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RESUM

En el present article considerem la Retribució Variable com una part 
fonamental del Sistema Integral de Gestió de les Persones dins d’una 
Organització. A partir de la definició dels conceptes bàsics com a 
Retribució Variable, Retribució en Espècie o Retribució Emocional (en-
tre altres), es descriuen els diferents tipus de Retribució Variable més 
comunes avui dia: a curt termini, a llarg termini, bons o gratificacions 
i reconeixement. Finalment enumerem els factors necessaris perquè el 
Sistema de Retribució Variable sigui reeixit, i esmentem les clàssiques 
fases d’Anàlisi i Diagnòstic, Disseny del Sistema i Implementació.
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ABSTRACT

In this article we consider variable remuneration as a fundamental 
part of a People Management Integral system inside an organisation. 
Starting from the definition of basic concepts as variable or emotional 
remuneration (between others), the different types of variable remune-
ration are described: short term and long term ones, gratifications and 
recognition. Last, we cite the factors needed to achieve a successful 
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variable remunerations system, based on the classic stage of Analysis 
and Diagnosis, System Design and Implementation.
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1. Introducció

Per abordar aquest tema hem de tenir molt present l’evolució de la 
pròpia funció de «Recursos Humans». Fa no més de 15 anys, els avui ano-
menats «Directors de Persones», es denominaven «Caps de Personal», pas-
sant, durant aquest període, per la més coneguda «Direcció de Recursos 
Humans», el nom dels quals ja ens dóna alguna pista del lloc on se situa als 
«Humans» quant a gestió de l’Empresa (com a Recurs). Però això seria 
fruit d’una altra anàlisi. En qualsevol cas, la Retribució Variable ha sofert 
en els últims anys una evolució semblant. No obstant això, en aquest sentit, 
hem de ser conscients del canvi del model social, econòmic i de gestió de 
les Empreses. Això té una repercussió òbvia i directa en la gestió de les 
Persones i en les eines que utilitzen per a això els Professionals de Recursos 
Humans. La Compensació ha passat de ser una despesa a ser una inversió, 
tant per al Treballador com per a l’Empresa; aporta compromís i incrementa 
valor a llarg termini.

Igual que les altres eines de gestió (i de gestió de Persones, també), la 
Retribució tendeix a flexibilitzar-se, com veurem amb diferents exemples. 
Així, ens atrevim a parlar ja, no només de Retribució Variable, sinó de 
Compensació Variable.

D’aquesta manera les Empreses busquen adaptar els seus mecanismes, 
eines i objectius a la nova realitat, cada vegada més complexa i menys es-
table. En aquest marc, la Compensació, en concret, s’ha convertit clara-
ment en una eina cada dia més utilitzada per a la creació de valor i la gestió 
del talent.
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2. Conceptes

Diversos són els conceptes que anirem desgranant al llarg d’aquest 
article.

Comencem per la Compensació Total, que és la retribució total que la 
Companyia proporciona al Treballador pels serveis prestats, el seu temps, 
esforç i capacitats. És el primer aspecte del contracte de treball. La princi-
pal finalitat és la d’atreure als Empleats més adequats, motivar i retenir el 
talent de l’Empresa; aconseguir l’alineament del Professional amb els ob-
jectius estratègics i amb la cultura de la Companyia, i faciliten la integració 
organitzativa, en considerar-se com una eina per actuar sobre el compromís 
entre el Treballador i l’estratègia futura del Negoci.

Concepte fonamental és la Retribució, que és la remuneració dinerària 
o en espècie que reben els Empleats per prestar els seus serveis personals 
en una Empresa. És el «preu» del treball. Pot fixar-se de forma bilateral, per 
acord entre les dues parts contractants (Empresari i Treballador), o ser ob-
jecte de negociació col·lectiva, entre els sindicats i les organitzacions em-
presarials.

Dins de la retribució, trobem la Retribució Fixa, que és la part de la 
Retribució que l’Empresa garanteix al Treballador per un període de temps 
definit, independentment d’altres consideracions. Té un caràcter fix, periò-
dic i és independent del rendiment o dels resultats aconseguits per l’Em- 
pleat. La quantia depèn del contingut del lloc, de la categoria o funció i de 
la Competitivitat externa.

L’altre concepte que complementa l’anterior és la Retribució Variable, 
que és la part de la Retribució que està condicionada a determinades cir-
cumstàncies. Es fixa en funció dels objectius a aconseguir. És un sistema 
que recompensa resultats. Té per finalitat impulsar l’estratègia de l’Orga-
nització i el compromís dels Empleats.

També parlarem de la Compensació Variable, que es considera com un 
criteri que reestructura la remuneració, fraccionant-la en una part de cost 
fix i en una altra de cost variable, determinada pel compliment de certes 
condicions que l’Empleat ha d’aconseguir. Nova forma d’administrar i di-
namitzar la relació existent entre el rendiment i la remuneració. També pot 
referir-se a la variabilitat del cost i a la variació en la materialització de la 
percepció (retribució flexible, etc.).

Capítol apart mereix la Retribució en Espècie. Es denomina així a la 
modalitat de pagament del salari consistent en béns diferents dels diners.

Moltes són les Empreses que han dut a terme plans de Retribució Fle-
xible, entenent com a tal la redistribució de la Compensació Total del Tre-
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ballador per proporcionar-li un major valor, sense que existeixi un incre-
ment de costos per a la Companyia. És un acord entre l’Empresa i l’Em- 
pleat, perquè aquest últim pugui seleccionar un paquet de salari dinerari i 
un altre en espècie, adequat a les seves necessitats i preferències indivi-
duals. Sol considerar-se a efectes fiscals.

En els últims anys s’ha anat desenvolupant el concepte de Retribució 
Emocional, que és el grau de satisfacció que pot aconseguir l’Empleat pel 
seu sentit de pertinença i grau de compromís a la seva Empresa, a partir 
d’una anàlisi rigorosa de la satisfacció dels Professionals, valoració i ade-
quació de les polítiques extrasalarials.

Finalment, esmentar la Retribució Diferida, com el salari meritat i no 
rebut per l’Empleat, per ser percebut posteriorment.

3. Retribució variable

L’eficàcia amb la qual s’assignen les Retribucions en una Empresa pot 
significar la diferència entre obtenir un avantatge competitiu o no obtenir-
ne. La Retribució Salarial és una de les despeses/inversions més significa-
tives per a la majoria de les Companyies i una de les palanques més impor-
tants per aconseguir-ho.

La Retribució Variable tracta de moure la voluntat dels Empleats cap a la 
consecució de determinats objectius que la Companyia considera estratègics 
per al desenvolupament i creixement del seu Negoci. Per aquest motiu, és una 
eina molt potent per facilitar la gestió de canvis organitzacionals. Sol anar re-
lacionada amb el valor afegit que aporten als grups interessats. Pot dissenyar-
se per a una Companyia, unitat de Negoci, Col·lectiu o Individu en particular.

No s’han de generar en la plantilla expectatives de compliment basades 
en criteris que no recolzin en la consecució de l’estratègia del Negoci1.

Si pensem en els avantatges, coincidirem que orienta els Treballadors 
cap a allò que és important, aclareix els objectius que els Empleats haurien 
d’aconseguir per contribuir als resultats empresarials esperats, reconeix els 
comportaments i resultats desitjats, motiva els Empleats, funciona com a 
feedback i proporciona reforç positiu. Conseqüentment, integra la contribu-
ció de tots els Empleats amb els objectius estratègics del Negoci; fa que els 
Treballadors estiguin més compromesos amb la Companyia i estiguin més 
alineats amb l’estratègia empresarial. Promou la millora contínua, facilita 

1. Vegeu Barrilero, R. (2006) «Tendencias en estrategias de Compensación total» Estrategia 
Financiera, desembre, 234.
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el canvi i representa un compromís de l’Organització amb els Empleats. En 
definitiva: Potencia la Retribució Emocional.

De vegades s’ha assenyalat com a inconvenient que implementar un 
Sistema de Retribució Variable pot implicar un treball addicional pel que fa 
a temes d’administració i control, que poden incidir en una major despesa. 
D’altra banda, una proporció excessiva de Retribució Variable pot desmo-
tivar l’Empleat, en no assegurar-li una Compensació mínima que li permeti 
satisfer les seves necessitats bàsiques.

En aquest sentit, convé recordar la piràmide proposada per Maslow, 
que està composta per cinc nivells. Maslow formula en la seva teoria una 
jerarquia de necessitats humanes i defensa que, a mesura que se satisfan les 
necessitats més bàsiques (que serien les de la part inferior de la piràmide), 
les Persones desenvolupen les necessitats més elevades (que serien les de 
la part superior de la piràmide). De manera que només s’atenen les neces-
sitats superiors quan s’han satisfet les necessitats inferiors.

La Retribució no motiva per si mateixa, però pot produir desmotivació 
si no és gestionada correctament. És un mitjà a través del qual se satisfan 
les diferents necessitats de les Persones. En aquest sentit, el salari permet 
cobrir les necessitats del primer estadi de la piràmide, les que són bàsiques 
i es refereixen a la supervivència (refugi, alimentació, etc.). Com incenti-
var, doncs, per buscar estadis superiors de satisfacció?

Des del punt de vista de l’Empleat, la Compensació pot guiar-lo i con-
duir-lo perquè aconsegueixi els resultats empresarials esperats, li reconeix 
la importància que té la seva actuació per a l’assoliment d’aquests objec-
tius, i premia i recompensa l’actuació individual i d’equip. D’altra banda, 
incrementa la satisfacció del Treballador en vincular la seva Retribució 
amb l’assoliment de resultats, sempre que el percentatge de Retribució Va-
riable sigui equitatiu per a l’Empleat. Fa que el Treballador se senti més 
compromès amb la Companyia i més alineat amb l’estratègia empresarial.

Existeixen nombrosos exemples de Retribució Variable. A la figura 1 
es relacionen els més utilitzats, sobre els quals entrarem en major profun-
ditat a les pàgines següents.

Retribució Variable

Retribució Variable a Curt Termini

Retribució Variable a Llarg Termini

Bons o gratificacions

Reconeixement

Figura 1. Tipus de Retribució Variable (elaboració pròpia).
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3.1. Retribució variable a curt termini

Retribució en efectiu no garanteix (per regla general...) que la Compa-
nyia atorga a l’Empleat com a reconeixement d’un acompliment adequat o 
per sobre de l’esperat, en el compliment de les funcions del lloc de treball, 
durant un període de temps d’un any o inferior. Es determina si es percep o 
no, i en quina quantitat, en funció dels resultats obtinguts.

Dins de la modalitat de Retribució Variable a curt termini podem trobar 
les alternatives que s’expliquen a continuació. Vegeu figura 2.

Font: elaboració pròpia.

Figura 2. Tipus de Retribució Variable a Curt Termini.

3.1.1. PARTICIPACIÓ BASADA EN L’ACOMPLIMENT

Aquests sistemes promouen la millora de resultats tant individuals com 
globals. Administrar-los sol ser més complex i el cost de gestió per a l’Em-
presa sol ser més elevat. Els indicadors més comuns utilitzats en la conces- 
sió d’aquests incentius són els resultats Individuals, d’Equip, Departamentals 
i d’Empresa o Corporatius, durant un període específic, habitualment un any.

Existeixen diferents tipus de participació basada en l’acompliment, 
dels quals en veurem 3:

– Basats en programes de Retribució per Objectius.
– Basats en la millora de la productivitat.
– Comissions o Incentius de Vendes.
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—En primer lloc, els basats en programes de Retribució per Objectius. 
Aquesta modalitat és d’ús molt generalitzat. Ens detindrem especialment 
en aquest model. Consisteixen a orientar els Professionals cap a l’assoli-
ment dels resultats concrets i millorar així la seva contribució a l’èxit de 
l’Organització. Permeten mesurar el rendiment individual de cada Col-
laborador i compensar-lo en funció del grau de consecució dels objectius 
corporatius, d’àrea i individuals.

Possiblement sigui el programa de Retribució Variable més estès. Es fa 
servir més enllà de sectors empresarials i zones geogràfiques.

Un element important a tenir en consideració (en general, per a qualse-
vol dels Sistemes Retributius) consisteix, com és ben sabut, en la seva 
Competitivitat externa i la seva Equitat interna. En aquest sentit, és relle-
vant el coneixement del sector econòmic, àmbit geogràfic, etc., en el qual 
es troba l’Organització. És a dir, l’àmbit que podríem considerar «el mercat 
laboral» on competeix. A nivell intern, hem d’analitzar la citada Equitat de 
manera transversal al llarg de l’Organització. De manera que el Sistema 
s’apliqui de la mateixa manera en iguals circumstàncies organitzatives.

Determinació de la Retribució Variable: Apliquem la fórmula C = RFA 
+ RV + RE (on C és Compensació, RFA és Retribució Fixa Anual, RV és 
Retribució Variable i RE és Retribució en Espècie). En aquest sentit, la 
Retribució Variable es determina com un percentatge de la Retribució Fixa 
Anual. Aquest percentatge sol determinar-se sobre la base de diferents fac-
tors, com són la situació i circumstàncies de la Companyia, sector d’activi-
tat econòmica, el país, grandària de l’organització, la seva estructura, etc.

També hem d’observar que el percentatge de Retribució Variable sobre 
el Salari Fix dependrà del nivell organitzatiu del lloc de treball. Usualment, 
com més alt, major és el tant per cent. És coherent i equitatiu que aquests 
percentatges es mantinguin «transversalment» en l’Organització. És a dir, 
que un Directiu de cert nivell tingui assignat un nivell de Retribució Varia-
ble similar o idèntic a un altre del mateix nivell. Vegeu, en aquest sentit, el 
quadre exemple de la figura 3.

NIVELLS DE L’ORGANITZACIÓ
RETRIBUCIÓ 
VARIABLE

OBJECTIUS

Corporatius Àrea Individuals

N1 (Directius) 25% 70% 20% 10%

N2 (Comandaments Intermedis) 10 -15% 50% 25% 25%

N3  (Tècnics i altres 
Professionals)

 5 -10% 10% 30% 60%

Figura 3. Retribució per Objectius (elaboració pròpia).
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És comú que en les Organitzacions, s’utilitzin tres tipus d’objectius: els 
corporatius, els d’àrea i els individuals. En funció del nivell organitzatiu de 
cada lloc, es definirà un nombre d’objectius en concret, es determinarà una 
distribució d’objectius específica i el «pes» de cadascun d’ells (observeu el 
quadre exemple de la figura 3). Igual que no tots els nivells organitzatius solen 
tenir el mateix percentatge de Retribució Variable, tampoc la distribució i el 
pes dels tres tipus d’objectius és idèntic. En aquest sentit, té lògica que, com 
més alt estigui situat un lloc en l’Organització, més capacitat posseeixi per 
incidir en els resultats de la Companyia. Per tant, seria lògic atribuir-li un 
major pes als objectius «corporatius» i inferior als individuals. En sentit in-
vers, en els nivells organitzatius inferiors cobra més rellevància l’objectiu 
 individual. L’Empleat ha de trobar resposta a la pregunta: «Què puc fer jo per 
millorar els resultats de la Companyia?» La seva contribució a les grans deci-
sions del Negoci possiblement siguin llunyanes, en aquest sentit. No obstant 
això, la seva contribució als resultats globals resultarà transcendent si els seus 
objectius d’àrea, departament i individuals són coherents amb els col·lectius 
(cascade down). Finalment, només esmentar l’anomenat «nivell d’obtenció». 
Significa la conseqüència que comporta aconseguir un determinat nivell de 
resultats: Quins són els topalls establerts. Els més comuns tenen un recorregut 
entre 0 i 100%; 0 i 125%; 0 i 200%. Aquest últim és d’un caràcter més agres-
siu. És a dir, si el resultat coincideix amb l’objectiu fixat, es percep un 100% 
sobre el citat objectiu. Per finalitzar aquest punt, ens permetem adjuntar el 
següent gràfic (figura 4), que no per més conegut deixa de ser útil, clar i con-
cís. És una eina que ajuda a definir els objectius, al qual alguns ja li han co-
mençat a afegir: - Ethical i – Recorded, fruit de la seva adaptació als temps.

Figura 4. SMART-ER.
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—En segon lloc, els basats en la millora de la productivitat. Tenen un 
enfocament molt centrat en l’eficiència. S’atorga al Professional si acon-
segueix millorar la productivitat de la seva àrea o departament, o si aconse-
gueix estalviar costos. A manera d’exemple (molt simple), en una fàbrica 
del sector automobilístic, es podrien concedir incentius a l’Empleat si 
aconsegueix disminuir l’impacte econòmic que generen els minvaments, 
els absentismes (aquest, amb caràcter col·lectiu), la rotació i/o els canvis de 
torns, etc.

—Com a últim exemple de tipus de Retribució Variable a curt termini, 
es podrien considerar les Comissions o Incentius de Vendes. Es concedei-
xen a l’Empleat comercial si aconsegueix vendre la quantitat del producte 
o servei que s’ha fixat en els objectius, durant un període de temps deter-
minat i, en general, amb unes condicions determinades. Les Comissions o 
Incentius de Venda poden ser individuals o col·lectius, o una combinació de 
tots dos, la qual cosa mitiga l’excés de rivalitats dins de l’Empresa, aug-
menta la competència entre els Professionals i facilita l’esperit d’equip.

3.1.2. PARTICIPACIÓ EN BENEFICIS

Aquest tipus de Retribució Variable serveix per recompensar els Em-
pleats per l’assoliment d’un determinat nivell de beneficis econòmics de 
l’Empresa en un període de temps concret, generalment un any. Promou la 
identificació de l’Empleat amb els resultats econòmics de la Companyia. 
La remuneració sol practicar-se en quantitats iguals per a tots els Empleats 
o graduades en funció del lloc o dels col·lectius. En les Empreses que 
l’apliquen, solen incloure a tots o gran part dels Empleats. Malgrat això, 
l’administració sol ser simple i el cost de gestió sol ser baix. Avui no és un 
sistema gaire estès, encara que les Empreses solen aconseguir un bon nivell 
de compromís i identificació.

3.2. Retribució variable a llarg termini

Compensacions diferides que es generen durant un període superior a 
un any, normalment entre dos i cinc anys. Estan relacionades amb els resul-
tats empresarials a llarg termini, l’actuació de l’Empleat i l’evolució del 
Negoci.

La finalitat és reconèixer un acompliment sostingut i adequat del Pro-
fessional, Equip, unitat de Negoci o Organització; comprometre i retenir 
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els Empleats i el seu talent, enfocar els objectius a mitjà i llarg termini, i 
alinear els interessos dels Professionals amb els de l’Empresa.

Existeixen diferents tipus de Retribució Variable a llarg termini. Vegeu 
figura 5.

Font: elaboració pròpia.

Figura 5. Tipus de Retribució Variable a Llarg Termini.

3.2.1. BASATS EN EL CAPITAL SOCIAL

Centren l’interès al capital social i estan basats en l’acompliment de 
l’Acció. L’evolució o l’acompliment de l’Acció pot ser que no estigui rela-
cionada amb l’acompliment individual de l’Empleat. Alinea els Treballa-
dors amb els interessos dels accionistes.

A manera d’exemple, es poden trobar les opcions sobre accions (stock 
options). És un tipus de Retribució Variable a llarg termini en el qual la 
Companyia atorga a l’Empleat de manera gratuïta un determinat nombre 
d’opcions perquè pugui comprar accions. El Professional té el dret a un 
nombre predeterminat d’accions de l’Empresa dins d’un període de temps 
estipulat, a un preu predeterminat.

3.2.2. NO BASATS EN EL CAPITAL SOCIAL

Se centren en metes i objectius específics. Es defineixen com un ele-
ment de retenció en promoure una perspectiva a llarg termini. Solen estar 
limitats a l’Alta Direcció.
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3.3. Bons o gratificacions

Compensació dinerària que es concedeix a canvi d’un servei prestat de 
forma eventual o com a recompensa per un bon rendiment especial i puntu-
al en l’acompliment de l’activitat laboral. Els bons o gratificacions haurien 
d’implementar-se de forma consistent i coherent en termes de quantitats i 
finalitats, i haurien de ser prou significatius com per motivar el comporta-
ment que es pretén aconseguir.

Dins dels bons o gratificacions, podem assenyalar com a més comuns: 
el bo de retenció, el bo per consecució de projecte i el bo per incorporació.

Fent referència al bo de retenció, s’atorga a l’Empleat a canvi que con-
tinuï a l’Empresa fins a una data, durant un període determinat o fins que es 
compleixi una circumstància (per exemple que l’Empresa surti a Borsa, o 
s’acabi el període de «Due Diligences»). L’objectiu d’aquest tipus de bo és 
proporcionar continuïtat quan hi ha incertesa. Pot portar aparellades clàu-
sules de mesures de qualitat o econòmiques.

Al·ludint al bo per consecució de Projecte, es concedeix a un Profes-
sional o Col·lectiu pel fet de completar un projecte significatiu. Per exem-
ple, es podria aplicar a enginyers de projectes; en un projecte de canvi; en 
la implementació d’un sistema IT o en l’engegada d’una planta industrial.

Pel que fa al bo per incorporació, s’utilitza per facilitar que un Treba-
llador accepti una determinada oferta de treball, compensant-li normalment 
els possibles ingressos que el Professional deixa de percebre en la seva 
Companyia prèvia amb motiu del canvi.

3.4. Reconeixement

Es defineixen com a premis que reconeixen la contribució dels Em- 
pleats després d’un fet en concret, sense que existeixin objectius predeter-
minats. Se centren més a reforçar comportaments desitjats i a promoure 
una cultura i un entorn de treball positius. Solen ser eficaços per reforçar 
canvis culturals. Haurien de reflectir els valors corporatius i l’estratègia de 
l’Empresa, i no substitueixen el salari. El reconeixement es pot considerar 
com un sistema molt estès en totes les organitzacions. Com a avantatge, 
assenyalarem que proporcionen un feedback positiu i immediat.

Alguns exemples: un regal, premis a la productivitat, a la qualitat; pre-
mis als suggeriments dels Empleats; premis per aconseguir els objectius de 
vendes, recompenses per a Equips, reconeixements verbals o públics, reco-
neixements de la Direcció o de tota l’Organització, etc.
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4. Principals fases per a implementar un sistema de retri-
bució variable

Factor clau de l’èxit d’un Sistema Retributiu és el procés per imple-
mentar-lo. Com en qualsevol altre procés d’implementació, el Sistema de 
Retribució Variable podem dividir-ho en quatre fases: Anàlisi i Diagnòstic, 
Disseny del Sistema o Estratègia i Implementació. Per dur a terme el pro-
cés, es precisa de la validació, el compromís i el suport de l’Alta Direcció 
de la Companyia. Això resulta imprescindible per a la viabilitat i l’èxit.

En les fases d’Anàlisi i Diagnòstic hem d’identificar molt bé la situació 
i els motius que ens porten a plantejar la necessitat d’implementar un Sis-
tema de Retribució Variable. Posteriorment, en definir l’Estratègia i disse-
nyar el Sistema, anirem detallant (suposant que decidim seguir endavant 
amb el procés) quines eines pensem que són les més adequades per a la 
situació que pretenem millorar.

En aquest sentit, és fonamental, des del nostre punt de vista, la consi-
deració de la Retribució Variable com una part més de la Compensació 
(d’aquí el concepte de «Compensació Variable») i aquesta una eina integra-
da de forma inequívoca dins del Sistema de Gestió Integral de les Persones 
que tinguem establert a l’Organització. És clarament un error considerar la 
Retribució Variable de forma aïllada o com una eina per se. En la mesura 
en què siguem capaços de trobar una millor integració de la Retribució 
Variable que encaixi amb la nostra cultura organitzativa, els nostres valors, 
la nostra estratègia, etc., més eficaç serà i millor ens ajudarà a aconseguir 
els nostres objectius.

Per tant, la coherència serà un dels aspectes en què hauríem de posar 
èmfasi a l’hora de dissenyar l’eina. Una altra característica fonamental a 
observar en el disseny és la simplicitat: creiem fermament que com més 
simple sigui el Sistema de Retribució Variable, més entenedor i fàcil d’usar 
serà per part de les Persones afectades. Hem de fugir de tot besllum de 
complexitat: com més senzilla i comprensible sigui la Retribució Variable 
que hàgim dissenyat, més fàcil serà implementar-la i més possibilitats 
d’èxit tindrà el seu funcionament.

Cal recordar aquí el nostre esment previ als conceptes de Competitivi-
tat externa i Equitat interna, tots dos d’especial rellevància a l’hora de dis-
senyar el nostre Sistema de Retribució Variable.

Una vegada realitzats l’Anàlisi i el Diagnòstic, establerta l’Estratègia i 
definit el nostre Sistema de Retribució Variable, arriba potser la fase més 
crítica: la Implementació.

Pensem que és imprescindible en aquest punt realitzar un Pla de Co-
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municació del Sistema. Per petita que sigui l’Empresa o reduït que pogués 
arribar a ser el nombre de Persones a les quals ens disposem a aplicar el 
sistema, és importantíssim plantejar-se tots els elements de la comunicació, 
en bona mesura d’acceptació, comprensió i, en definitiva, la bona utilitza-
ció del Pla.

Així mateix, també és important pensar si n’hi haurà prou amb comu-
nicar el nostre nou «Pla» o hem de, també, realitzar alguna acció formativa. 
Aquest tipus d’acció la considerem imprescindible en els casos, per exem-
ple, d’implantació d’un nou Sistema de Retribució per Objectius, incentius 
de vendes, etc. Resulta evident, pensem, que no n’hi ha prou amb «comu-
nicar» a l’Organització o al grup de Persones afectades el nou Sistema Re-
tributiu, amb les seves «bondats» i les seves «Regles del joc». És necessari, 
a més, formar els futurs usuaris perquè l’utilitzin correctament.

Així, la pròpia acció formativa, pot convertir-se, al mateix temps, en un 
«fòrum» de posada en comú entre totes les Persones afectades pel Sistema. 
Alhora que una gran oportunitat per a l’Empresa per percebre un feedback 
directe sobre el Sistema.

Finalment, aquesta acció de comunicació o, millor encara, de forma-
ció, hauria de ser una oportunitat d’ajudar les Persones que aplicaran el 
Sistema, en un dels seus aspectes més complexos: la fixació dels objectius 
i, especialment, els de qualitat i els que tinguin un caràcter subjectiu.

5. Factors que «ajuden» a l’èxit

És un fet contrastat que moltes Empreses han implantat Sistemes de 
Retribució Variable i els resultats que han obtingut no han estat els esperats. 
Les causes d’aquest, diguem-ne, «no èxit» (per continuar veient l’«ampolla 
mig plena»), són diversos i depenen de molts factors: des de l’anàlisi de la 
situació, el seu diagnòstic, el disseny de l’eina retributiva o (potser la cau- 
sa més comuna) la seva implantació.

Ens proposem comentar alguns aspectes (bàsics i de sentit comú tots 
ells) que poden ajudar en la reflexió a l’hora de «embarcar-se» en el procés 
d’engegar un Sistema de Retribució Variable.

S’ha utilitzat molt el terme «customització» per parlar de l’adaptació al 
client. Pensem que té una especial rellevància quan parlem de la Retribució 
Variable. Ens permetem donar-li aquí un doble ús: d’una banda, aconsellem 
defugir de l’estandardització en l’adopció d’un Sistema de Retribució Va-
riable: el Sistema que ha funcionat per a una Empresa, no és garantia d’èxit 
per a la nostra. En aquest sentit, les realitats, cultures, models organitzatius, 
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moments històrics, objectius, nivells de compromís, sectors d’activitat, etc., 
són factors que fan de cada Organització un model diferent. Per tant, l’eina, 
també hi ha d’estar adaptada.

En segon lloc, dins de la pròpia Organització, tot i tendir a l’homoge-
neïtzació, hem de reconèixer les diferents realitats: funcions diferents (co-
mercial, administració, logística, etc.), nivells organitzatius (transversali-
tat), unitats de Negoci, etc.

En definitiva, fugim del «cafè per a tots»: El Sistema ha de ser just, 
però també generar la percepció que n’és: Qui més aporta, qui crea més 
valor, més rep.

Una altra reflexió sobre la qual ens agradaria aprofundir és que «cap 
sistema és per sempre». De fet, és una conseqüència lògica del punt ante-
rior. Si pensem que un Sistema de Retribució Variable ha d’adaptar-se a les 
circumstàncies de la Companyia, també és lògic pensar que quan aquestes 
canviïn, el Sistema haurà d’adaptar-se necessàriament a aquest canvi.

Amb això, no pretenem dir que els Sistemes Retributius hagin de ser efí-
mers, al contrari. Però a l’hora de decidir la seva implementació és bàsic pensar 
que, un dia, aquest mateix Sistema deixarà de ser útil, tal com l’hem definit.

Massa vegades ens hem trobat amb Empreses que han engegat un Sis-
tema de Retribució Variable, a curt i (en moltes ocasions) a llarg termini i 
que es troben amb una eina amb un cost elevadíssim, amb uns Empleats 
beneficiaris que no hi haurien d’estar inclosos i, en general, amb uns efec-
tes que perverteixen clarament l’esperit inicial del Sistema.

Encara que resulti una obvietat, clau fonamental de tot Sistema és que 
la Persona no afectada sàpiga què s’espera d’ell/ella i què obtindrà a canvi. 
La definició clara i concreta dels objectius evita sens dubte que el nostre 
Sistema es converteixi, a llarg termini, en una «Retribució Fixa Diferida». 
És a dir en una part més de la Retribució Fixa, amb la particularitat que es 
percep una vegada a l’any, o cada dos anys.

En aquest sentit, reforcem de nou la importància de formar apropiada-
ment les Persones que s’encarregaran de la fixació dels objectius. Així com 
l’establiment de «controls de qualitat» periòdics.

Un altre element bàsic, com ja hem esmentat al principi, és l’Alineació 
dels objectius del Sistema de Retribució Variable amb els objectius del Ne-
goci. Pot tornar a semblar una obvietat, però l’eina de Retribució Variable 
(sigui la que sigui) adquireix tot el seu potencial si definim els objectius 
just quan ho acabem de fer amb els objectius del Negoci, o quan acabem de 
definir el nou projecte o l’acció de canvi. Aquest és el moment apropiat, 
fins i tot per pressupostar el cost de la inversió que tindrà aquesta Retribu-
ció Variable i com n’aconseguirem el retorn.
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Finalment, i no menys important, parlarem del Compromís de l’Alta 
Direcció. Quantes vegades hem vist el projecte de Retribució Variable com 
una iniciativa del «voluntariós» Departament de Recursos Humans, o com, 
una «adaptació a la modernitat» per part de la Direcció general?

Qualsevol projecte d’aquesta envergadura (sigui de curt o de llarg ter-
mini) ha de «sortir» de la voluntat clara i inequívoca de la més Alta Di-
recció de l’Empresa. Només així podem assegurar una aplicació homo-
gènia en els àmbits d’aplicació, una alineació clara amb els objectius del 
Negoci, i, en definitiva, l’obtenció del màxim potencial del Sistema a im-
plementar.

La decisió, l’impuls i, per què no, la participació en les diferents fases 
de l’Anàlisi, Disseny i Implementació del Sistema de la Direcció general, 
el Comitè de direcció, etc., són peces imprescindibles de l’engranatge.

6. Conclusions

En resum, doncs, és la nostra opinió que hem d’entendre la Retribució 
i, en concret, la Retribució Variable com una eina que forma part fonamen-
tal de qualsevol Sistema de Gestió Integral de les Persones dins de l’Orga-
nització. És bàsic que els principis, valors i objectius que serveixen de fo-
nament a qualsevol Sistema de Retribució Variable, ja sigui a Curt o a Llarg 
Termini, i amb independència de la seva complexitat o transcendència, si-
guin els mateixos que regeixen qualsevol procés o eina de Gestió dels Em-
pleats en la nostra Organització. Si contractem una Persona, la formem, 
l’ajudem a desenvolupar-se i la retribuïm, basant-nos en un mateix Siste-
ma, sembla obvi que la coherència enfortirà la nostra gestió.

Per això, comptem amb una variada tipologia de Sistemes Retribu- 
tius que, en general, ajuden a aconseguir major implicació i compromís 
dels Empleats amb el grup i amb l’Organització i, al mateix temps, faciliten 
una millor alineació d’aquesta amb els diferents elements i grups que la 
conformen. També s’aconsegueix una millor optimització de recursos, efi-
càcia, obtenció de resultats i, en definitiva una millor eficiència organit-
zativa.

Aspecte clau per aconseguir-ho resulta el seu disseny, però, fonamen-
talment, la seva implementació i la implicació clara i inequívoca de l’Alta 
Direcció en tot el procés.
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