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Objectivos, princípios base

 Recompensar

 Atrair, motivar e reter talento

 Garantir consistência

 Alinhar com estratégia

 Alinhar com sistema de avaliação de desempenho
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Política de 
remunerações

Avaliação de 
desempenho

• Definir objectivos, 
competências e métricas 
de desempenho; fontes 
de informação 
fidedignas 

• Monitorizar / 
acompanhar o 
desempenho

• Avaliar resultados, dar 
feedback

• Elaborar planos de 
desenvolvimento 
individual; gestão 
salarial

Planear

Monitorizar

Avaliar

Gerir consequências

Política de Remunerações  e Avaliação de Desempenho
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 Salário base 

 Incentivo anual (bónus)

 Incentivos de longo prazo (LTIPs)

 Outros benefícios

Componentes de remuneração
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 Competitividade do mercado

 Dimensão do negócio

 Âmbito e complexidade da função

 Competências requeridas

 Benchmarks

Salário base
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 Foco: Desempenho

 Métricas: Quantitativas e qualitativas 

 Factores de ponderação

 Exemplos

 

 Tendências recentes

Incentivo Anual (Bónus)
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 Foco: Sustentabilidade do negócio 

               Alinhamento com os accionistas

 

 Reter talento

 Estimular a criação de valor

 Exemplos

 Tendências recentes

Incentivos de Longo Prazo (LTIPs)
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 Pressões e escrutínio vão continuar

 Premiar esforço e / ou desempenho?

 Incentivos anuais (bónus): facilidade de manipulação...

 Fuga de talentos?

“Some Thoughts” (1) *

* Com base em encontros e contactos internacionais da EZI, com Presidentes, C Level Executives e Membros de vários Comités
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 Gap de remunerações entre “shop floor” e “executive level” tem vindo a 
aumentar

 Comissões de Remunerações mais próximas do negócio

 Incentivos quantitativos: drivers de excelência de performance?

 Níveis de remuneração substancialmente diferentes entre sectores de 
actividade (música, educação, saúde, etc.)

 Sistemas de remuneração vs. motivações internas

... “Some Thoughts” (2)
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• Sentido de missão cumprida 
• Feedback sobre qualidade do 

trabalho
• Âmbito e natureza do trabalho
• Sentido de responsabilidade
• Oportunidade de crescimento 

e de aprendizagem

• Recompensa
• Política de benefícios
• Status
• Riso
• Agressividade
• Medo

 

Contributo da Neurociência

Superior temporal sulcus  

Centros “altruístas” do cérebro
Nucleus Accumbens
Centro do “prazer” do cérebro

... “Some Thoughts” (3)

Motivações internas Motivações externas

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.bized.co.uk/images/accumbens.jpg&imgrefurl=http://www.bized.co.uk/current/mind/2006_7/140507.htm&usg=__1xbUtDvgQuJoxUljoz1QLWYi7rs=&h=287&w=330&sz=64&hl=pt-PT&start=23&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=ZAKcVp3u1MmwcM:&tbnh=103&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Dnucleus%2Baccumbens%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dpt-PT%26sa%3DN%26rlz%3D1T4HPND_enGB311GB311%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=m3U4TYHTJ86ChQeWlYCaCg
http://thebrain.mcgill.ca/flash/a/a_10/a_10_cr/a_10_cr_lan/a_10_cr_lan_1b.jpg
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73% Conteúdo do trabalho

60%

58%

28%

66% Oportunidades de desenvolvimento profissional

Capacidade de decisão, oportunidade de influenciar acontecimentos

Aspectos financeiros

5%

Fonte: Egon Zehnder International Executive Panel Survey, June 2009, (1003 executivos)

Quais os aspectos a que dá maior importância no trabalho?

Desafios e espírito de competição

Status

... “Some Thoughts” (4)
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Escândalos

Abusos

Frustrações

Como?

Quanto?

Pagar
$

... “Some Thoughts” (5)
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... “Some Thoughts”(5)

Escândalos

Abusos

Frustrações

Organizações de excelência
e

Sistemas de compensação

Motivações internas

Pes
so

a 
ce

rta
 n

o 

lu
gar
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er

to

(c
om

pet
ên

ci
as

)

Como?
A quem?

Quanto?

Pagar
$



© 2011 Egon Zehnder International15

Administradores Não Executivos

Requisitos NED

 Valor acrescentado / competências específicas
 

 Experiência / senioridade

 Independência / sounding board

 Compromisso / tempo despendido

 Envolvimento em Comités
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Administradores Não Executivos

Formas de compensação

 Retainer (Board) 

 Meeting fee

 Retainer (Comité)

 Cash vs equity 

Sistemas de avaliação

 Descrição de funções 

 Avaliação de desempenho

 “Board / Committee reviews”




	Política de Remunerações
	Agenda
	 Objectivos, princípios base
	Política de Remunerações  e Avaliação de Desempenho
	Componentes de remuneração
	Salário base
	Incentivo Anual (Bónus)
	Incentivos de Longo Prazo (LTIPs)
	“Some Thoughts” (1) *
	... “Some Thoughts” (2)
	Contributo da Neurociência
	Slide 12
	... “Some Thoughts” (5)
	... “Some Thoughts”(5)
	Administradores Não Executivos
	Slide 16
	Slide 17

