Danielle Darouti

Tipo de Instrumento

POLÍTICA

Número

Versão

POL 07.002

02

POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS

1. OBJETIVO
Estabelecer um plano de remuneração e benefícios, alinhado com as práticas de
mercado, buscando atrair, reter, motivar e desenvolver os Colaboradores, estimulando
o espírito de equipe e o resultado de alta performance.
Impulsionar o alcance dos objetivos organizacionais vinculados à estratégia da
Organização e à geração de valor para o negócio, observando a legislação vigente e
considerando o conceito de remuneração total, abrangendo: Remuneração Fixa,
Remuneração Variável e Benefícios.
2. APLICAÇÃO
Aplica-se a todas as unidades da Paranapanema e de suas empresas controladas e
coligadas.
3. REFERÊNCIAS

•
•

4. DEFINIÇÕES
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•
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•
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•
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•

Código de Ética.
Política de Segurança da Informação.
Política de Remuneração Fixa de Diretores Estatutários
Normas de Remuneração de Cargos Executivos/Administrativo/Operacional.
Norma de Prêmio Mensal de Vendas
Norma de Benefício - Previdência Privada
Norma de Padronização de Normativos Administrativos.

ie

•

D
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4.1 Faixa Salarial: Intervalo de valores salariais, com amplitude limitada por mínimo e
máximo, correspondente a cada GS.
4.2 Grade Salarial (GS): São agrupamentos de cargos, cuja natureza e complexidade
são traduzidas em pontos similares, aos quais corresponde uma faixa salarial.
4.3 Incentivo de Curto Prazo (ICP): É um dos componentes da Remuneração Variável,
com pagamento anual.
4.4 Incentivo de Longo Prazo (ILP): É um dos componentes da Remuneração Variável,
com pagamento distribuído em 2 (dois) anos.
4.5 Metas Coletivas: Metas de resultados financeiros, e operacionais quando for o caso,
definidas e aprovadas anualmente pelo Conselho de Administração, cujo cumprimento
será comprovado através das demonstrações financeiras de cada exercício fiscal.
4.6 Metas Individuais: Metas acordadas e formalizadas entre o gestor e seu superior
imediato, e que têm como objetivo medir o desempenho individual.
4.7 Metas de vendas: São as regras e números-alvo que devem ser atingidos pelo
colaborador, divulgadas periodicamente e sujeita a alterações e variações de acordo
com as diretrizes e desenvolvimento das atividades da Companhia.
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4.8 Benefícios: Conjunto de programas e serviços oferecidos para colaboradores e
dependentes, validados pelas práticas de mercado, que podem ser pagos totalmente
ou parcialmente pela Companhia, com o objetivo de retenção, satisfação e
produtividade da força de trabalho.
4.9 Política: Significa a presente Política de Remuneração e Benefícios.
4.10 Remuneração Total: engloba Remuneração Fixa, Variável e Benefícios.
4.11 Remuneração Fixa: Valor recebido mensalmente pelo colaborador, através do qual
este é remunerado de acordo com o nível de atribuições e responsabilidades
designadas à posição do cargo ocupado na Companhia.
4.12 Remuneração Variável: remuneração que prevê um incentivo anual vinculado às
estratégias do negócio, e que visa alavancar os resultados financeiros da Companhia,
reconhecer e remunerar performances individuais, bem como promover a retenção de
seus talentos.
4.13 Tabela Salarial: Agrupamento de cargos, com respectivos valores e faixas salariais.

ou

ti

4.14 Ajuste salarial por mérito: É a alteração salarial decorrente do reconhecimento do
desempenho do colaborador sem alteração do seu cargo atual. É a movimentação
dentro da mesma faixa salarial na qual o colaborador está posicionado.

ar

4.15 Promoção: É quando o colaborador assume um cargo com maior complexidade e
posicionamento em um grade salarial superior ao atual.

5. DIRETRIZES
5.1. PRINCÍPIOS

D
an
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lle

D

4.16 Painel 9: É uma metodologia que tem por objetivo avaliar o desempenho, baseado
nas metas individuais, e no potencial do gestor, bem como compará-lo a outras
funções similares. O posicionamento no Painel 9 é definido através de um comitê de
calibração.

a. É princípio desta Política garantir procedimentos claros e transparentes que garantam
aos colaboradores e demais partes relacionadas o perfeito entendimento de todos os
seus termos, inclusive, dos critérios a serem adotados nas análises de reajuste salarial
e promoção, devendo, a Companhia, garantir sua ampla divulgação interna.
b. Todos os processos de remuneração, reajuste salarial e promoção devem ser
baseados nos princípios de meritocracia e desenvolvimento de pessoas, sempre
buscando reforçar a consolidação de um círculo virtuoso de gestão de pessoas.
5.2. REMUNERAÇÃO FIXA
a. A estratégia de remuneração levará em conta as práticas e as condições do mercado,
o desempenho econômico e financeiro coletivo da Companhia e suas perspectivas de
crescimento, o desempenho individual e o equilíbrio interno.
b. A Companhia adotará o sistema de avaliação de cargos por pontos, sendo certo que
as tabelas salariais, avaliações / pontuações dos cargos e definições das faixas de
remuneração deverão ser elaboradas e revisadas pela Companhia através de
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ferramentas de pesquisa e metodologia próprias ou, se necessário, com apoio de
especialistas externos.
c. A definição das faixas salariais deverá ter referência com um mercado de
comparação, formado por empresas do mercado industrial que disputam a mão de
obra com a Paranapanema, posicionando o salário-base e a remuneração total na
mediana de mercado, levando em consideração as diferenças regionais de cada
Unidade da Companhia.
d. Os cargos serão agrupados em Grades Salariais por faixa de ponto. Cada GS
corresponderá a uma faixa salarial, com dispersão de mais o ou menos 20% (vinte
por cento) em relação ao ponto médio, sendo que a mediana de mercado equivale a
100% (cem por cento) das faixas salariais.
e. Periodicamente, a Companhia deverá revisar suas faixas salariais, com base em
pesquisas que apontem a situação de seu mercado de comparação.
Ajustes salariais individuais por mérito, não podem exceder 10% (dez por cento) do
salário-base e devem ser analisados uma vez ao ano, considerando o posicionamento
na faixa, a performance do indivíduo e a avaliação de desempenho e, quando houver,
seu posicionamento no Painel 9. O ajuste por mérito aqui previsto deve estar limitado
ao que dispõe o item 5.4.1 “c” da Política de Remuneração Fixa para Diretores
Estatutários.
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f.
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g. As promoções deverão ser embasadas em avaliações de desempenho, potencial de
crescimento e, quando houver, no posicionamento do Painel 9, bem como, nos
conhecimentos imprescindíveis e formação exigida para a nova função, não podendo
exceder 20% (vinte por cento) do salário base.
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h. Os colaboradores regidos pela CLT deverão seguir as Convenções Coletivas de
Trabalho - CCT´s anuais, firmadas junto aos Sindicatos que os representam junto à
Paranapanema.
5.3. REMUNERAÇÃO VARIÁVEL – PPR, PMV e PRV
5.3.1. Programa de Participação no Resultado (PPR)
a. São elegíveis todos os colaboradores regidos pela CLT.
b. O PPR é atrelado ao atingimento de metas estabelecidas de acordo com as normas
da Lei nº 10.101 – Participação nos Lucros e Resultados, através de Comissão
escolhida entre as partes (Companhia e Colaboradores) ou Convenção/Acordo
Coletivo.
5.3.2. Prêmio Mensal de Vendas (PMV)
a. São elegíveis os colaboradores que atuam na área de vendas no varejo da Gerência
Nacional de Vendas da Companhia.
b. O valor do prêmio de vendas será apurado através do desempenho individual e/ou
coletivo dos colaboradores da área, por meio do alcance e superação das metas de
vendas, estabelecidas pela diretoria da área, conforme premissas determinadas no
orçamento anual.
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5.3.3. Programa de Remuneração Variável (PRV)
a. São elegíveis os ocupantes dos cargos de diretor, gerente e chefe.
b. A composição e o cálculo do PRV dependerão da definição e apuração das Metas
Coletivas da Paranapanema e das Metas Individuais, ambas em cada exercício
fiscal.
c. Anualmente, após a aprovação das Metas Coletivas pelo Conselho de
Administração, e as metas individuais da Diretoria Executiva, a Companhia deverá
disponibilizá-las ao elegível no ano fiscal, estabelecendo os pesos, limites mínimos,
máximos e proporcionalidades.
d. O limite mínimo do plano é de 80% (oitenta por cento) do target, sendo que abaixo
deste resultado não haverá pagamento. O limite máximo do plano é de 120% (cento
e vinte por cento) do target, acima deste resultado será mantido o mesmo percentual.
e. O PRV é composto por Incentivo de Curto Prazo (ICP) e de Longo Prazo (ILP):
e.1. Incentivo de Curto Prazo
O ICP estará sujeito ao alcance das metas anuais coletivas e individuais
previamente estabelecidas.

•

Para pagamento será utilizado o salário-base vigente em 31 de dezembro do ano
anterior ao pagamento, considerando as proporcionalidades aplicáveis.
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•

A estrutura utilizada para o ILP será a de bônus diferido, ou seja, será baseada
em múltiplos de salário, sendo que o pagamento dos valores será feito via folha
de pagamento.

ie
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•

D

e.2. Incentivo de Longo Prazo

D
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f. O ILP será diferido em 2 (duas) parcelas, com pagamento anual, ou seja, 50% dos
múltiplos salariais por ano, sendo que o primeiro pagamento somente ocorrerá 1
(um) ano após a apuração dos resultados. Eventuais adiantamentos realizados pela
Companhia, inclusive acordos de PPR/PLR ou outro instrumento assemelhado,
serão deduzidos do valor total a receber a título de ICP de cada exercício fiscal.
g. Periodicamente a Companhia deverá analisar o alinhamento de sua remuneração
variável com seu mercado de comparação, para promover eventuais ajustes em sua
norma, se necessário.
h. O pagamento dos valores apurados a título de ICP será feito no mês de março, após
a aprovação das Demonstrações Financeiras da Paranapanema do seu exercício
social anterior, pelo Conselho de Administração.
i. O elegível tem direito ao pagamento do ILP desde que seu contrato de trabalho
esteja ativo.
•

No caso de suspensão do contrato por invalidez, não haverá pagamento enquanto
o contrato permanecer suspenso.

•

No caso de falecimento, os herdeiros e/ou sucessores receberão os direitos aos
quais o elegível faria jus até o falecimento, na proporção de 50%.
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5.4. BENEFÍCIOS
a. A estratégia de benefícios deverá considerar a média de mercado e o desempenho
da Companhia, respeitando sempre as leis trabalhistas e acordos coletivos.
b. A diferenciação e/ou aplicabilidade dos benefícios e seus respectivos níveis de serviço
terão como base o nível hierárquico, sempre respeitando os princípios da equidade
de benefícios para cargos do mesmo nível hierárquico, e os casos específicos
determinados por lei.
c. A Companhia poderá incluir, excluir ou modificar os benefícios concedidos aos
colaboradores, sempre respeitando os limites da sua Tabela de Alçadas, as leis
trabalhistas e acordos coletivos, a fim de garantir a compatibilidade dos benefícios
concedidos aos interesses e/ou à situação econômica da Companhia.
d. Salvo os casos específicos previstos em lei, a concessão de benefícios não será
considerada em nenhuma hipótese como direito adquirido.
5.5. REMUNERAÇÃO TOTAL

ar
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ti

a. O painel de comparação e posicionamento da Remuneração Total tem referência com
um mercado formado por empresas do ramo industrial que disputam a mão de obra
com a Paranapanema, posicionando o salário-base e a remuneração total na mediana
de mercado, levando em consideração a região onde cada Unidade está localizada.

lle

D

b. Periodicamente, a Companhia deverá revisar o alinhamento da remuneração total
com o mercado de comparação, para promover eventuais ajustes em sua norma, se
necessário.
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c. Diretrizes de peso e composição da Remuneração Total e Benefícios:
NÍVEL

Remuneraçã
o Fixa

ICP

ILP

Benefícios

TOTAL

Presidente
Diretor Estatutário
Diretor CLT
Gerente
Chefe
Administrativo
Operacional

24%
40%
44%
59%
67%
69%
62%

36%
26,5%
22%
19%
11%
8%
11%

36%
26,5%
22%
10%
6%
0%
0%

4%
7%
12%
12%
16%
23%
27%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

5.6. DIRETORES ESTATUTÁRIOS
a. Para Diretores Estatutários, as condições poderão ser negociadas de forma distinta
dos balizadores estabelecidos nesta Política. Em referidas situações, as condições
serão aprovadas pela maioria qualificada de 2/3 (dois terços) do Conselho de
Administração.
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6. RESPONSABILIDADES
6.1 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
•

Aprovar quaisquer alterações a esta Política encaminhadas pela Diretoria Executiva,
e, em situação adversa na economia e no mercado específico, promover alteração
nos referenciais da presente política a qualquer tempo.

6.2 DIRETORIA EXECUTIVA
•

Submeter à aprovação do Conselho de Administração quaisquer alterações a esta
Política.

•

Zelar pela aplicação desta Política.

•

Aprovar quaisquer exceções a esta política.

6.3 GESTÃO DE PESSOAS – REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS
Administrar os benefícios oferecidos pela Companhia.

•

Aplicar os conceitos aqui definidos através de Normas específicas.

ou

ti

•

ar

7. RISCOS ENVOLVIDOS

D

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

•

Questionamentos por falta de definição de responsabilidades.

•

Ações trabalhistas por falta de orientação técnica aos colaboradores elegíveis e
áreas envolvidas.

D
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8. ANEXOS
•

Não aplicável.

NOME DA ÁREA

DATA

Elaborado por

Gestão de Pessoas

29/12/2015

Aprovado por

Conselho de Administração – Ata RCA

25/02/2016

Revisado por

Gestão de Pessoas

05/04/2017

Gestão de Pessoas

05/04/2017

Comissão de Avaliação

07/04/2017

Diretoria Executiva – Ata RDE

11/04/2017

Conselho de Administração – Ata RCA

28/04/2017

Avaliado por
Aprovado por
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