabe á empresa.  



82 
 

 Sendo assim, este trabalho cumpre seu principal propósito, apresentar um estudo 

quanto a viabilidade de implantação de uma estratégia de beneficiação flexível para a 

cúpula estratégica da empresa multinacional MDB, servindo de base para a análise e 

deliberação a respeito do tema por parte da empresa. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 
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