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REMUNERAÇÃO FIXA - DIRETORES ESTATUTÁRIOS

1. OBJETIVO
Estabelecer o direcionamento estratégico e orientar as decisões que norteiem a estrutura de
cargos dos diretores estatutários e a remuneração fixa dos profissionais da Paranapanema, de
forma equilibrada internamente e competitiva em relação ao mercado.
2. APLICAÇÃO
Aplica-se aos cargos de diretores estatutários de todas as Unidades da empresa.
3. REFERÊNCIAS
Regimento Interno do Conselho de Administração.

•

Política de Delegação de Autoridade e Alçadas de Aprovações.

•

Código de Ética.

•

Política de Segurança da Informação.

•

Norma de Padronização de Normativos – todo normativo da Companhia tem a validade de
2 (dois) anos após a data da sua divulgação.

ou

ti

•

ar

4. DEFINIÇÕES

lle

D

4.1. Eleição: É quando os diretores são investidos nos respectivos cargos para exercer suas
funções de estatutário.

an

ie

4.2. Eleição para novo cargo: Caracteriza-se por uma alteração no cargo ou na função exercida,
deliberada pelo Conselho de Administração.

D

4.3. Ajuste Eventual da Remuneração Fixa: É o ajuste que poderá ocorrer anualmente, de
acordo com a verba aprovada em Assembleia Geral Ordinária e deliberação do Conselho de
Administração.
4.4. Transferência: Alteração de Unidade e/ou área de trabalho, sem implicação em aumento da
remuneração fixa ou mudança de título de cargo. É necessário observar condições previstas
no contrato de trabalho e estatuto social.
5. DESCRIÇÃO
5.1. PREMISSAS
5.1.1. A remuneração fixa de cada cargo será baseada nos conhecimentos exigidos pela função,
na complexidade das atividades desenvolvidas e nas responsabilidades pela execução de
tarefas ou apresentação de resultados específicos esperados do cargo. Os conhecimentos,
atividades e responsabilidades de cada cargo deverão constar no documento Descrição de
Cargo, a ser revisado quando houver alteração no escopo do cargo.
5.1.2. A evolução da remuneração fixa será prevista no orçamento, da mesma forma que todas
as despesas, receitas e investimentos planejados pela Empresa. A política de remuneração
fixa levará em conta o desempenho econômico e financeiro da Organização e suas
perspectivas de crescimento.
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5.1.3. As tabelas, avaliações / pontuações dos cargos e definições das faixas de remuneração fixa
são elaboradas pela Empresa com apoio, se necessário, de especialistas externos. A
metodologia atual adotada pela Empresa é a HAY.
5.1.4. As faixas de remuneração fixa poderão ser revisadas anualmente, tomando-se por base o
crescimento do mercado ou pesquisa de remuneração fixa. A revisão será recomendada
pelo Comitê de Gestão de Pessoas & Sustentabilidade e aprovada pelo Conselho de
Administração, conforme direcionamento estratégico da Empresa.
5.1.5. Toda movimentação envolvendo alterações de cargo e/ou remuneração fixa deverá ter a
recomendação do Comitê de Gestão de Pessoas & Sustentabilidade e aprovação do
Conselho de Administração.
5.2.

ELEIÇÃO

5.2.1. Para que um diretor estatutário seja eleito é necessário que as seguintes condições sejam
atendidas:
a. Ser deliberado pelo Conselho de Administração.

ti

b. Não ultrapassar a verba global aprovada em Assembleia Geral Ordinária (AGO).

ou

c. Assinatura de Termo de Posse nos Livros de Atas da Diretoria.

ELEIÇÃO PARA NOVO CARGO

D

5.3.

ar

d. Respeitar os termos previstos no Estatuto Social vigente.

ie

lle

5.3.1. Para que um diretor estatutário seja eleito para um novo cargo é necessário que as
seguintes condições sejam atendidas:

an

a. Ser deliberado pelo Conselho de Administração.

D

b. Não ultrapassar a verba global aprovada em Assembleia Geral Ordinária (AGO).
c. Assinatura de Termo de Posse nos Livros de Atas da Diretoria.
d. Respeitar os termos previstos no Estatuto Social vigente.
5.3.2. O percentual máximo de ajuste da remuneração fixa é de 20% (vinte por cento).
5.3.3. O ajuste da remuneração fixa deverá ser efetuado até o limite de 100% (cem por cento) da
faixa do cargo proposto.
5.4.

AJUSTE EVENTUAL DA REMUNERAÇÃO FIXA

5.4.1. Para que um diretor seja elegível a um “ajuste eventual da remuneração fixa” é necessário
que as seguintes condições sejam atendidas:
a. Não ultrapassar a verba global aprovada em Assembleia Geral Ordinária (AGO).
b. Avaliação do PAM apresentando sólido posicionamento no Painel 9.
c. O ajuste máximo da totalidade da remuneração fixa dos Diretores Estatutários será com
base na variação do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, de janeiro a
dezembro de cada ano, que pode ser aplicada a partir do mês subsequente à realização
da Assembleia Geral Ordinária da Empresa.
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6. RESPONSABILIDADES
6.1. GESTÃO DE PESSOAS
Análise da estrutura organizacional, avaliação e pontuação por meio das descrições de
cargos, disponibilidade de verba global e aplicação da política de remuneração.

•

6.2. JURÍDICO SOCIETÁRIO
Comunicação das movimentações aprovadas pelo Conselho de Administração para
providencias da área de Gestão de Pessoas.

•

6.3. COMITÊ DE GESTÃO DE PESSOAS & SUSTENTABILIDADE
Avaliação e recomendação das movimentações da diretoria estatutária ao Conselho de
Administração.

•

6.4. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Aprovação das movimentações da diretoria estatutária.

•

Quaisquer exceções a esta Política deverão ser submetidas a aprovações do Comitê de
Gestão de Pessoas & Sustentabilidade e do Conselho de Administração.

ou

ti

•

ar

7. RISCOS ENVOLVIDOS

D

A observação desta Política poderá minimizará os impactos dos seguintes riscos:
Pagamentos indevidos por falta de critérios previamente estabelecidos.

•

Questionamentos por falta de definição de responsabilidades.

ie

lle

•

Não aplicável

D

•

an

8. ANEXOS

NOME
Elaborado por

Avaliado por

Aprovado por
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Denise Soratto de Paula

06/05/2015

Ricardo Veiga Alva

21/05/2015

Célia Silvério

11/05/2015

Ivan Apsan Frediani

14/05/2015

Christophe Malik Akli

14/05/2015

Conselho de Administração – Ata RCA

28/05/2015
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