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Convite à leitura
Neste tema você ficará por dentro das transformações que vêm 

ocorrendo ao longo dos anos na estrutura de cargos e salários das 
organizações e seus processos.

O tema “Administração de Cargos e Salários” passa por mudanças 
significativas desde os primórdios da administração. Convido você 
a refletir sobre o que diz respeito à aplicação dos conceitos nas 
empresas, as mudanças constantes e sua velocidade, fazendo com 
que as organizações busquem aprimorar suas técnicas de forma que 
estas possam atender às necessidades não só das empresas atuais 
como principalmente dos funcionários dessas empresas.  

Com a tecnologia cada vez mais avançada e negócios cada vez 
mais globalizados, a economia que antes era setorial passa a ser global 
e a concorrência que era local ou regional hoje passa a ser mundial.  

A leitura deste tema certamente irá ampliar sua compreensão sobre 
como as organizações estão se adequando às mudanças impostas 
pela globalização, tornando-se empresas flexíveis e com foco na 
análise e revisão de processos e tecnologias para alteração na forma 
de atuação, adotando a simplificação dos modelos administrativos de 
Cargos, Salários e Benefícios.

Boa Leitura!
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Tema 1

Salário, motivação e 
planejamento para implantação

POR DENTRO DO TEMA

A pergunta que não quer calar: Afinal, o salário é ou não um fator 
motivador para os funcionários dentro das organizações?

Se voltarmos ao pensamento administrativo dos tempos pioneiros da 
administração, nossa memória nos remeterá à “Teoria da Administração 
Científica” de Taylor, uma teoria mecanicista, em que se procurava 
conciliar empresa e empregado em termos de produtividade e salário. 
Para Taylor, as fábricas do inicio do século XX poderiam, sim, ser mais 
produtivas, levando em consideração a simplificação das tarefas e seus 
movimentos, buscando uma especialização maior dos funcionários.

Nesta teoria, não havia preocupação com a satisfação do 
empregado em desenvolver um trabalho que pudesse acompanhar o 
processo e seus resultados, transformando o homem simplesmente 
em máquinas que poderiam ser substituídas a qualquer momento. Não 
havia relacionamentos neste tipo de processo e o empregado, embora 
recebesse melhores salários, não havia satisfação, pois o salário era 
visto apenas como garantia de sobrevivência. 

Os administradores da época enfrentaram grandes problemas, visto 
que não estavam preparados para lidar com a desmotivação que se 
instalou no ambiente das fábricas.

No final da década de 20, inicio da década de 30, surgiu a “Teoria 
das Relações Humanas” através dos estudos de Hawthorne realizados 
por E. Mayo para uma abordagem Humanística da administração. 
Nestes estudos foram constatados que o grupo social dentro de uma 
organização informal afeta diretamente as atitudes dos funcionários. 
A partir deste momento, começaram os estudos dos fatores que 
influenciariam no processo de motivação dos empregados. Foi então 
percebido que, isoladamente, o salário não é fator motivador.
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Outras teorias motivacionais surgiram, dentre elas a “Teoria 
Behaviorista” que é considerada como aperfeiçoamento da “Teoria das 
Relações Humanas”.  Existem duas outras teorias que são de extrema 
importância para que se compreenda o que gera a motivação do ser 
humano. São elas a “Hierarquia das Necessidades”, de Abraham Maslow, 
e os “Fatores Motivacionais e Higiênicos” de Frederick Herzberg.

Para Maslow, as necessidades humanas podem ser divididas em 
cinco (Fisiológica, Segurança e Social/Autoestima e Autorrealização), 
contendo duas escalas de prioridades: Primárias e Secundárias. A 
teoria nos mostra que, em geral, o salário está ligado às necessidades 
primárias, e que a partir do momento em que uma das necessidades 
é satisfeita, a próxima necessidade, de acordo com a escala, torna-se 
o fator motivador das nossas atitudes, até que se atinja a satisfação 
de todas as demais necessidades e se alcance o topo da hierarquia. 
Porém, mesmo no topo da hierarquia, caso alguma das necessidades 
anteriores não tenham sido satisfeitas, ela assume papel preponderante, 
tornando imprescindível a sua satisfação.

Associando a teoria de Maslow à nossa questão inicial, de salário 
como fator motivador, podemos constatar que o salário é utilizado como 
pano de fundo para a satisfação dessas necessidades. É através dele 
que asseguramos nossas necessidades básicas como independentes 
da organização, tais como moradia, alimentação, estudos etc. A 
empresa também contribui para a satisfação de necessidades através 
da segurança e estabilidade da empresa no mercado, garantindo, 
assim, o emprego aos funcionários e o pagamento dos salários em dia.

O salário vai além do que representa como poder de compra e 
tem um efeito psicológico importante, que não pode ser ignorado 
sob pena de se falhar na sua administração.  O salário pode contribuir 
para que o indivíduo seja aceito socialmente, trabalhando também sua 
autoestima. Para o trabalhador, a demonstração de seu valor através de 
reajustes por mérito é algo extremamente valioso.  

Em contrapartida, Herzberg desenvolveu uma teoria de motivação 
no trabalho, através de análises e evidências de estudos práticos, 
levantando a presença de dois fatores extintos que devem ser 
considerados para a satisfação, sendo eles os Fatores Higiênicos e os 
Fatores Motivacionais. 

Por meio desta teoria, poderemos compreender melhor o papel do 
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salário, que está tão intimamente ligado à satisfação das necessidades 
humanas. A satisfação no trabalho está relacionada às condições em 
que o trabalho é realizado, supervisão, relações interpessoais, condições 
físicas, salários e benefícios. Estas condições podem ser chamadas 
de Fatores Higiênicos, pois estão relacionadas à necessidade de se 
afastarem de condições desagradáveis. Já as necessidades de motivação 
estão diretamente relacionadas ao trabalho, às responsabilidades, trata 
das necessidades de desenvolvimento do potencial humano e da 
realização de suas tarefas individuais, criatividade e inovação. Esses 
fatores, ligados a necessidades de motivação, levam os funcionários de 
estados de não satisfação ao de satisfação. 

Dessa forma, verificamos que o salário, ao ser analisado 
isoladamente, não é fator motivador, e que o salário pago em troca 
da prestação do trabalho não gera satisfação, sendo ele apenas 
a recompensa justa pelo trabalho e pela busca da garantia de 
sobrevivência.

A motivação está relacionada tanto a fatores intrínsecos, como 
a fatores extrínsecos (presentes no ambiente), dessa forma, as 
organizações podem influenciar determinados comportamentos para 
o trabalho.

A empresa deve administrar o salário como função agregada 
de motivação e procurar utilizá-lo como um instrumento a mais na 
compatibilização dos objetivos organizacionais e pessoais (Pontes, 
2011).

Mas qual é o significado de salário? Qual a origem desta palavra e o 
que ela tem a ver com sal?

A história do salário começou através do sal. Em Roma, alguns 
séculos antes de Cristo, os soldados do império, trabalhadores e 
pequenos comerciantes recebiam como seus soldos um certo 
volume em sal. A isto os romanos chamavam de “salarium argentum” 
– “pagamento com sal” em latim.

Da palavra latina “salarium”, veio a palavra ”salário” em português, 
idioma originário do latim. Mas o sal não era apenas um elemento a 
mais na alimentação dos romanos, era também utilizado na compra 
de certos bens.

Era, portanto, uma “moeda corrente” paralela em Roma naqueles 
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tempos em que havia várias moedas correntes oficiais. Essa antiga 
relação entre o sal e o salário ainda hoje influencia até a nossa 
maneira de falar. É por isso que, numa expressão muito popular, 
quando desejamos comprar algo que está caro, dizemos que o 
preço está “salgado”.

“Salário” e “remuneração” não são a mesma coisa. Segundo 
Aristeu de Oliveira (2013), o conceito de salário é a contraprestação 
devida e paga diretamente pelo empregador a todo o empregado, 
valor ajustado entre as partes (empregador e empregado), seja por 
um acordo tácito ou expresso. A remuneração inclui o próprio salário 
e “benefícios” como tíquete-alimentação, auxílio-doença, moradia, 
vestuário e outros previstos em lei segundo o critério estabelecido 
para cada categoria profissional.

No Brasil, o salário é pago como contraprestação por serviços 
realizados pelos empregados e a remuneração inclui “benefícios”, 
gratificações e outros adicionais, previstos em lei, de acordo com os 
critérios dos empregadores ou dos entendimentos entre eles e seus 
empregados. Em outras palavras, o salário é o preço oferecido pelo 
patrão ao empregado por serviços realizados por um determinado 
período (quinzena ou mês) ou por produção.

Em certos casos, o valor do salário é determinado pela 
capacidade de produtividade do empregado, ou seja, como uma 
forma de incentivar o funcionário a produzir mais e melhor.

A gestão de cargos e salários deve ocupar uma posição-chave no 
recrutamento e manutenção dos recursos humanos das empresas. 
Estas, por sua vez, devem propiciar um ambiente motivador e que 
estimule a produtividade, gerando expectativas de crescimento 
profissional e eliminando as incoerências e distorções que possam 
causar desequilíbrios salariais ou a insatisfação das pessoas.

Segundo Pontes (2011), o plano de Cargos e Salários é um 
conjunto de regras que estipulam como os colaboradores podem 
progredir na empresa com relação ao seu salário.

A importância do plano de cargos e salários está justamente na 
possibilidade de se garantir uma isonomia, através do exercício da 
avaliação da estrutura funcional, separando tarefas e responsabilidades 
que corresponderão a cada cargo, atribuindo-lhes valores justos e 
coerentes de forma a possibilitar que o empregado que demonstra 
maior habilidade, produtividade e que esteja realmente focado nos 
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A principal preocupação da administração de cargos e salários é 
a manutenção do equilíbrio interno e externo. O equilíbrio interno 
é conseguido através da correta avaliação de cargos, de forma a 
manter uma hierarquia. No caso do equilíbrio externo, é conquistado 
com a adequação salarial da organização diante do mercado de 
trabalho. 

As estratégias contidas nos planos de administração de cargos, 
salários e benefícios são relevantes e contribuem significativamente 
para a condução dos trabalhos de gestão de pessoas nas 
organizações de sucesso.

As principais etapas para implantação do programa de cargos e 
salários em uma organização são: 

• Planejamento e Divulgação do Plano

• Análise e avaliação dos cargos

• Pesquisa Salarial

• Estrutura Salarial

• Política Salarial

Após estas etapas, deve-se definir as políticas de remuneração, 
formas de crescimento através das carreiras profissionais e a política 
de participação nos lucros ou resultados.

Algumas empresas criam planilhas sem uma metodologia ou 
pesquisa, inserindo aleatoriamente salários desejados de acordo 
com os diretores e gestores de áreas. Mas, para que um plano 
de cargos e salários seja validado no mercado, ou seja, torne a 
empresa mais competitiva na atração e retenção de talentos, deve 

objetivos da empresa, possa ser devidamente reconhecido.
Pode-se afirmar que as finalidades da Administração 
de Cargos e Salários são: ordenar os salários dos 
trabalhadores de acordo com a maior ou menor habilidade 
e responsabilidade que o cargo exige de seu ocupante 
atendendo ao preceito de igualdade salarial para trabalho 
igual; adequar os salários da empresa aos salários do 
mercado visando não perder seus funcionários para as 
empresa concorrentes, e utilizar os estímulos salariais 
objetivando aumentar a eficiência do trabalhador, 
melhorando a produtividade do trabalho como condição 
primordial do crescimento e sobrevivência da empresa.
(NASCIMENTO, 2001, p. 6)
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ser aplicada uma metodologia. Aprofundaremos tais métodos no 
tema 4 deste Caderno. 

Utilizar uma metodologia não significa sempre implantar 
altos salários. Profissionais da geração Y preferem entrar em 
empresas ganhando menos, porém com uma possibilidade real de 
crescimento. Um plano de cargos e salários concretiza isso.

Essas metodologias garantem que a empresa concentre os 
salários mais altos nos cargos mais importantes para os seus 
negócios, que se conheça quanto o mercado está pagando e qual 
política de ascensão seria interessante.

O tempo médio de implantação dependerá das ferramentas e 
metodologia utilizadas, assim como da colaboração de todas as 
áreas envolvidas, como alta direção, gestores, Recursos Humanos e 
Departamento Pessoal.

Os resultados esperados com a implantação de um plano de 
cargos e salários e sua manutenção constante dizem respeito à 
satisfação que os empregados sentem no que fazem, estando 
sempre estimulados através do senso de justiça criado pelo plano. 
Também se espera um aumento da produtividade, uma vez que 
os funcionários estarão cientes que seus reajustes salariais estarão 
diretamente atrelados aos seus próprios resultados de desempenhos, 
inclusive com possibilidades de ascensão dentro da organização.

ACOMPANHE NA WEB

Como motivar eficazmente você e sua equipe

Leia o artigo Como motivar eficazmente você e sua equipe. Você 
encontrará dicas de como estar sempre motivado e de como 
estimular a motivação nas pessoas ao seu redor. 

BERG, Ernesto Artur. Como Motivar Eficazmente Você e sua Equipe.

Link: <http://www.rh.com.br/Portal/Motivacao/Artigo/8930/como-
motivar-eficazmente-voce-e-sua-equipe.html>

Por que um Programa de Remuneração Atrai Talentos?

Em entrevista concedida ao RH.com.br, o presidente do Bestway 
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Group, Cesar Rossi, diz que a maioria das grandes empresas 
está revendo programas de remuneração e quebrando antigos 
paradigmas. Leia a entrevista e fique atento.

BISPO, Patricia. Por que um Programa de Remuneração Atrai 
Talentos?

Link: <http://www.rh.com.br/Portal/Salario_Beneficio/Entrevista/8840/
por-que-um-programa-de-remuneracao-atrai-talentos.html>.

Entrevista Plano de cargos e Salários

A jornalista Tati Klebis entrevista a psicóloga e diretora da Espaço 
PSI Consultoria, Letícia Bringel, que fala sobre o que é e os passos 
do Plano de Cargos e Salários. Assista a entrevista através do vídeo.

Empresas S/A – Entrevista Plano de cargos e Salários. Teve rede 
jovem Tocantins, afiliada a Rede Record.

Link para acesso: <http://www.youtube.com/watch?v=SVXFSMnspIA>

Tempo: 13:28.

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você 

encontrará algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia 

cuidadosamente os enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

1. De acordo com o conteúdo apresentado até o momento, reflita sobre a 

importância do salário na vida do trabalhador e da organização. Descreva 

em, no máximo, 15 linhas quais são os impactos causados nas empresas 

por funcionários desmotivados e insatisfeitos com seus salários.

2. Conforme estudamos neste tema, sobre a “Teoria das Relações 

Humanas” e suas contribuições para uma abordagem Humanística da 

administração, assinale a afirmativa correta:

a) Nesta teoria, não havia preocupação com a satisfação do empregado 

em desenvolver um trabalho que pudesse acompanhar o processo e seus 

resultados, transformando o homem simplesmente em máquinas. 

AGORA É A SUA VEZ
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b) A partir desta teoria, começaram os estudos dos fatores que influenciavam 

no processo de motivação dos empregados.

c) Percebeu-se que os funcionários trabalhavam motivados e satisfeitos 

com seus salários.

d) Foi constatado que o comportamento dos empregados nas organizações 

não sofria influências advindas de insatisfações com salários.

3. As nove etapas para implantação de um plano de cargos e salários em 

uma organização são, respectivamente:

a) Planejamento; Análise; Estrutura Salarial; Participação nos Lucros e 

Resultados; Plano de Carreiras; Treinamento; Pesquisa Salarial; Política de 

Remuneração; Divulgação do Plano.

b) Treinamento; Política de Participação nos Lucros e Resultados; Plano de 

Carreiras; Planejamento; Divulgação do Plano; Análise; Pesquisa Salarial; 

Estrutura Salarial; Política de Remuneração.

c) Divulgação do Plano; Treinamento; Plano de Carreiras; Planejamento; 

Política de Remuneração; Política de Participação nos Lucros e Resultados; 

Estrutura Salarial; Pesquisa Salarial; Análise.

d) Planejamento e Divulgação do Plano; Análise de Cargos; Avaliação dos 

Cargos; Pesquisa Salarial; Estrutura Salarial; Política Salarial; Política de 

Remuneração; Carreiras Profissionais; Política de Participação nos Lucros 

ou Resultados.

4. Segundo Pontes, o plano de Cargos e Salários é um conjunto de 

regras que estipula como os colaboradores podem progredir na empresa 

com relação ao salário. Mediante esta afirmação, descreve quais são 

os benefícios tanto para empresa, quanto para os empregados, com a 

implantação do plano de Cargos e Salários.

5. Através deste tema, você aprendeu que as pessoas necessitam de 

estímulos diversos para se manterem motivadas e que o salário por si só 

não deve ser considerado fator motivador. De que forma uma organização 

poderá atrair e reter talentos, motivando-os para o sucesso pessoal e 

profissional, assim como para o sucesso da organização?
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Neste Tema você aprendeu que as organizações precisam valorizar 
seu capital humano de forma que possa estimular seus empregados 
através de atrativos e benefícios, gerando, assim, satisfação e 
motivação nas pessoas. Para atrair e reter talentos, as empresas 
precisam se adaptar às diversas mudanças exigidas pelo mercado, 
atualizando-se em tecnologias e formas de aplicação de técnicas e 
métodos em seus processos.  

Você também pode observar a importância da implantação 
de um plano de cargos e salários para organização. A empresa 
terá funcionários mais produtivos e esclarecidos sobre suas 
possibilidades de ascensão e sobre seus possíveis reajustes salariais, 
criando um clima que possibilita inovação e criatividade, tornando 
a organização cada vez mais competitiva no mercado e gerando 
valores para a empresa e seus empregados.

FINALIZANDO

REFERÊNCIAS

BARBA, Paula G.; LINHARES, Maria C. Plano de Cargos e salários. 
Disponível em: <www.kombo.com.br>. Acesso em: 27 fev. 2014.

BERG, Ernesto A. Como Motivar Eficazmente Você e sua 
Equipe. Disponível em: <http://www.rh.com.br/Portal/Motivacao/
Artigo/8930/como-motivar-eficazmente-voce-e-sua-equipe.html>. 
Acesso em: 2 fev. 2014.

BISPO, Patricia. Por que um Programa de Remuneração Atrai 
Talentos? Disponivel em: <http://www.rh.com.br/Portal/
Salario_Beneficio/Entrevista/8840/por-que-um-programa-de-
remuneracao-atrai-talentos.html>. Acesso em: 2 fev. 2014.

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Campus 2009.



T1 - Salário, motivação e planejamento para implantação16

EMPRESAS S/A – Entrevista Plano de cargos e Salários. Teve rede 
jovem Tocantins, afiliada a Rede Record. Disponível em: <http://
www.youtube.com/watch?v=SVXFSMnspIA> Acesso em: 2 fev. 
2014.

NASCIMENTO, Luiz Paulo. Administração de Cargos e Salários. 1. 
ed. São Paulo: Thomson Pioneira 2001. 

OLIVEIRA, Aristeu de. Manual de descrição de cargos e salários. 4. 
ed. São Paulo: Atlas 2013.

PONTES, Benedito R. Administração de Cargos e Salários – carreira 
e remuneração. 15. ed. São Paulo: LTR 2011.

SORIO, Washington. Afinal, salário é fator motivador? Disponível 
em: <www.rh.com.br>. Acesso em: 2 fev. 2014.

Salário: É a contraprestação devida e paga diretamente pelo 
empregador a todo empregado, valor ajustado entre as partes 
(empregador e empregado), seja por um acordo tácito ou expresso.

Fatores Intrínsecos: Fatos que dependem do que a pessoa sente 
para ocorrer (Interno).

Fatores Extrínsecos: Fatos que ocorrem, porém dependem do 
ambiente externo.

Isonomia: Significa igualdade de direitos.

Geração Y: É a geração das pessoas que nasceram após os anos 
80, são as pessoas conhecidas também por serem chamadas de 
geração do milênio ou geração da Internet, que surgiu exatamente 
por essa época.

GLOSSÁRIO
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Tema 2

Análise e descrição de cargos

POR DENTRO DO TEMA

A análise e descrição de cargos são imprescindíveis para a área de 
Gestão de Pessoas, pois contribuem para o bom desenvolvimento 
do processo de recrutar e selecionar pessoas, dando apoio para 
administração de salários, facilitando, assim, a compreensão de cada 
cargo que compõe a estrutura.

A análise dos cargos deve ser feita para que seja possível identificar os 
requisitos qualitativos dos cargos para o desempenho das funções, ou 
seja, as responsabilidades envolvidas, o grau de instrução e a capacidade 
de desenvolvimento. Estas informações darão sustentabilidade 
para uma descrição e especificação de cargos adequada dentro da 
organização.

Existem duas formas de análise de cargos: a clássica e por 
competências. O formato clássico tem sido mais utilizado pelas 
organizações, mas há uma forte tendência para análise de cargos 
por competências, mas veremos isto em um tema mais adiante. 

Alguns conceitos serão importantes para que se entenda melhor 
este tema, para tanto veremos a seguir alguns deles:

Função: É o agregado de tarefas atribuídas a cada indivíduo na 
organização.

Cargo: É o conjunto de funções substancialmente idênticas 
quanto à natureza das tarefas e especificações exigidas.

Descrição de Cargo: É o relato das tarefas descritas de forma 
organizada, permitindo ao leitor a compreensão das atividades 
desenvolvidas pela pessoa.

Especificações de Cargo: É o relato dos requisitos, 
responsabilidades e incômodos impostos aos ocupantes dos cargos.

Segundo Pontes (2011), a especificação dos cargos se divide em 
quatro áreas: mental, de responsabilidade, física e de condições de 
trabalho. Vejamos cada uma delas de forma individual:
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Fonte: Pontes 2011 (Adaptado pelo Autor)

Quadro 2.1 | Áreas de especificação dos cargos

Áreas da Especificação de Cargos Requisitos/Fatores

Mental

Determina os Conhecimentos teóricos ou 

práticos necessários para que o ocupante 

do cargo desempenhe adequadamente suas 

funções.

Instrução, conhecimento, experiência, 

iniciativa, e complexidade das tarefas.

Responsabilidade

Determina as exigências impostas ao 

ocupante do cargo para impedir danos à 

produção, ao patrimônio e à imagem da 

empresa.

Responsabilidades por erros, 

supervisão, numerário, títulos ou 

documentos, contatos, dados 

confidenciais, material, ferramentas e 

equipamentos.

Física

Determina os desgastes físicos impostos 

ao ocupante do cargo em decorrência de 

tensões, movimentos, posições assumidas 

e etc.

Esforço físico, concentração mental 

e visual, destreza ou habilidade, 

compleição Física.

Condições de 

trabalho

Determina o ambiente onde é desenvolvido 

o trabalho e os riscos a que está submetido o 

ocupante do cargo.

Ambiente de trabalho e riscos.

A análise de cargo se assenta nos requisitos do mesmo, 
que são as exigências que este impõe ao seu ocupante. 
Os requisitos do cargo são denominados fatores de 
especificações. Os fatores de especificações servem como 
pontos de referência para se analisar e comparar uma grande 
quantidade de cargos de maneira relativa, mas também 
objetiva. (CHIAVENATO, 2009)

Estes fatores são comumente mais utilizados na análise de cargos 
por grupos ocupacionais. Os fatores irão mensurar isoladamente as 
diferenças entre os cargos, conforme mostra Pontes (2011, p. 47).

Nesse sentido, Pontes (2011) acrescenta que os fatores são 
diferentes em cada grupo ocupacional. O fator condição de trabalho 
tem mais importância na especificação do grupo ocupacional 
operacional do que no grupo ocupacional administrativo.

Não há grande rigidez para classificação dos cargos, e o número 
de grupos dependerá do porte da empresa e de sua área de atuação. 
O mais comum é encontrar alguns grupos como, por exemplo: 
Ocupacional Operacional, Ocupacional Técnico de Nível Médio, 
Administrativo e Profissionais de Nível Superior e Grupo Ocupacional 
de Gerenciamento.
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Etapas para Análise de Cargos

Para analisar os cargos são necessárias duas etapas: Coleta de 
Dados e Descrição e Especificação dos cargos. As etapas são divididas 
em fases, e, uma vez que são concluídas, o produto final é o catálogo 
de cargos.

Fase de Coleta de Dados:

• Escolha da técnica de coleta de dados.

• Coleta de Dados.

Fase Descrição e Especificação de Cargos:

• Junção das funções de mesma natureza e especificação para 
formação dos cargos.

• Redação da descrição dos cargos.

• Redação da especificação dos cargos.

• Classificação dos cargos conforme grupos ocupacionais da 
organização.

• Catálogo de cargos.

Diversas metodologias estão disponíveis no mercado. Muitos 
autores na área de RH desenvolveram estudos e teorias acerca 
deste mapeamento. Em todos eles, o maior desafio é como definir 
os critérios pelos quais os cargos serão avaliados. As mais comuns 
consideram a complexidade e níveis de responsabilidade dos cargos. 
Quanto mais complexas forem às tarefas realizadas pelo cargo e 
quanto mais críticas forem suas responsabilidades, maiores devem 
ser seus salários.

A análise de cargos não é uma tarefa simples, ela é demorada 
e trabalhosa, porém, o produto final, que é o catálogo de cargos, 
dará subsídios para a tomada de decisões e servirá não somente a 
administração de cargos e salários, mas a uma série de atividades da 
área de Recursos Humanos conforme abaixo:

• Avaliação de cargos.

• Pesquisa Salarial.

• Classificação dos cargos em grupos ocupacionais.

• Enquadramento do pessoal nos cargos.

• Administração dos Salários.

• Avaliação do desempenho do ocupante do cargo.
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• Contestações em reclamações trabalhistas.

• Treinamento e desenvolvimento de pessoal.

• Recrutamento e seleção de pessoal.

• Segurança do trabalho.

• Pesquisa de hiatos e sobreposição de tarefas.

• Elaboração de carreiras profissionais.

• Definição de processos.

• Implantação de programas de qualidade.

• Planejamento de pessoal.

Estudar um cargo possibilita não só conhecê-lo, mas, também 
disseminá-lo e moldá-lo ao objetivo da empresa, portanto, a forma 
como a empresa empregará a descrição de cargos e salários deverá 
respeitar o atual desenho de cargos e sua cultura organizacional. 
Por conseguinte, a necessidade de definir um valor correto de 
remuneração para os funcionários em decorrência do cargo 
ocupado, visto que o risco de supervalorizar um profissional e causar 
prejuízo à organização é grande, ocorre além da possibilidade de se 
subestimar um cargo ao ponto de perder um ótimo profissional para 
outras organizações.

Métodos de Coleta de Dados

Veremos a seguir que o primeiro ponto a ser discutido para a correta 
análise de cargos e interpretação adequada dos dados, é como será 
feita a coleta de tais dados para a análise dos cargos. Existem vários 
métodos para se coletar dados, porém os mais utilizados dentro da 
área de administração salarial são:

• Observação Local.

• Questionário.

• Entrevista.

• Métodos combinados.

Adiante veremos cada um destes métodos de forma individual 
demonstrando as vantagens e desvantagem de se utilizar este ou 
aquele método para coleta dos dados.

Observação Local: Este é considerado o método mais simples 
para se analisar um cargo. Em Geral é utilizado para cargos do grupo 
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ocupacional operacional, onde as tarefas envolvem operações 
manuais ou tarefas simples e repetitivas, ou seja, quando as tarefas 
que compõem o cargo podem ser descritas e especificadas a partir 
da simples observação do trabalhador desempenhando-as.

Vantagens: Permite compreender melhor os objetivos de cada 
tarefa, verificando in loco as responsabilidades impostas ao ocupante 
e as condições do ambiente onde o trabalho é desenvolvido. Neste 
método não há necessidade de paralisação do trabalhador.

Desvantagens: Por ser um método mais demorado, acaba por 
encarecer o processo, pois exige um longo tempo do analista de 
cargos. Geralmente as observações necessitam de complementos, 
uma vez que acabam por surgir dúvidas sobre as tarefas e 
especificações do cargo, além de ser um método restrito, devido às 
tarefas serem simples e repetitivas.

Questionário: É um dos métodos mais utilizados, pois é indicado 
para todos os grupos ocupacionais. São elaborados questionários-
padrão sendo um para cada grupo ocupacional, devido os fatores 
serem diferentes. Os questionários devem ser distribuídos aos 
colaboradores ou, no caso do grupo ocupacional operacional, 
para os gerentes. Todos os colaboradores devem estar cientes e 
esclarecidos sobre o real objetivo da análise de cargos, de modo que 
não deixe dúvidas sobre a utilização do questionário pela empresa. 
É de extrema importância a divulgação do projeto aos empregados 
com antecedência, evitando assim inseguranças quanto a aumentos 
generalizados de salários, demissões entre outras. O questionário 
deve ser aplicado de forma simples e clara, sendo indicado que 
em sua elaboração se insiram instruções e até mesmo um modelo 
preenchido para facilitar o entendimento.

Vantagens: Método rápido para levantamento das informações, 
sendo também o mais econômico para empresa.

Desvantagens: Por falta de conhecimento por parte dos 
colaboradores referente às técnicas utilizadas na analise de cargos, 
muitas vezes o preenchimento sai incorreto e incompleto. Neste 
método, dificilmente se consegue boas descrições e especificações.

No capítulo 4 do Livro-Texto, você poderá acompanhar alguns 
exemplos de questionários que podem ser aplicados de acordo com 
os grupos ocupacionais. 
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Entrevista: Esse é o método mais apropriado para a obtenção das 
informações necessárias à análise e descrição de cargos. O profissional 
da área de Administração de Cargos e Salários conduz a entrevista, 
devidamente estrutu-rada, com o próprio ocupante do cargo ou, 
eventualmente, com seu superior hierárquico, questionando acerca 
das responsabilidades do cargo e eliminando eventuais dúvidas que 
possam surgir durante o processo de elaboração da descrição do 
cargo correspondente. Para que este método tenha o resultado que 
se espera, há a necessidade de estruturar a entrevista em cinco etapas 
conforme mencionado abaixo:

• Informações gerais.

• “Quebra-Gelo” e finalidade da entrevista.

• Análise das tarefas do cargo.

• Análise da especificação do Cargo.

• Encerramento da entrevista.

Vantagens: Possibilita a descrição e esclarecimento de dúvidas 
diretamente com o ocupante do cargo, além de obter informações 
mais confiáveis. Este método pode ser aplicado a cargos de todos os 
grupos ocupacionais.

Desvantagens: Poderão surgir reações negativas por parte 
do empregado caso a entrevista tenha sido estruturada de forma 
incorreta, provocando assim o descrédito nas atividades posteriores 
à análise de cargos. Neste método há a necessidade de profissionais 
da área de análise de cargos com grande experiência nesse tipo de 
trabalho, o que acaba por elevar os custos finais do processo.

Métodos Combinados: Com o objetivo fundamental de 
eliminar eventuais questões alusivas a cada um dos métodos 
citados anteriormente, podem ser adotados os métodos 
combinados, para o levantamento dos dados objetivados.  
A melhor combinação entre esses métodos é a adoção do 
questionário e a realização da entrevista com o ocupante do cargo 
ou de seu superior hierárquico.

Após a obtenção e estruturação das informações essências 
para análise dos cargos e informações levantadas de acordo 
com a metodologia utilizada, passamos para a fase de descrição 
e especificação de cargos que deverá ser elaborada de forma 
organizada e padronizada.



T2 - Análise e descrição de cargos 23

É bom recordarmos que, conforme mencionamos anteriormente, 
descrição de cargos é o relato das tarefas descritas de forma 
organizada, permitindo ao leitor a compreensão das atividades 
desenvolvidas pelo ocupante do cargo.

A descrição deve ser objetiva, no entanto, é preciso observar 
algumas regras a fim de padronizar e facilitar o entendimento do 
conteúdo do cargo.

• A descrição de cargos deve ser clara e objetiva. 

• A descrição é do cargo e não de seu ocupante. 

• A descrição é impessoal. 

• Devem ser utilizados advérbios apenas na especificação. 

• Devem ser empregados verbos no início de cada tarefa, no 
infinitivo. 

• Devem ser descritos: o que faz, como faz e por que faz, em cada 
tarefa. 

• Devem ser elaboradas a Descrição Sumária e a Descrição 
Detalhada do Cargo.

A Descrição Sumária significa o resumo que permite compreender 
imediatamente o conteúdo do car¬go descrito. Geralmente, essa 
descrição sumária apresenta as principais atividades do cargo, quando 
o profissional de Administração de Cargos, Salários e Benefícios 
explicita apenas o objetivo de cada tarefa, ou seja, o que faz. 

A Descrição Detalhada é completa, compreendendo a inserção 
do disposto nos itens o que faz, como faz e por que faz em cada uma 
das tarefas relatadas.   

Vejamos alguns exemplos:

Exemplo 1:

O que faz – Arruma os quartos.

Como Faz – Forrando as camas e Limpando o chão.

Por que faz – Para manter o ambiente Limpo e Organizado para 
os hospedes.

Neste caso a tarefa pode ser descrita da seguinte forma:

Arrumar os quartos, forrando as camas e limpando o chão para 
manter o ambiente limpo e organizado.

Exemplo 2: 
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O que faz – Vende.

Como Faz – Oferecendo produtos e Serviços.

Por que faz – Para aumentar a lucratividade da empresa.

Neste caso a tarefa pode ser descrita da seguinte forma:

Efetuar Vendas, oferecendo os produtos e serviços da empresa, 
aumentando a lucratividade. 

Exemplo 3:

O que faz – Descreve Cargos.

Como faz – A partir de dados obtidos através de entrevistas com 
os ocupantes.

Por que faz – Para oferecer uma síntese padronizada e clara das 
tarefas componentes desses cargos.

A descrição deste exemplo será a seguinte:

Descrever Cargos a partir de dados obtidos em entrevistas com os 
ocupantes, para oferecer uma síntese padronizada e clara das tarefas 
componentes desses cargos.

Em geral a regra é descrever as tarefas em ordem de importância, 
porém, para compreender melhor alguns cargos, geralmente 
operacionais, o indicado é descrevê-las de forma cronológica.

No capítulo 5 do Livro-Texto, você verá um quadro de 
especificações de cargo. Veja um exemplo de preenchimento 
completo de uma descrição de cargo, inclusive com abordagem que 
contempla a descrição sumaria e a descrição detalhada:

Título do Cargo: Analista de Cargos e Salários

Descrição Sumária

Executa trabalhos de descrição e especificação de cargos, 
pesquisas salariais e extrassalariais e procedimento de aumentos e 
reajustes salariais.

Descrição Detalhada

Descreve e especifica cargos, baseando-se nos planos de avaliação 
previamente estabelecidos, de conformidade com anotações 
constantes em questionários e/ou entrevista com ocupantes do 
cargo.

Elabora levantamentos diversos sobre o comportamento do 
mercado salarial, consultando publicações específicas e/ou pesquisas, 
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para análise e comparações internas.

Desenvolve pesquisas salariais e extrassalariais, definindo 
formulários, rol de cargos e empresas. Tabula e apresenta os 
resultados aos órgãos superiores.

Analisa solicitações de aumento salariais por promoção ou mérito, 
verificando se estão condizentes com o estabelecido na política de 
administração salarial. 

Confere fichas de solicitação de pessoal e de aprovação de 
admissão, verificando se os cargos e salários iniciais estão condizentes 
com o estabelecido no plano de administração salarial.

• Acompanha a evolução das negociações coletivas para 
reajustamentos salariais, acordos sindicais ou dissídios das categorias 
profissionais. Interpreta os textos dos acordos e efetua os cálculos 
necessários para o ajuste salarial dos colaboradores envolvidos.

Especificação

1. Instrução

Formação Escolar: Conhecimentos Formais equivalentes aos 
adquiridos em curso superior completo.

2. Conhecimentos

Técnicas de administração de salários, Estatística aplicada à 
administração salarial e informática.

3. Experiência

Quatro Anos, adquirida no exercício do próprio Cargo.

4. Iniciativa/Complexidade

Tarefas em geral não padronizadas, exigindo iniciativa para 
a solução de problemas diversificados. Exige discernimento e 
desembaraço para tomar decisões mais convenientes. Trabalho que 
exige ação independente.

5. Responsabilidade por dados confidenciais 

O responsável pelo cargo tem acesso a informações confidenciais 
(salários de todos os colaboradores), cuja divulgação inadvertida 
pode provocar embaraços internos.

6. Responsabilidade por erros

Trabalho que envolve recomendações de política salarial, que, 
se cometidos erros de julgamento, podem implicar dispêndios 
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consideráveis para a companhia.

7. Responsabilidades por contatos

Contatos frequentes com colaboradores, gerentes e 
representantes de outras companhias, exigindo tato e discernimento 
para levar a termo entrevistas de tipos variados.

8. Condições de trabalho

Normais de escritório.

O Título do Cargo significa dar um nome para o cargo descrito, 
devendo este condizer com as tarefas descritas. Os títulos podem 
ser definidos considerando-se os diversos níveis de um cargo, que 
identificam a complexidade de suas tarefas, como: A, B e C, I, II e III 
ou ainda Trainee, Junior, Pleno e Sênior, mas lembrando sempre que 
esta titulação deve ser universal, ou seja, utilizada pela maioria das 
empresas. 

Será importante promover uma padronização da determinação 
desses níveis, isto é, utilizar os níveis A, B e C para cargos administrativos; 
I, II e III para cargos operacionais e Trainee, Junior, Pleno e Sênior, 
para cargos Técnicos, Engenharia e Administração. 

Como exemplo, é possível citar: Operador de Maquinas I; Inspetor 
de Produtos III; Auxiliar de Recursos Humanos A; Auxiliar de Vendas 
A; Auxiliar de Compras B; Engenheiro Civil Pleno, entre outros que 
encontramos no mercado.

Posteriormente a elaboração da análise e da descrição de cargos 
e concluídas as etapas dos trabalhos de especificação dos cargos 
descritos, inicia-se a elaboração da respectiva classificação dos 
cargos, de acordo com a sua natureza, isto é, operacionais, técnicos, 
administrativos e executivos. 

A classificação de cargos tem por finalidade a distribuição por 
grupos de cargos, de acordo com a natureza de suas atividades. É de 
extrema necessidade para o desenvolvimento posterior dos demais 
trabalhos da área de Administração de Cargos, Salários e Benefícios, 
ou seja: avaliação de cargos, pesquisa salarial, estrutura e política 
salarial. 

A classificação de cargos possibilitará a definição do número de 
grupos ocupacionais exigidos para os planos salariais. 

O devido enquadramento dessa classificação de cargos é realizado 
através de criteriosa análise da natureza do trabalho do cargo em 
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relação à natureza do grupo ocupacional respectivo. 

O catálogo de cargos representa a etapa final dos trabalhos de 
análise e descrição de cargos, consistindo na montagem de pastas 
ou arquivos eletrônicos das descrições e especificações dos cargos 
descritos. 

Cada um desses arquivos deve significar e conter descrições de 
cargos de um determinado grupo operacional. 

Como exemplo, pode-se citar um arquivo para cargos operacionais, 
outro arquivo para cargos administrativos, outro para cargos técnicos, 
cargos executivos e etc.

Tendências da Análise de Cargos: Cargo Amplo e Por 
Competência

De acordo com o desenho da análise de cargos no conceito 
clássico, o processo é dividido em cargos distintos; podendo um único 
processo, conter vários cargos distintos conforme o quadro abaixo:

Por exemplo, o processo de produção de uma máquina de lavar 
pode estar dividido em vários cargos diferentes, como: operador 
de máquina de corte, operador de máquina de dobra, operador de 
máquina de solda, operador de parafusadeira, operador de máquina 
de pintura e operador de máquina de embalagens.

Para que as necessidades da empresa possam ser cumpridas, o 
papel da análise de cargos deve ser formatá-los de acordo com estas 
necessidades e não somente consolidar situações já existentes.

Fonte: Pontes (2011, p. 100) 

Quadro 2.2 | Processo dos cargos

PROCESSO

CARGO A CARGO B CARGO C CARGO D

O conceito de reengenharia em muito contribuiu para 
mudança da análise de cargos, a começar pela análise 
crítica do próprio processo, no sentido de mudá-lo para a 
melhoria da qualidade, da produtividade e do atendimento 
das necessidades da satisfação do cliente. (PONTES, 2011, 
p. 100)
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A análise de cargos deve ter foco na análise crítica dos 
processos de trabalho, tornando-os cada vez mais enxutos, rápidos, 
eficientes, criativos, seguros e com qualidade. Desta forma, as 
empresas devem formatar uma estrutura de cargo que permita 
ao profissional um melhor desempenho, resultando então em um 
novo formato de cargo – Cargo Amplo que permite a polivalência 
do trabalhador.

O cargo amplo pode conter níveis com tarefas e especificações 
diferenciadas e crescentes de complexidade, escolaridade, 
conhecimento e experiência. Este modelo faz com que o 
profissional busque se qualificar continuamente para poder crescer 
através dos níveis do cargo.

A descrição neste modelo está mais próxima da metodologia 
por competência. Competência s.f.”2. qualidade de quem é capaz 
de apreciar e resolver certo assunto, fazer determinada coisa; 
capacidade, habilidade, aptidão, idoneidade”(1)

Desta forma, segundo Pontes (2011), competência pode ser 
entendida pelos conhecimentos, habilidades e atitudes que afetam 
o trabalho. 

Conhecimentos são as informações que a pessoa detém 
em áreas de conteúdo especifico e o grau de profundidade dos 
mesmos. Significa “o Saber”.

Habilidade significa a aptidão para desempenhar uma 
determinada tarefa física ou mental. É “o saber fazer”.

As atitudes geram respostas consistentes para agir em 
determinadas situações e predizem o que a pessoa irá fazer em 
curto prazo. Significa “o querer fazer”. 

Acompanhe nas figuras a seguir o desenho do conceito de 
competências e o uso dos elementos da competência na análise 
de cargos e avaliação por competência.
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Fonte: Pontes (2011, p. 103)

Figura 2.1 | Conceito de competência

Figura 2.2 | Uso dos elementos da competência na análise de cargos e avaliação 
por competência

Através do que já se estudou até o momento, podemos dizer 
que a análise de cargos nunca foi tão importante nas organizações 
como nos dias atuais. Com a grande competitividade existente hoje 
no mercado, as melhorias nos processos devem ser constantes 
e contínuas e, desta forma, os conteúdos de cargos devem 
acompanhar tais mudanças. 
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A tendência é que a análise de cargos tenha foco na análise de 
processos e com isso as empresas passem a adotar um formato de 
estrutura com menos cargos, porém mais amplos e contemplando 
as competências exigidas dos ocupantes.

Quem ocupará os altos cargos?

Leia o artigo de Rocio Bonet, Peter Cappelli e Monika Hamori sobre 
Quem ocupará os altos cargos? Os autores abordam as mudanças 
no mercado de trabalho e nas organizações referente aos cargos 
de alto nível, antes ocupados por executivos estáveis nas maiores 
companhias do mundo. Um panorama interessante sobre a 
evolução do tempo para ascensão em cargos de confiança dentro 
das organizações.

Disponível em: <http://www.hbrbr.com.br/materia/quem-ocupara-
os-altos-cargos>. Acesso em: 13 mar. 2014.

Quem paga bem vende mais e melhor

O Jornalista Guilherme Manechini entrevista a professora de gestão 
do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), Zeynep Ton, 
e fala sobre o tema: “Quem paga bem vende mais e melhor”, as 
estratégias de uma empresa para o crescimento, incluindo sua 
política de remuneração.

Disponível em: <http://exame.abril.com.br/revista-exame/
edicoes/1058/noticias/quem-paga-bem-vende-mais-e-melhor>. 
Acesso em: 14 mar. 2014.

Datafolha Instituto de pesquisas

Consulte o site da Datafolha Instituto de pesquisas. Lá você terá 
acesso a um conteúdo atualizado sobre cargos e salários, elevando 
assim seu conhecimento sobre o assunto.

Disponível em:  <http://datafolha.folha.uol.com.br/salarios/sobre/
index.shtml>. Acesso em: 14 mar. 2014.

ACOMPANHE NA WEB
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Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você 

encontrará algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia 

cuidadosamente os enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

1. A área de Cargos, Salários e Benefícios dentro do RH das organizações, é 

uma área que pode subsidiar informações para diversas tomadas de decisão 

que podem impactar toda empresa. Reflita sobre a importância desta área 

dentro das organizações e também para o mercado de trabalho, levando 

em consideração: Competitividade, Avanços tecnológicos, Mudanças nos 

processos das organizações, Formação profissional e Desemprego.

2. Durante o planejamento da estruturação da área de Cargos e Salários, a 

empresa determinou a elaboração do cronograma para o desenvolvimento 

das atividades correspondentes. Assinale a alternativa que demonstre a 

ordem correta para esse trabalho. 

a) Análise, descrição, catálogo de cargos, titulação, classificação e 

especificação de cargos. 

b) Análise, descrição, classificação, titulação, catálogo e especificação de 

cargos. 

c) Análise, catálogo, descrição, especificação, classificação e titulação. 

d) Catálogo, especificação, análise, descrição, titulação e classificação.

e) Análise, descrição, especificação, titulação, classificação e catálogo de 

cargos.

3. Os trabalhos de especificação de cargos são muito importantes para 

o desenvolvimento e finalização dos trabalhos de descrição de cargos. 

Através dele, o profissional de Administração de Cargos, Salários e 

Benefícios deve se manter atento para a devida inserção das informações 

sobre características gerais dos cargos descritos. Dessa forma, ele deve se 

preocupar com algumas áreas e seus fatores. Preencha corretamente a 

coluna com o número da área que corresponde ao fator.  

AGORA É A SUA VEZ



T2 - Análise e descrição de cargos32

1. Condições de Trabalho                 (  ) Experiência

2. Responsabilidades                         (  ) Riscos

3. Área Mental                                    (  ) Concentração Mental

3. Física                                               (  ) Contatos

4. Muitas vezes os trabalhos de análise e descrição de cargos sofrem 

percalços durante o seu respectivo desenvolvimento. Uma das questões 

comumente presentes nessas oportunidades são as diferenças existentes 

entre tarefa, função e cargo. De acordo com seus conhecimentos, exponha 

quais são essas diferenças.

5. Os trabalhos de elaboração do catálogo dos cargos descritos têm 

uma representatividade na área de Administração de Cargos, Salários 

e Benefícios. Através dele, é possível reunir todas as descrições de 

cargos prontas para futuras consultas e controle da área. Exponha seus 

conhecimentos sobre como esses catálogos podem ser preparados. 

No tema abordado você aprendeu que a análise e descrição de 
cargos é de suma importância não só para área de cargos e salários, 
mas para toda organização. Através de uma estrutura de cargos bem 
delineada e atrelada aos objetivos e necessidades da organização, 
será possível a execução de outros trabalhos que completam a 
área de recursos humanos como atrair e manter talentos, contratar, 
promover e premiar talentos buscando sempre a eficiência com 
salários atrativos e uma política salarial justa. 

Os gestores e líderes devem se manter atentos no que se refere à 
questão da descrição de cargos, comunicando-se constantemente 
com a área de Administração de Cargos, Salários e Benefícios, para 
as devidas atualizações nas descrições já existentes, inserindo novas 
tarefas e especificações implantadas.

Você pôde verificar os métodos mais utilizados para coleta dos 
dados, levando em consideração suas vantagens e desvantagens. 
Também ampliou seus conhecimentos sobre as principais regras 

FINALIZANDO
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para descrição de cargos, observando exemplos e recebendo dicas 
de materiais que o levarão a buscar mais informações sobre o 
assunto abordado, adquirindo assim uma criticidade entre a teoria 
da disciplina e a prática realizada no mercado e nas organizações.

REFERÊNCIAS

BONET, Rocio; CAPPELLI, Peter; HAMORI, Monika. Quem ocupará 
os altos cargos? Disponível em: <http://www.hbrbr.com.br/
materia/quem-ocupara-os-altos-cargos>. Acesso em: 13 mar. 2014. 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Campus 2009.

DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS. Disponível em: <http://
datafolha.folha.uol.com.br/salarios/sobre/index.shtml>. Acesso em: 
14 mar. de 2014.

FRANCO, José de Oliveira. Cargos, Salários e Remuneração. 
Disponível em: <http://books.google.com.br/books?id=rr1qHInn_
HYC&lpg=PA137&dq=Cargos%20Sal%C3%A1rios%20e%20Beneficio
s&pg=PA6#v=onepage&q&f=false>. Acesso em: 10 mar. de 2014.

JESUS, Gisele Oliveira de. Descrição de Cargos e Salários. Disponível 
em: <http://www.rhportal.com.br/artigos/rh.php?rh=Descricao-
De-Cargos-E-Salarios&idc_cad=bqlkc78g3>. Acesso em: 12 mar. de 
2014.

MANECHINI, Guilherme. “Quem paga bem vende mais e melhor”. 
Disponível em: <http://exame.abril.com.br/revista-exame/
edicoes/1058/noticias/quem-paga-bem-vende-mais-e-melhor>. 
Acesso em: 14 mar. de 2014.

OLIVEIRA, Aristeu de. Manual de descrição de cargos e salários.  
4. ed. São Paulo: Atlas 2013.

PONTES, Benedito Rodrigues. Administração de Cargos e Salários 
– carreira e remuneração. 15. ed. São Paulo: LTR 2011.



T2 - Análise e descrição de cargos34

Análise de Cargos: Estudo para coligir informações sobre as tarefas 
e especificação dos cargos. Deste estudo resulta a descrição e 
especificação dos cargos.

Catálogo de Cargos: É a reunião das descrições e especificações 
de cargo em arquivos manuais ou eletrônicos.

Especificação de Cargos: É o relato dos requisitos, responsabilidades 
e incômodos impostos aos ocupantes dos cargos.

Grupo Ocupacional: É o conjunto de cargos que se assemelham 
quanto á natureza do trabalho.

Política Salarial: Determina as regras para a efetiva administração 
dos salários na empresa.

Polivalência: É a qualidade de uma pessoa com capacidades 
diversas e que pode ter diferentes funções.

Tarefa: É uma atividade desenvolvida por uma pessoa na organização.

GLOSSÁRIO
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Tema 3

Estatística aplicada a 
administração salarial

POR DENTRO DO TEMA

Revisão matemática

As variáveis são indicadas pelas últimas letras do alfabeto: w, x, y e z.

Somatórios

O somatório é indicado pela letra grega sigma, maiúscula . Quando 
o símbolo aparece procedido de uma variável, indica que os valores 
dessa variável devem ser somados.

Exemplo: 

Dados: X1 = 1, X2 = 3, X3 = 5

Resolução:  X = X1 + X2 + X3 = 1 + 3 + 5 = 9

A soma de quadrados é indicada por  X² e indica que os quadrados 
dos valores dessa variável devem ser somados.

Exemplo:

Dados: X1 = 1, X2 = 3, X3 = 5

Resolução:  X² = X1² + X2² + X3² = 1² + 3² + 5² = 35       

O quadrado da soma é indicado por ( X)² e indica que a soma dos 
valores dessa variável deve ser elevada ao quadrado.

Exemplo:

Dados: X1 = 1, X2 = 3, X3 = 5

Resolução: (  X)² = (X1 + X2 + X3)² = (1 + 3 + 5)² = (9)² = 81

A soma de produtos é indicada por  xy e indica que os produtos 
dos valores dessas variáveis são somados.

Exemplo:
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Dados:                           Resolução:

Para início de conversa, é necessário conhecer melhor o conceito 
de estatística. Diariamente as pessoas escutam falar de estatísticas na 
mídia, através de informações divulgadas tais como: índice de inflação, 
taxa de mortalidade, índice de desenvolvimento humano, proporção 
de eleitores, índices de reajustes salariais dentre outras.

Mas o que exatamente vem a ser estatística?

O número de definições encontradas é grande, tendo em vista que 
o seu domínio é muito amplo.

Segundo o dicionário Aurélio, estatística “é uma parte da 

Por extensão poderíamos ter X²y, Xy², entre outros.

Calcular o somatório: x²y e xy²

Resolução:

X y X y Xy

1 2 1 2 2

3 10 3 10 30

5 9 5 9 45

    77

x x² Y x²y y² xy²

1 1 2 2 4 4

3 9 30 270 900 2.700

5 25 45 1.125 2.025 10.125

          1.397   12.829

X²y = 1.397

xy² = 12.829
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matemática em que se investigam processos de obtenção, 
organização e análise de dados sobre uma população ou uma 
coleção de seres quaisquer, e os métodos de tirar conclusões e 
fazer predições com base nesses dados”. Trata-se, portanto, de uma 
metodologia desenvolvida para a coleta, classificação, apresentação, 
análise e interpretação de dados quantitativos e a utilização desses 
dados para tomada de decisões.

Dados estatísticos bem elaborados geram informações de 
grande importância para a tomada de decisões gerenciais. O 
conhecimento da estatística possibilita a execução de diversos 
trabalhos na área de Administração de Cargos e Salários, como, 
por exemplo, cálculo de reajustes salariais, impacto do aumento 
no custo da folha de pagamento, percentuais para aplicação em 
reajustes salariais, acompanhamento do custo de vida, análise da 
variação salarial da empresa, salário médio, ordenação do menor 
salário até o maior salário da empresa. 

Estatística Descritiva: metodologia para descrever, coletar, 
organizar e resumir os dados.

Inferência Estatística: conjunto de métodos estatísticos que 
visam caracterizar ou inferir sobre uma POPULAÇÃO a partir de uma 
parte dela.

Devemos levar em consideração que os dados em questão se 
referem a fenômenos de massa, ou coletivos, e às reações existentes 
entre eles. É importante ressaltar que após análise, os dados devem 
ser interpretados.

Para a estatística, somente interessam os fatos que englobem 
um grande número de elementos, pois ela busca encontrar leis de 
comportamento para todo o conjunto, sem se preocupar com cada 
um dos elementos em particular.

População e Amostra

Normalmente, faz-se levantamento de dados para se estudar e 
compreender características de uma população.

População é o conjunto de todos os elementos que possuem 
em comum determinada característica.
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Exemplo: A população dos ocupantes do cargo de “Analista de 
Recursos Humanos”.

Amostra é o conjunto não vazio e menor do que a população, 
ou seja, um subconjunto da população.

Como exemplo, podemos dizer que a Associação Brasileira de 
Recursos Humanos mede o salário dos funcionários no cargo de 
Operador de produção I nas indústrias automotivas de São Paulo, 
utilizando uma pesquisa junto às indústrias. Neste caso, a população de 
interesse aqui é o conjunto das indústrias automobilísticas do Estado 
de São Paulo.

Em outro exemplo, temos um grande banco com interesse de 
lançar um novo produto, para tanto, o mesmo precisa conhecer o 
perfil socioeconômico de seus clientes. Neste caso, a população de 
interesse é formada pelos clientes de todas as agências deste banco.

Embora os dois exemplos tenham populações distintas, essas 
duas pesquisas têm em comum o fato de os resultados desejados 
serem obtidos através de dados levantados em um subconjunto da 
população: uma amostra.

Normalmente são utilizadas amostras, pois as populações são 
infinitas, ou tão grandes que podem ser admitidas como infinitas. 
Também há outras razões para se trabalhar com amostragem, 
como, custo e tempo, por exemplo. Além de serem mais em conta 
e mais rápidas, os resultados por amostragem, se cuidadosamente 
trabalhados, podem fornecer resultados tão preciosos quanto os que 
são fornecidos por pesquisas de censo, em que todos os elementos da 
população são investigados. 

Exemplo:

População

Amostra
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Quando se trabalha com amostras, deve-se tomar cuidado com a 
inferência, pois uma amostra pode ser tendenciosa.

Exemplo: Uma amostra salarial do Cargo de “Analista de Crédito” 
de profissionais que atuam em uma empresa no segmento de vendas, 
não podemos inferir que a média dessa amostra é a média salarial da 
população “Analista de Crédito” de todas as empresas do Brasil.

Veja as técnicas de amostragem mais utilizadas.

Amostragem Aleatória Simples

Em uma amostra aleatória, os elementos da população são 
escolhidos de tal forma que cada um deles tenha igual chance de 
figurar na amostra. (Escolhe-se uma amostra aleatória simples de n 
elementos, de maneira que toda a mostra de tamanho n possível 
tenha a mesma chance de ser escolhida).

As amostras aleatórias podem ser escolhidas por diversos 
métodos, inclusive a utilização de tabelas de números aleatórios e de 
computadores. Com a amostragem aleatória, espera-se que todos 
os grupos da população sejam representados na amostra de forma 
aproximadamente proporcional. Uma amostragem descuidada 
pode facilmente resultar em uma amostra tendenciosa, com 
características assaz diferentes das da população que a originou. Em 
contrapartida, a amostragem aleatória é cuidadosamente planejada 
para evitar qualquer tendenciosidade. 

Por exemplo, a utilização de catálogos telefônicos elimina 
automaticamente todos aqueles cujos telefones não figurem 
no catálogo, e a exclusão desse segmento da população pode 
facilmente conduzir a resultados falsos. Há cidades que, por 
exemplo, 42,5% dos números de telefones não estão no catálogo. 
Os pesquisadores costumam contornar esse problema utilizando 
computadores para gerar números de telefone, de modo que todos 
os números sejam possíveis. Eles devem também ter o cuidado de 
incluir os que inicialmente não foram encontrados ou se recusaram 
a responder. Uma empresa constatou que a taxa de recusa para 
entrevistas telefônicas é em geral de 20%, no mínimo. O fato de 
ignorarmos os que inicialmente se recusam a responder pode 
concorrer para que nossa amostra seja tendenciosa.
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Amostragem aleatória estratificada 

Consiste em começar por dividir a população em subgrupos 
significativos (estratos), de forma que cada elemento da população 
pertença a um e somente um estrato. Após a divisão, calcular o seu 
peso relativo (%) na população e utilizar depois, em cada um desses 
estratos, um procedimento de amostragem aleatória simples para 
escolher (na mesma proporção em que estão representados na 
população) os sujeitos de cada estrato que irão integrar a amostra. A 
estratificação é feita para compor grupos mais homogêneos.

Exemplo: Na amostragem estratificada, a população de uma 
empresa com 700 funcionários distribuídos nos seguintes níveis: 350 
operacionais; 210 administrativos e 140 gerenciais. O nível operacional 
representa 50% do total de funcionários, o nível administrativo 30% 
e o nível gerencial representa 20%. Se pretendemos estudar o nível 
salarial dos funcionários desta empresa, por amostra estratificada 
proporcional, de tamanho igual a 200, devemos escolher:

50% do nível operacional = 100 trabalhadores

30% do nível administrativo = 60 trabalhadores

20% do nível gerencial = 40 trabalhadores

Amostragem de Conveniência

Neste caso, os elementos são escolhidos para a amostra de 
acordo com a conveniência do pesquisador.

Exemplo: Uma empresa do setor de transportes pode incluir em 
sua pesquisa salarial amostra de empresas que atuam neste setor.

As informações relativas a essa amostra, somente podem ser 
estendidas para a população da qual se obteve a amostra.

Distribuição de frequência

É um tipo de série estatística muito especial, qualitativa ou 
específica, onde os dados estão agrupados em faixas, de acordo 
com as suas repetições, podendo se utilizar faixas ou intervalos que 
contenham tais valores. O número de observações ou repetições 
de um determinado dado é a sua frequência.
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Exemplo: Distribuição dos salários dos colaboradores que 
exercem a função de Analista Administrativo, por classe salarial: 

Classe salarial Frequência simples

Até 1.000,00 02

De 1001,00 a 1051,00 03

De 1051,00 a 1100,00 04

De 1101,00 a 1150,00 02

De 1151,00 a 1200,00 06

Frequência total 17

Outro exemplo seria os salários semanais em reais de uma 
amostra dos salários recebidos pelos funcionários da empresa z.

Salários semanais (R$) Quantidade (fi)

150  154 4

154  158 9

158  162 11

162  166 8

166  170 5

170  174 3

Total 40

Média Aritmética ou Média

O conceito e a ideia de média estão sempre relacionados com 
a soma dos valores de um determinado conjunto de medidas, 
dividindo-se o resultado dessa soma pela quantidade dos valores 
que foram somados.

Esse procedimento é o que definimos como média aritmética 
simples e que estamos acostumados a aplicar nas estimativas que 
fazemos diariamente. É o valor típico que tem a característica 
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principal de se localizar em um ponto central de um conjunto de 
dados.

Exemplo: Uma empresa cujo presidente recebe um salário de 
R$20.000,00, o vice-presidente R$14.000,00, doze engenheiros 
recebendo R$6.500,00 cada um e mais seis estagiários que recebem 
R$900,00:

Cargo Quantidade Salário

Presidente 1 R$ 20.000,00

Vice-presidente 1 R$ 14.000,00

Engenheiros 12 R$ 6.500,00

Estagiários 6 R$ 900,00

x (R$6.500,00). Já os estagiários são os que dão menos despesa 
na folha, com 6 x (R$900,00) = R$5.400,00. Assim, fazemos o 
cálculo correto considerando os vinte salários da empresa:

M= R$20.000,00+R$14.000,00+12xR$6.500,00+6xR$900,00

                                               20

           M=R$117.400,00

                        20

                                      M=R$5.870,00

Obtemos então a média salarial da empresa que é de R$5.870,00.

Média Aritmética Ponderada

A média aritmética ponderada significa a seleção de cada 
número que fará parte da média, atribuindo a cada um deles um 
peso específico. Este peso deverá ser multiplicado pelos números 
que serão somados e posteriormente divididos, exatamente pela 
soma dos pesos utilizados.

Esse termo, “peso”, que é sempre apresentado na média 
ponderada, surge na média aritmética a partir da repetição de 
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É nessa repetição dos valores das medidas, produzindo um peso 
respectivo para cada valor, que surge o conceito de média ponderada. 

Moda

A moda é o valor que surge com mais frequência se os dados são 
discretos, ou, o intervalo de classe com maior frequência se os dados 
são contínuos. Assim, da representação gráfica dos dados, obtém-se 
imediatamente o valor que representa a moda ou a classe modal. 

Exemplo: Dado os valores do salário de um Coordenador de 
Departamento Pessoal praticados no mercado, tem-se:

R$4.200,00, R$2.900,00, R$3.100,00, R$4.200,00 R$3.450,00, 
R$3.700,00, R$4.200,00, R$3.450,00, R$4.200,00, R$2.500,00, 
R$3.450,00, R$2.900,00, R$4.200,00

algumas medidas. No nosso exemplo, cada salário possui um peso, 
sendo que os engenheiros vencem com uma boa margem de folga. 
Podemos, inclusive, analisar a fração de pessoas correspondentes 
a cada salário, transformando cada uma dessas frações em 
porcentagem:

1 Presidente= 1/20 = 0,05 = 5%

1 Vice-presidente= 1/20 = 0,05 = 5%

12 Engenheiros= 12/20 = 0,6 = 60%

6 Estagiários= 6/20 = 0,3 = 30%

Dessa forma, a média é calculada considerando o peso de cada 
salário na folha de pagamento:

MP= 0,05 x R$20.000,00 + 0,05 x R$ 14.000,00 + 0,6 x  
R$ 6.500,00 + 0,3 x R$ 900,00

10

MP=R$1.000,00+R$700,00+R$3.900+R$270,00

10

MP=R$587,00
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Distribuindo em frequência teremos:

Desta forma, a moda deste conjunto está representada pelo 
salário de R$4.200,00 que aparece com maior frequência (5).

Mediana

A mediana é uma medida de localização do centro da distribuição 
dos dados, definida do seguinte modo: 

Ordenados os elementos da amostra, a mediana é o valor que a 
divide ao meio, isto é, 50% dos elementos da amostra são menores 
ou iguais à mediana e os outros 50% são maiores ou iguais à 
mediana. Para a sua determinação, utiliza-se a seguinte regra depois 
de ordenada a amostra de n elementos: 

Se n é ímpar, a mediana é o elemento central.

Se n é par, a mediana é determinada pela média dos dois 
elementos centrais.

Exemplo com conjunto de dados ímpar: 105, 115, 125, 135, 145, 
155, 165.

Neste caso, a mediana está representada pelo nº 135. 

Ordem (n+1)/2 = (7+1)/2 = 4º Elemento

Exemplo com conjunto de dados par: 205, 215, 225, 235.

Neste caso a mediana será a média aritmética dos dois valores 
centrais, ou seja, 220.  

Frequência Salários

1 R$ 2.500,00

2 R$ 2.900,00

1 R$ 3.100,00

3 R$ 3.450,00

1 R$ 3.700,00

5 R$ 4.200,00



T3 - Estatística aplicada a administração salarial 45

215+225/2 = 220 = Mediana

Quartis 

Conforme mencionado anteriormente, a mediana representa 
o valor central de um conjunto de dados, desde que tenham sido 
ordenados em ordem de grandeza, em duas partes. 

De acordo com este mesmo conceito, os valores que dividem 
um conjunto de dados em quatro partes iguais são chamados de 
Quartis. 

Exemplo: 

Distribuição de dados: 0 25 50 75 100 

De onde se pode afirmar que o número 25 é o 1º Quartil e o 
número 75 é o 3º Quartil.

Decis

São os valores que dividem um conjunto de dados em dez 
partes iguais. Sua representatividade se da através da letra D. 
Particularmente, na administração salarial, são utilizados como 
valores mínimos e máximos da amostra o D1 e o D9. 

                  D1  D2  D3 D4  D5  D6  D7 D8 D9

Exemplo: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

                   1º                                    9º

                 Decil                             Decil  

Indicadores IBGE

Acesse o site do IBGE e verifique a Pesquisa Industrial Mensal de 
Emprego e Salário  produz indicadores de curto prazo relativos ao 
comportamento do emprego e dos salários nas atividades industriais, 
sobre pessoal ocupado assalariado, admissões, desligamentos, número 

ACOMPANHE NA WEB
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de horas pagas e valor da folha de pagamento em termos nominais 
(valores correntes) e reais (deflacionados pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA), tendo como unidade de coleta 
as empresas que possuem unidades locais registradas no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e reconhecidas como industriais 
pelo Cadastro Central de Empresas do IBGE.

Disponível em: <ftp://ftp.ibge.gov.br/Industrias_Extrativas_e_de_
Transformacao/Pesquisa_Industrial_Mensal_de_Emprego_e_Salario/
Fasciculo_Indicadores_IBGE/pimes_201403caderno.pdf>. Acesso em: 
2 abr. 2014.

Tipo de Publicação: estudos e pesquisas, balanço das greves, balanço 
dos pisos, balanço dos reajustes

No site do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos), você pode verificar o balanço das negociações 
dos reajustes salariais.

Disponível em: <http://www.dieese.org.br/sitio/buscaDirigida?itemBus
ca=estudos&comboBuscaDirigida> Acesso em: 2 maio 2014.

Salários têm oscilação de 0,06% entre março e abril

Consulte o site do Datafolha instituto de pesquisas e veja a matéria 
Salários têm oscilação de 0,06% entre março e abril. Pesquisa Datafolha 
Bolsa de Salários apontou reajuste salarial médio de 0,06% no mercado 
geral, dados de abril comparados com os de março de 2014.

Disponível.em:.<http://datafolha.folha.uol.com.br/salarios/2014/05/1456817-
salarios-tem-oscilacao-de-006-entre-marco-e-abril.shtml>. Acesso em: 19 
maio 2014.

Como a empresa decide o seu salário? 

Veja no site Vagas/Profissões uma matéria sobre como a empresa 
decide o seu salário. A matéria traz diversos conteúdos relacionados à 
disciplina de cargos, salários e benefícios.

Disponível em: <http://www.vagas.com.br/profissoes/acontece/no-
mercado/como-empresa-decide-o-seu-salario/>. Acesso em: 18 de 
julho 2014.
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Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você 

encontrará algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia 

cuidadosamente os enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

1. No assunto trabalhado neste tema, foi mencionado que diariamente 

as pessoas escutam falar de estatísticas na mídia, através de informações 

divulgadas tais como: índice de inflação, taxa de mortalidade, índice de 

desenvolvimento humano, proporção de eleitores, índices de reajustes 

salariais, dentre outras. Com base em cargos e salários, qual a importância 

da estatística para esta área?

2. População é o conjunto de todos os elementos que possuem em comum 

determinada característica, já amostra é o conjunto não vazio e menor do 

que a população, ou seja, um subconjunto da população. Mediante estas 

informações, relacione as colunas com os tipos de amostras existentes aos 

seus conceitos:

Amostra Aleatória Simples.

Amostra Aleatória Estratificada.

Amostra por conveniência.

(__) Consiste em dividir a população em subgrupos significativos, de forma 

que cada elemento da população pertença a um e somente um grupo.

(__) Neste caso, os elementos são escolhidos para a amostra de acordo 

com as necessidades detectadas pelo pesquisador.

(__) Os elementos da população são escolhidos de forma que cada um 

deles tenha igual chance de figurar na amostra.

3. De acordo com o que foi estudado, média, moda e mediana são que 

tipo de unidades de medidas? 

a) Compartilhamento

b) Posição

AGORA É A SUA VEZ
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c) Alinhamento

d) Distância

e) Nenhuma das anteriores.

4. A tabela abaixo representa a distribuição de frequência dos salários de 

um grupo de 50 empregados de uma empresa, em certo mês. O salário 

médio desses empregados, nesse mês, foi de:

Número da classe Salário do mês - R$ Número de empregados

1 1.000 → 2.000 20

2 2.000 → 3.000 18

3 3.000 → 4.000 9

4 4.000 → 5.000 3

a) R$ 2.637,00

b) R$ 2.520,00

c) R$ 2.500,00

d) R$ 2.420,00

e) R$ 2.400,00

5. Você tem uma amostra de dados salariais de determinado cargo. 

Assinale a alternativa que representa o 1° e o 3° quartil. 

FREQUÊNCIA SALÁRIO 

02 3.000,00 

04 3.100,00 

01 3.300,00 

a) O 1º quartil será 3.300,00 e o 3° será 3.100,00. 

b) O 1º quartil será 3.000,00 e o 3° será 3.300,00. 

c) O 1º quartil será 3.000,00 e o 3° será 3.100,00. 

d) O 1º quartil será 3.100,00 e o 3° será 3.100,00. 

e) Nenhuma das anteriores.
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Neste tema foi possível aprender que estatística é a parte 
da matemática aplicada que fornece métodos para a coleta, 
organização, análise e interpretação dos dados. Dados estatísticos 
bem elaborados geram informações de grande importância 
para tomada de decisões gerenciais, uma vez que, a direção das 
organizações não tem como acompanhar detalhadamente todos 
os movimentos e processos relativos às questões salariais. O 
conhecimento da estatística possibilita a execução de diversos 
trabalhos na área de Administração de Cargos e Salários, como 
por exemplo: cálculo de reajustes salariais, impacto do aumento 
no custo da folha de pagamento, percentuais para aplicação em 
reajustes salariais, acompanhamento do custo de vida, análise da 
variação salarial da empresa, salário médio, ordenação do menor 
salário até o maior salário da empresa, etc. A estatística aplicada a 
cargos, salários e benefícios monitora o equilíbrio salarial interno 
e externo, como também a qualidade de vida dos funcionários de 
uma organização, contribuindo assim para o crescimento e sucesso 
de ambos.

CASTANHEIRA, Nelson Pereira. Estatística Aplicada a todos os 
níveis. 4. ed. Rev. e Atual. Curitiba: IBPEX, 2008. 

FARIAS, Ana Maria Lima de. Fundamentos de Estatística Aplicada. 
Instituto de Matemática e Estatística, Dep. de Estatística UFF. 
Disponível em: <http://www.professores.uff.br/anafarias/images/
stories/meusarquivos/get00116-I-0.pdf>. Acesso em: 27 mar. 2014. 

PONTES, Benedito Rodrigues. Administração de Cargos e Salários 
– carreira e remuneração. 15. ed. São Paulo: LTR 2011.

FINALIZANDO

REFERÊNCIAS
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Grupos Homogêneos: de mesma natureza que outro, da mesma 
espécie, da mesma categoria; idêntico, igual.

Inferência: inferência é a ação e o efeito de inferir (deduzir algo, tirar 
uma conclusão de outra coisa, conduzir a um resultado).

Ordem de grandeza: colocados em ordem crescente.

Tendenciosa: que denuncia uma intenção secreta, uma ideia 
preconcebida, de impor uma opinião.

GLOSSÁRIO
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Tema 4

Avaliação de cargos

POR DENTRO DO TEMA

A avaliação de cargos é um processo de mensuração dos cargos 
que, ao final do processo, irá demonstrar quanto vale cada cargo da 
Organização.

Segundo (JORGE, 2007), “a avaliação de cargos é um processo 
comparativo, que objetiva mensurar o peso de cada cargo em função 
de seus requisitos e características, com a finalidade de hierarquizá-los 
em função de seu valor relativo”. 

Os principais objetivos da avaliação de cargos, de acordo com 
Jorge (2007), são os seguintes:

Estruturar os valores relativos entre os cargos e estabelecer uma 
relação entre esses valores, de modo a estabelecer uma compensação 
financeira equitativa.

• Permitir que essa estrutura seja baseada nas qualificações 
requeridas pelos cargos, com a possibilidade de evolução clara em 
termos de oportunidades de carreira que podem ser oferecidas.

• Evitar que os salários sejam atribuídos de forma aleatória, a 
partir de decisões arbitrárias e sem critérios.

Além disso, dois conceitos são de relevante importância dentro 
da avaliação de cargos: 

• Conjunto de cargos-chave.

• Comitê de Avaliação de Cargos.

A avaliação de cargos tem por objetivo estabelecer as diferenças 
entre determinados grupos de cargos.

Conjunto de Cargos-Chaves

Quando o número de cargos é grande na estrutura de uma 
organização, não há a necessidade de avaliar todos os cargos para se 
ter uma boa visão da estrutura de cargos e salários da empresa. Essa 
análise pode ser feita avaliando apenas aqueles cargos conhecidos 
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como “cargos-chave”, que representam a maioria dos processos 
existentes na organização. 

Esses cargos normalmente representam dois parâmetros de 
equilíbrio: o equilíbrio interno (organização) e o equilíbrio externo 
(mercado). Do ponto de vista do equilíbrio interno, esses cargos 
devem representar as diversas áreas da empresa, possuir frequência 
de ocupação relevante e ter representatividade de todos os fatores 
de exigência estabelecidos na estrutura do Plano de Cargos e 
Salários.

Exemplo:

Cargos da Organização Cargos-Chave

Analista de Recursos Humanos Pleno                                                                                                                                            
Analista de Recursos Humanos Junior

Analista de Recursos Humanos

Auxiliar de compras I                                                                                                                                      
Auxiliar de compras II                                                                                                                      

Auxiliar de Compras

Assistente Financeiro                                                                                                                                       
Assistente de contas a pagar e receber                                                                                                                                          
Assistente de Tesouraria

Assistente Financeiro

Coordenador Vendas                                                                                                                                           
Coordenador Financeiro                                                                                                                                       
Coordenador RH

Coordenador Administrativo Financeiro

Nos Planos de Cargos atuais, em que a estrutura está cada vez 
mais enxuta, não é preciso escolher cargos-chave, uma vez que há 
a possibilidade de fazer a avaliação com todos os cargos.

Comitê de Avaliação de Cargos

É formado por um grupo de representantes das diversas áreas 
da organização, que tem por responsabilidade realizar a avaliação 
de cargos. 

A escolha do comitê é estratégica para a área de Recursos 
Humanos e para a organização, uma vez que, representantes de 
outras áreas poderão facilitar a divulgação e implantação do Plano 
de Cargos e Salários por toda a companhia. 

A composição desse comitê dependerá do momento político 
e do estágio de desenvolvimento que a organização se encontra. 
Dessa forma, o comitê poderá ser estabelecido por escolha direta 
da direção ou por processos mais democráticos, como a eleição 
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dos membros pelos empregados.

Segundo Pontes (2011), a formação do Comitê de Avaliação de 
Cargos tem os seguintes objetivos:

• Garantir a correta hierarquização dos cargos.

• Manter critérios uniformes nas avaliações.

• Garantir aceitação posterior das avaliações pela participação de 
indivíduos das diversas áreas da empresa.

Para que se consiga atingir os objetivos de forma harmoniosa, 
o comitê deverá receber um treinamento que considere aspectos 
técnicos e comportamentais.

Para Pontes (2011), o Comitê de Avaliação de Cargos deve ter 
um coordenador eficaz, de maneira que não haja desmotivação e, 
consequentemente, a interrupção do trabalho. Normalmente, essa 
coordenação é exercida pelo Gerente de Recursos Humanos.

A seguir, vejamos algumas das recomendações feitas por Pontes 
(2011), que podem ajudar a coordenação do comitê na obtenção 
de bons resultados:

• Definir claramente os objetivos das reuniões do comitê.

• Definir as responsabilidades de cada membro do comitê.

• Enviar, com antecedência, material sobre os cargos que serão 
discutidos.

• Marcar horários e convocar os participantes com antecedência.

• Evitar discussões isoladas durante as reuniões.

• Evitar que mais de um participante fale simultaneamente 
durante as reuniões.

• Negociar, quando não houver consenso.

Métodos tradicionais de avaliação de cargos

Os cargos são avaliados por diversos tipos de métodos. 
Vejamos as formas tradicionais de avaliar os cargos, de acordo 
com o estabelecimento de critérios e métodos não quantitativos e 
quantitativos. 

De acordo com Jorge (2007) e Pontes (2011), os métodos 
tradicionais de avaliação de cargos podem ser divididos em dois 
grandes grupos:
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• Grupo dos métodos não quantitativos: permite a rápida 
elaboração e fácil aplicação, porém não garante um resultado final 
de boa qualidade devido à subjetividade da avaliação. Pertencem a 
este grupo os seguintes métodos:

• Método do escalonamento.

• Método dos graus predeterminados.

• Grupo dos métodos quantitativos: permite maior precisão e 
objetividade, demandando, contudo, maior tempo e custo durante 
a implantação. Pertencem a este grupo os seguintes métodos:

• Método por comparação de fatores.

• Método de avaliação por pontos.

Método de Escalonamento

O método de avaliação de cargos por escalonamento tem como 
base de comparação confrontar os cargos entre si, comparando 
com os demais cargos da empresa.

Através deste método, os cargos são hierarquizados de acordo 
com as dificuldades e complexidades de execução e a avaliação é 
realizada de forma abrangente.

Sua aplicação é simples e rápida, entretanto, apresenta um alto 
grau de subjetividade, o que reduz sua confiabilidade. Sua utilização 
é indicada em organizações muito simples, onde existem poucos 
cargos, ou, ainda, como recurso emergencial, em organizações 
que precisam se estruturar de forma rápida para atender a 
determinadas necessidades específicas, tais como pressão sindical, 
alta rotatividade, insatisfação etc.

Cada integrante do Comitê de Avaliação de Cargos realiza 
o trabalho individualmente e o grupo reúne-se posteriormente 
para encontrar um consenso sobre cada cargo. O método por 
escalonamento possibilita a realização dessa avaliação de três 
formas diferentes:

• Escalonamento simples.

• Escalonamento por comparação binária.

• Escalonamento por comparação binária pontuada.
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Grau Escalonamento

  Avaliador A Avaliador B Avaliador C
Consenso entre os 

avaliadores

1 Recepcionista Motorista Recepcionista Recepcionista

2 Aux. Administrativo Aux. Administrativo Carpinteiro Aux. Administrativo

3 Carpinteiro Carpinteiro Motorista Carpinteiro

4 Motorista Recepcionista Aux. Administrativo Motorista

5 Almoxarife Almoxarife Almoxarife Almoxarife

Pelo escalonamento simples, os membros do Comitê de 
Avaliação de Cargos, isoladamente, hierarquizam os cargos da 
amostra. Cada avaliador analisa a importância do cargo, indicando o 
grau de complexidade (do cargo de menor complexidade – Grau 5 
– para o cargo de maior complexidade – Grau 1). A seguir, o comitê 
reúne-se e chega a um consenso.

O método de escalonamento por comparação binária pontuada 
consiste em pontuar os sinais de +, - e =. Esse formato é um 
aprimoramento do escalonamento por comparação binária. Através 
dele, é possível atribuir sinal de =. Dessa forma, a contagem de 
pontos é a seguinte:

Fonte: adaptado de Pontes (2011).

Quadro 4.2 | Escalonamento por comparação Binária Pontuada
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Auxiliar Pessoal   = -  -  - 1 1
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Contabilidade PL

+ +   = - 5 2

Analista RH PL +  + =    - 5 2
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Método dos Graus Predeterminados

O método de avaliação de cargos por graus predeterminados 
tem como base de comparação a confrontação entre os cargos 
e uma tabela de graus previamente determinados, com base nas 
constatações dos níveis de exigência existentes na organização. Essa 
constatação ocorre no processo da análise de cargos, avaliando-se 
as exigências e responsabilidades apontadas na descrição de cargos.

Por este método, os cargos são separados de acordo com as 
dificuldades de execução e sua similaridade com o “rótulo” constante 
na tabela de graus predeterminados.

Sua aplicação também é simples e rápida e, a exemplo do método 
de escalonamento, apresenta um alto grau de subjetividade, o que 
reduz sua confiabilidade.

Modelo de Definição dos Graus Predeterminados

Grau I – Não Qualificado:

• Executa tarefas simples e repetitivas, sob supervisão constante.

• Passível de aprendizado rápido, envolvendo pouca ou quase 
nenhuma responsabilidade. 

Grau II – Semiqualificado:

• Executa tarefas repetitivas e rotineiras, que exigem habilidades 
obtidas em experiência prévia.

• O ocupante executa ações simples, de forma independente.

• Exige atenção normal na execução das tarefas, para não causar 
retrabalho.

• Trabalha sob supervisão direta.

Grau III – Qualificado:

• Executa tarefas que exigem conhecimentos específicos, 
associados com experiência prática de três a quatro anos.

Sinal Pontos

 + 2 

 = 1

 - 0
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• Trabalha de forma mais independente, discutindo com o 
supervisor as soluções encontradas.

• Envolve responsabilidades médias sobre o patrimônio da 
empresa.

Grau IV – Altamente Qualificado:

• Executa tarefas que exigem conhecimentos específicos, 
associados com extensa experiência prática de cinco a oito anos.

• Trabalha de forma mais independente, informando o supervisor 
sobre as soluções encontradas;

• Envolve responsabilidades substanciais sobre o patrimônio da 
empresa.

Grau V – Técnico e de Supervisão:

• Executa tarefas que exigem conhecimentos acadêmicos, além 
de experiência e/ou treinamento específico especializado.

• O ocupante desenvolve trabalhos que exigem capacidade para 
planejar, iniciativa, ação independente, criatividade e tomada de 
decisão.

• A supervisão de seu trabalho é geral.

• Pode coordenar equipes relacionadas à sua área de eficácia.

• As decisões e recomendações podem afetar substancialmente 
os resultados e o patrimônio da empresa.

Grau VI – Alta Liderança:

• Cargo que exige, além de formação superior e cursos de 
extensão, grande experiência e familiarização com uma das áreas 
de gestão da empresa.

• Ocupação com responsabilidade e nível de decisão que podem 
afetar o destino da empresa.

A determinação do número de graus, assim como o que é exigido 
em cada um deles, fica a critério do próprio Comitê de Avaliação de 
Cargos, conforme as necessidades da empresa.

Uma vez definidos os graus, cada integrante avalia individualmente 
cada cargo da organização, comparando as atividades descritas na 
descrição de cargos com a tabela de graus predeterminados.

Após essa fase, o comitê deverá encontrar um consenso, 
lembrando que, as reuniões do Comitê de Avaliação de Cargos 
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para definição e consenso dos graus e demais aspectos relevantes, 
devem ser sucessivas e conciliadoras, exigindo uma boa liderança, 
para chegar a conclusões satisfatórias.

Método por comparação de Fatores

É um método de avaliação de cargos que distribui salários por 
fatores de especificação. Assim como no método de avaliação por 
pontos, são escolhidos alguns fatores que serão utilizados como 
critérios na realização da avaliação. Conforme a natureza dos 
cargos, são escolhidos os fatores a serem utilizados. O método é 
usado, principalmente, na área operacional. 

O comitê deverá atribuir, a cada fator, o percentual respectivo ao 
seu grau de importância na organização. O total deverá ser sempre 
100%.

Esses percentuais foram definidos pelo Comitê de Avaliação 
de Cargos, considerando que os fatores têm o mesmo grau de 
importância para todos os cargos da organização. Nesse caso, pode 
haver algumas discrepâncias no final da avaliação, uma vez que um 
fator importante para um cargo operacional, como, por exemplo, 
o esforço físico, pode ser irrelevante para um trabalhador da área 
administrativa. Pode-se então criar, em vez de uma, diversas tabelas 
de ponderação de fatores, uma para cada grupo ocupacional.

O comitê avalia cada cargo, atribuindo uma pontuação para 
cada fator. 

O fator mais importante para o cargo receberá o número maior.

Fator Grau de Importância na Organização

Instrução 30%

Experiência 30%

Responsabilidades por erros 20%

Esforço físico 10%

Condições de Trabalho 10%
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Método de Avaliação por pontos

Este método é o mais utilizado nas empresas brasileiras. Seu 
objetivo é comparar as descrições e especificações dos diversos 
cargos com modelos predeterminados para então atribuir a cada 
cargo certo número de pontos. Os passos são os seguintes:

1. Selecionar os cargos a serem avaliados.

2. Determinar os fatores de avaliação.

3. Graduar os fatores de avaliação.

4. Ponderar os fatores e atribuir pontos aos graus, de acordo 
com a importância relativa do cargo na organização.

Vantagens:

• É considerado o método mais objetivo.

• Pode ser aplicado uniformemente a todos os cargos da 
organização.

• Reduz ao mínimo a influência exercida pelo título ou salário do 
cargo.

• Reduz ao mínimo a influência exercida pelas características do 
ocupante.

Desvantagens:

• É um método custoso e lento.

• Exige treinamento específico dos avaliadores.

Para avaliar cargos através do método de avaliação por pontos, 
devemos utilizar a seguinte sequência de passos:

1° Passo – Definir se serão utilizados todos os cargos ou apenas 
os “Cargos-Chave”

Condições para ser “cargo-chave”:

• Ser representativo das várias atividades existentes na 
organização.
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• Possuir requisitos variados, que cubram toda a gama de 
especificações solicitada pelos graus dos fatores de avaliação.

• Perceber salário que reflita os vários níveis da estrutura em vigor.

• Cargo em que são classificados grandes grupos de empregados.

• Cargo cuja remuneração seja percebida por maior número de 
pessoas (alta frequência).

2° Passo – Definir o “Comitê de Avaliação de Cargos”

É recomendável desenvolver o sistema com a assistência de 
um comitê central (Comitê de Avaliação de Cargos), composto de 
executivos experientes e de alto nível, a quem deverá ser atribuído à 
avaliação dos cargos-chave nos fatores escolhidos.

3° Passo – Definir os “Fatores de Avaliação”

Existem 4 grandes áreas de fatores:

• Requisitos mentais.

• Requisitos físicos.

• Responsabilidades.

• Condições de trabalho.

4° Passo – Definir o “Grau dos Fatores”

O número de graus depende de nossa capacidade de defini-los, 
de maneira clara e objetiva. Na medida em que nos sobram meios 
de expressão para descrever diferentes requisitos dos cargos, novos 
graus podem ser criados dentro da gama de especificação do grupo 
de cargos a avaliar.

5° Passo – Ponderação dos “Pontos dos Fatores”

Os graus de um fator devem corresponder a determinados 
valores numéricos. Esta é a fase mais importante do processo, 
pois de sua correta aplicação dependerá a qualidade do sistema 
desenvolvido.
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Mínimo de Pontos 

do Fator

Graus do Fator Máximo de Pontos 
do Fator1 2 3 4 5 6 7

1 – Instrução 30 30       300     300

2 – Experiência 40 40           400 400

3 - Complexidade/
Resp. Erros

30 30       300     300

O número máximo de pontos é definido pelo próprio comitê. No 
exemplo anterior, foi definido que o número de pontos máximo é 
10 vezes maior que o número de pontos mínimo. Uma vez definidos 
os extremos (o mínimo e o máximo), é necessário definir os graus 
intermediários, para isso, utilizaremos a fórmula matemática da 
progressão geométrica:

Em que:

n = número de graus

an = ponto máximo

a1 = ponto mínimo

Q = quociente (fator multiplicador).

Vamos utilizar como exemplo o fator instrução da tabela anterior:

O fator encontrado (1,7782) deve ser multiplicado pela pontuação 
obtida em cada grau, para encontrar a pontuação seguinte. Vejamos:

 
Mínimo de Pontos 

do Fator

Graus do Fator
Máximo de Pontos 

do Fator1 2 3 4 5 6 7

1 – Instrução 30 30 53 95 169 300     300
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30 x 1,7782 = 53,00

53 x 1,7782 = 95,00

95 x 1,7782 = 169,00

169 x 1,7782 = 300,00

Se fizermos o mesmo procedimento para os demais fatores, a 
tabela matriz de graduação de fatores ficará assim:

6° Passo – Avaliação dos Cargos Conforme Tabela Matriz de 
Graduação dos Fatores

A primeira etapa é criar o Manual de Avaliação dos Fatores. O 
Comitê de Avaliação de Cargos deve escolher os fatores que serão 
utilizados na avaliação de cargos, assim como deve definir as 
descrições de cada grau, como nos exemplos a seguir:

Fator 1 – Instrução

Avalia o nível mínimo de conhecimentos teóricos requerido para 
a compreensão e execução satisfatória das atribuições do cargo, 
adquirido através de cursos oficiais de formação geral e/ ou específica, 
independentemente da experiência de trabalho.

Fator 2 – Experiência

Avalia o tempo mínimo de prática exigido no cargo ou em atividade 
similar, dentro ou fora da empresa, para a obtenção de conhecimentos 

 
Mínimo de 

Pontos do Fator
Graus do Fator Máximo de 

Pontos do Fator1 2 3 4 5 6 7

1 – Instrução 30 30 53 95 169 300     300

2 – Experiência 40 40 59 86 126 186 272 400 400

3 - Complexidade/
Resp. Erros

30 30 53 95 169 300     300

Grau Descrição

1 1° grau completo.

2 2° grau completo

3 2° grau mais especialização em sua área de atuação

4 Superior completo

5 Superior completo mais especialização em sua área de atuação
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e habilidades indispensáveis ao desempenho satisfatório do cargo. 
Esse tempo de experiência refere-se ao exercício de tarefas em cargo 
similar de nível inferior dentro da empresa ou em cargo idêntico no 
mercado de trabalho.

Fator 3 – Complexidade das Tarefas/Responsabilidade por Erros

Avalia o grau de dificuldade das tarefas atribuídas ao cargo, bem 
como os efeitos que seus erros podem produzir sobre as atividades 
da empresa, considerando o discernimento exigido, a variedade e a 
diversidade dos problemas envolvidos e os meios requeridos para o 
alcance dos resultados.

Grau Descrição

1 Simplesmente, um período de adaptação

2 De 6 meses a 1 ano

3 De 1 a 2 anos

4 De 2 a 4 anos

5 De 4 a 6 anos

6 De 6 a 8 anos

7 Mais de 8 anos

Grau Descrição

1
Envolve apenas a utilização de dados e informações existentes, cujas soluções são 
conhecidas ou padronizadas. Os erros não acarretam prejuízos significativos, uma vez 
que são identificados e reparados no curso normal do trabalho.

2

Envolve a utilização de dados e informações existentes, cujas soluções são, na maioria 
das vezes, conhecidas e padronizadas, ocorrendo, eventualmente, a análise de 
alternativas e a escolha de elementos existentes para a solução de problemas. Os erros 
são facilmente identificados, mas a reparação implica perda de tempo; geralmente, são 
reparados em etapa posterior e confinados a uma área da empresa.

3
Exige análises de alternativas e a escolha de elementos existentes para a solução de 
problemas. Os erros são identificados com dificuldade e a reparação demanda algum 
tempo, envolvendo, inclusive, outras áreas ou danos financeiros de médio valor

4

Exige análises de alternativas e a escolha de elementos existentes para a solução de 
problemas, ocorrendo, eventualmente, situações cuja execução requer criatividade. 
Os erros são identificados com dificuldade e a reparação demanda bastante tempo, 
acarretando retrabalho de outras áreas, embaraços operacionais ou administrativos, 
constrangimentos ou danos financeiros de grande valor.

5

Apresenta, permanentemente, situações novas que exigem criatividade para a solução 
de problemas. Os erros são identificados com dificuldade e a reparação acarreta 
grande perda de trabalho, constrangimentos e/ou significativo prejuízo financeiro, quer 
em nível de valor, quer em imagem da empresa.
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Tabela de Graduação dos Fatores

Utilizando os fatores já graduados anteriormente, podemos avaliar 
e pontuar os cargos a seguir e, dessa forma, obter o total de pontos 
de cada cargo. O salário médio é resultante de pesquisa de mercado.

Tabela dos Cargos Pontuados

 
Mínimo de 
Pontos do 

Fator

Graus do Fator Máximo de 
Pontos do 

Fator1 2 3 4 5 6 7

1 – Instrução 30 30 53 95 169 300     300

2 – Experiencia 40 40 59 86 126 186 272 400 400

3 - Complexidade/
Resp. Erros

30 30 53 95 169 300     300

Cargo

FATOR

Pontos
Salário 
MédioInstrução Experiência

Complexidade/ 
Responsabilidade 

por Erros

Servente 30 40 30 100  R$ 550,00 

Auxiliar Almoxarifado 53 86 95 234  R$ 600,00 

Operador de 
Empilhadeira

95 126 95 316  R$ 900,00 

Mecânico de Veículos 95 272 169 536  R$ 1.200,00 

Motorista Carreteiro 95 400 169 664  R$ 1.500,00 

Assim, temos a tabela de pontos dos cargos devidamente avaliados 
e graduados em ordem de importância dos fatores. Como atribuímos 
uma pontuação para cada grau e fator, no final, cada cargo obteve 
um total de pontos. Conseguimos, dessa forma, o equilíbrio interno 
dentro da organização.

Determinação das Classes Salariais pelo Método de Pontos

Ao realizar a avaliação, poderíamos definir uma faixa salarial para 
cada cargo, estipulando o salário mínimo, médio e máximo de cada 
cargo. No entanto, em uma empresa de porte médio ou grande, 
com muitos cargos, isso seria complexo demais para administrar. 
Imaginando uma empresa com 50 cargos, teríamos 50 faixas salariais 
diferentes; nada prático no contexto diário de uma organização.

Dessa forma, devemos criar as faixas salariais ou classes salariais 
agrupando os cargos que tenham um mesmo grau de complexidade 
e determinando intervalos de pontos para cada uma dessas classes.
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O primeiro passo é definir quantas faixas ou classes salariais a 
empresa deseja ter em sua estrutura salarial. Normalmente, utiliza-
se algo em torno de 10 faixas salariais. É possível também criar faixas 
distintas, conforme o grupo ocupacional. Para achar o intervalo de 
pontos em cada classe, normalmente é utilizada uma progressão 
geométrica.

Para que possamos exemplificar, consideremos a tabela dos 
cargos pontuados anterior para definir as classes salariais. O mínimo 
de pontos é 100 e o máximo possível é 1.000 (valor mínimo 
multiplicado por 10 – definido pelo Comitê de Avaliação de Cargos). 
Para calcular o fator multiplicador (quociente da progressão 
geométrica), vamos aplicar a fórmula matemática desse cálculo:

Para o cálculo do quociente, utilizamos n = 6, pois temos 6 elementos 
no intervalo de pontos considerado para a determinação das 5 classes. 
Esses 6 elementos são: os valores iniciais de cada classe considerada e o 
valor final da última classe.

O valor final das classes intermediárias é obtido pela subtração de 
uma unidade do valor inicial da classe seguinte. Exemplo: valor inicial da 
classe 2 é 158; portanto, o valor final da classe 1 é 157 (ou seja: 158 – 1).

Agora que encontramos o intervalo de pontos, precisamos 
determinar o salário médio de cada classe. A fórmula matemática é 
a mesma, ou seja, uma progressão geométrica, só que dessa vez o 
intervalo a ser considerado está entre o menor salário (R$ 550,00) 
e o maior salário (R$ 1.500,00) médio obtido através de pesquisa 
salarial. Como, nesse nosso exemplo, temos 5 classes, o quociente 
será calculado utilizando n = 5.

Classe Intervalo de Pontos Salário Médio Cargo

1 100 157  R$          550,00 Servente

2 158 249  R$          706,00 Auxiliar Almoxarife

3 250 395  R$          907,00 Operador de Empilhadeira

4 396 626  R$       1.165,00 Mecânico de Veículos

5 627 1000  R$       1.500,00 Motorista Carreteiro
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Nesse exemplo, como utilizamos apenas 5 classes salariais – 
o mesmo número de cargos –, cada cargo ficou em uma classe. 
O mais comum é termos, em uma mesma classe salarial, vários 
cargos. Para que isso aconteça, podemos enquadrar os demais 
cargos existentes na empresa dentro dessa mesma tabela.

Para calcular o número de pontos de cada cargo, devemos utilizar 
a tabela de graduação dos fatores, em que definimos a pontuação 
de cada fator para cada cargo. Na sequência, somamos a pontuação 
relativa aos diversos fatores escolhidos e obtemos a pontuação total 
de cada cargo. De posse dessa pontuação, enquadramos o cargo 
na classe correspondente.

Exemplo: suponhamos que os cargos a seguir tenham as 
seguintes pontuações:

Ferramenteiro: 780 pontos

Carpinteiro: 595 pontos

Almoxarife: 265 pontos

Seu enquadramento, de acordo com a tabela salarial do exemplo 
anterior, seria feito nas seguintes classes ou faixas salariais:

Ferramenteiro: Classe 5

Carpinteiro: Classe 4

Almoxarife: Classe 3

Gestão de Recursos Humanos – Cargos e Salários – Estratégias de 
Remuneração. 

Consulte o site do Sinsaude e leia o artigo “Gestão de Recursos 
Humanos –Cargos e Salários – Estratégias de Remuneração”, que 
fala sobre os métodos de avaliação de cargos e outros assuntos da 
área de cargos salários e benefícios.

ACOMPANHE NA WEB
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Disponível em: <http://www.sinsaude.org.br/portal/upload/
Anexo%20II%20-%20Irmandade%20de%20Miseric%C3%B3rdia%20
de%20Campinas[2].pdf>. Acesso em: 20 jul. 2014.

Plano de Cargos e Salários é valiosa ferramenta para motivar e 
reter Talentos. 

Verifique o site Diário do Comércio e leia uma matéria que fala sobre 
a importância do plano de cargos e salários.

Disponível em: <http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.
php?tit=plano_de_cargos_e_salarios_e_valiosa_ferramenta_para_
motivar_e_reter&id=125889>. Acesso em: 22 jul. 2014.

Como definir um Plano de Carreira – Plano de Cargos e Salários

Acesse ao vídeo e fique por dentro dos benefícios desta ferramenta 
para empresa e para alavancar sua carreira profissional.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=TNGQBnRDKss>. 

Acesso em: 24 jul. 2014.

Tempo: 4:52

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você 

encontrará algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia 

cuidadosamente os enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

1. A avaliação de cargos tem grande peso no processo de cargos e salários. 

Esta avaliação irá demonstrar quanto vale cada cargo da Organização, 

possibilitando não só a evolução clara em termos de oportunidades de 

carreira que podem ser oferecidas aos funcionários, como também uma 

política salarial mais justa. De acordo com estas informações, quais os 

principais objetivos da avaliação de cargos?

AGORA É A SUA VEZ



T4 - Avaliação de cargos68

2. Conforme os métodos tradicionais de avaliação de cargos, complete as 

lacunas com os métodos na sequência correta:

Os cargos são avaliados por diversos tipos de métodos. Os métodos 

tradicionais podem se dividir em dois grupos - __________________, 

onde estão inseridos os métodos ______________,_______________ e 

____________________, onde estão inseridos os métodos __________

_______,___________________.    

a) Não quantitativos / método por comparação de fatores, método de 

avaliação por pontos / Quantitativos / método do escalonamento, método 

dos graus pré-determinados. 

b) Quantitativos / método do escalonamento, método dos graus pré-

determinados / Não quantitativos / método por comparação de fatores, 

método de avaliação por pontos. 

c) Quantitativos / método por comparação de fatores, método de avaliação 

por pontos / Não quantitativos / método do escalonamento, método dos 

graus pré-determinados. 

d) Não quantitativos / método do escalonamento, método dos graus 

pré-determinados / Quantitativos / método por comparação de fatores, 

método de avaliação por pontos.

3. De acordo com os trabalhos de avaliação de cargos analise os 

apontamentos abaixo: 

I. No que diz respeito ao comitê de avaliação de cargos, a principal regra 

deste processo é que os membros participantes do comitê são definidos 

pela alta direção da organização.

II. O método de escalonamento é simples e rápido; entretanto, apresenta 

um alto grau de subjetividade, o que reduz sua confiabilidade. Este método 

é dividido em três versões: Escalonamento Simples, Escalonamento por 

comparação Binária e escalonamento por comparação Binária pontuada.

III. Os “cargos-chave” representam a maioria dos processos existentes na 

organização. Esses cargos, normalmente, representam dois parâmetros 

de equilíbrio: o equilíbrio interno (Organização) e o equilíbrio externo 

(mercado).
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IV. No método de escalonamento por comparação Binária, devemos criar 

as faixas salariais ou classes salariais agrupando os cargos que tenham um 

mesmo grau de complexidade e determinando intervalos de pontos para 

cada uma dessas classes.

Estão corretos os apontamentos em:

a) I; II; III e IIII.

b) II e IIII.                          

c) II e III.                                     

d) I e III          

4. Entre os diversos métodos de avaliação de cargos, existe um deles 

que tem o objetivo de comparar as descrições e especificações dos 

diversos cargos com modelos predeterminados. Assinale a alternativa que 

corresponde a esta afirmação: 

a) Método de escalonamento. 

b) Método por comparação de fatores.                          

c) Método por Graus Predeterminados.                                     

d) Método por pontos.       

5. Para viabilizar o dia a dia dos processos da estrutura salarial, através 

da determinação das classes salariais, a empresa consegue ter uma 

organização e praticidade maior, no momento de alocar os cargos 

de acordo com os salários ideais. Desta forma, explique através dos 

conhecimentos adquiridos neste tema, como funciona a determinação 

das classes de salários pelo método de pontos.

Neste tema, você ficou por dentro da importância da avaliação 
de cargos para todo o sistema de administração de cargos e 
salários. O pleno conhecimento de um sistema de avaliação de 
cargos propiciará o desenvolvimento das demais atividades da área 

FINALIZANDO
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de administração de cargos e salários dentro de uma organização, 
como pesquisa salarial, classificação de cargos, elaboração 
da estrutura de cargos e salários entre outras. Uma empresa 
que tenha profissionais bem capacitados neste processo, terá 
resultados positivos em sua política salarial e sucesso na retenção 
e desenvolvimento de seus funcionários. Após este estudo sobre 
avaliação de cargos, seu conhecimento terá sido aprimorado e você 
será capaz de identificar fatores que impactam na valorização dos 
cargos, formas de remuneração e plano de carreira.

CHIAVENATO, I. Remuneração, benefícios e relações de trabalho: 
como reter talentos na organização. São Paulo: Atlas, 2003.

JORGE, J. M. Remuneração estratégica como desenvolver 
atitudes empreendedoras por meio da remuneração. São Paulo: 
LTr, 2007.

PONTES, Benedito Rodrigues. Administração de Cargos e Salários 
– carreira e remuneração. 15. ed. São Paulo: LTR 2011.

Cargos Chaves: amostra de cargos de um mesmo grupo 
ocupacional.

Classe: corresponde a cada valor intermediário entre o mínimo e o 
maximo da faixa salarial de cada grau.

Graus: é o resultante de um agrupamento de cargos equivalentes e 
que terão tratamento salarial igual.

Graus Predeterminados: permite a hierarquização dos cargos 
avaliando-os, pela descrição de níveis previamente definidos.

REFERÊNCIAS

GLOSSÁRIO
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Tema 5

Pesquisa salarial

POR DENTRO DO TEMA

Pesquisa Salarial

A administração salarial é uma atividade que busca equilíbrio interno 
e externo dos salários e benefícios, de forma que os empregados sintam-
se reconhecidos, de maneira justa e equilibrada. O trabalho de Pesquisa 
Salarial tem por objetivo avaliar a competitividade de uma organização 
no que se refere à remuneração em relação a um determinado 
mercado, e visa fornecer subsídios para que a empresa possa tomar 
a decisão de manter ou de rever sua política de administração salarial, 
levando em consideração a valorização e retenção de seus talentos. Os 
cargos são descritos, analisados, avaliados e classificados, mas também 
precisam ser pesquisados, sempre com o objetivo de possibilitar 
diversas comparações e determinações estratégicas através dos dados 
coletados. Segundo Marras (2012, p. 55):

De acordo com Pontes (2011, p. 246), a pesquisa salarial “é o estudo 
do comportamento salarial praticado em certo setor empresarial”. 
A pesquisa salarial permite que a organização conheça “os salários 
praticados por outras companhias, bem como a reação do mercado à 
política salarial imposta pelo governo”. 

Esta pesquisa fornece elementos importantes para determinar 
critérios da política salarial a ser praticada pela empresa, uma vez que é 
por meio da pesquisa que alcançamos o equilíbrio externo e obtemos 
dados importantes para a ponderação do Manual de Avaliação de 
Cargos pelo método de pontos (PONTES, 2011, p. 246). 

A pesquisa salarial é um instrumento por meio do qual a 
empresa capta informações sobre os cargos, salários e os 
benefícios, procedimentos de políticas de remuneração 
praticadas pelas empresas, em mercado previamente 
escolhido, visando subsidiar a implantação ou manutenção 
de sua própria política de pagamentos e benefícios. 
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Por que as Organizações Devem Fazer uma Pesquisa Salarial?

A Pesquisa Salarial:

• Proporciona informações sobre práticas e tendências de mercado 
referentes a salários e benefícios.

• Ajuda a revisar e ajustar as políticas de remuneração e benefícios.

• Suporta o monitoramento da concorrência.

• Facilita a tomada de decisão e a definição de estratégias mais 
eficazes. 

Normalmente, esta pesquisa é elaborada no momento em que se 
implanta o plano de cargos e salários e, depois, é realizada uma vez 
por ano, para acompanhamento dos salários no mercado de trabalho. 

A Pesquisa Salarial não é diferente de outras pesquisas desenvolvidas 
no mercado. Desta forma, deve obrigatoriamente apresentar fases de 
coleta, tratamento analítico estatístico e estudo dos dados obtidos, 
para confrontação com a situação salarial da empresa promotora 
da pesquisa e tomada futura de decisões acerca dos assuntos que 
envolvem a Administração de Cargos e Salários.

Elaboração da Pesquisa

A área de Administração de Cargos e Salários procura obter o 
equilíbrio interno de seus salários dentro da empresa, assim como 
o equilíbrio externo em relação ao mercado de trabalho, através de 
diversos tipos de pesquisas. Vejamos dois exemplos mais comuns: 

Pesquisas Globais

São pesquisas feitas por empresas especializadas e representam a 
aquisição do caderno que contém as informações salariais coletadas 
no mercado, que estão devidamente tabuladas, para suas análises 
e aproveitamento interno nas organizações. Essa pesquisa leva 
em consideração as tendências do mercado geral e normalmente 
não são aconselhadas quando o objetivo é uma nova estrutura de 
salários, pois os cargos são analisados de forma superficial, sem 
considerar as características específicas da organização. Pesquisas 
realizadas por grupos informais de Recursos Humanos também 
fazem parte desta modalidade.  
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Pesquisas Específicas

Trata-se de pesquisas próprias, em que a empresa irá desenvolver 
a sua pesquisa salarial incluindo os cargos-chave da estrutura e 
definindo as empresas pesquisadas de acordo com seu segmento, 
suas necessidades e características vigentes. 

Enquanto as pesquisas globais têm como foco as tendências do 
mercado geral, as pesquisas específicas têm como objetivo suprir as 
necessidades específicas da empresa que as patrocina. 

Vejamos algumas das necessidades específicas ou momentâneas 
das organizações: 

• Recrutamento: salário admissional insuficiente para atrair 
profissionais competentes e talentosos.

• Turnover: o cargo apresenta alta rotatividade e é constatado, 
através da técnica de entrevista de desligamento, que o principal 
motivo é o salário.

• Cargos novos: cargos criados posteriormente à implantação do 
Plano de Cargos e Salários.

• Reivindicações salariais: solicitações de reajustes salariais por 
ocupantes de determinados cargos. 

A pesquisa salarial deve ser elaborada com observância a alguns 
questionamentos: 

• Quais cargos serão pesquisados? 

• Quais empresas devem ser pesquisadas? 

• Quando a pesquisa deve ser feita? 

De acordo com Pontes (2011, p. 253): 

Para a elaboração da pesquisa salarial, devem ser seguidas 
as seguintes fases:
Seleção dos cargos a serem pesquisados.
Seleção das empresas participantes.
Preparação do manual de coleta de dados.
Coleta de dados.
Tabulação de dados.
Análise do resultado e recomendações.
Relatório aos participantes.
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Cargos a Serem Pesquisados

A Administração de Cargos e Salários deve selecionar os cargos 
que considera como cargos de referência, ou cargos-chave. Eles 
podem ser: 

Cargos que representam vários outros cargos da empresa 
promotora da pesquisa. 

• Cargos de fácil identificação no mercado de trabalho. 

• Cargos que representam as várias áreas da empresa. 

Empresas Participantes

A empresa que pretende desenvolver os trabalhos de pesquisa 
salarial deverá selecionar as organizações que serão convidadas 
para participar dos trabalhos da seguinte forma: 

• Localização geográfica da empresa a ser pesquisada. 

• Empresas do mesmo segmento empresarial.  

• Empresas representativas do mercado.  

• Política Salarial praticada na empresa a ser pesquisada.  

A quantidade de empresas que serão incluídas na pesquisa 
salarial irá variar em função do nível de detalhamento e precisão 
da pesquisa, bem como do tempo disponível para a sua conclusão. 

Preparação do Manual de Coletas de Dados

Coleta de Dados

A pesquisa salarial pode ser feita por intermédio de: 

• Questionários. 

• Acesso às empresas pela internet.

• Contatos com especialistas em salários. 

• Contatos telefônicos com empresas. 

O caderno de coleta de dados deve conter instruções 
precisas sobre o preenchimento dos gabaritos de respostas, 
a relação das empresas que estão sendo pesquisadas e as 
descrições dos cargos inclusos na pesquisa, incluindo além 
do gabarito para resposta. (PONTES, 2011, p. 256)
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Tabulação dos Dados e Análise dos Resultados

A tabulação dos dados é o tratamento estatístico dado às 
amostras coletadas, a fim de que as informações possam ser 
analisadas em uma mesma base de comparação. Esse tratamento 
estatístico corrige as remunerações para a mesma data base 
(lembrando que as organizações têm datas diferenciadas para 
conceder seus reajustes) e, além disso, uniformiza as horas mensais 
trabalhadas. Deve-se fazer uma análise para a verificação de dados 
que possam distorcer os resultados finais, como, por exemplo, 
salários com baixa frequência de ocupantes e que possam ter 
valores muito elevados ou muito inferiores se comparados com a 
média do mercado pesquisado. Nesse caso, a análise é para decidir 
se o dado será ou não considerado durante as fases seguintes e qual 
será o impacto causado no estudo em geral.

Constantemente, podemos nos deparar com dados incorretos, 
devido a inconsistências durante a fase de coleta. Quando possível, 
os dados devem ser revisados com a empresa informante e, havendo 
necessidade, devem ser corrigidos. Caso essa revisão não seja 
possível, recomenda-se não utilizar os dados nas fases seguintes. 

De forma resumida, veremos o que Pontes (2011, p. 260) nos 
apresenta sobre as fases da etapa de tabulação e análise dos 
resultados:

• Separação dos dados.

• Organização dos dados.

• Correção dos salários para a mesma data base.

• Correção dos salários para o mesmo número de horas mensais.

• Cálculo do desvio padrão.

• Análise da frequência de ocupantes em cada um dos cargos.

• Corte de cargos que possam causar distorções no estudo.

• Medidas estatísticas.

Recomendações

O profissional da área de Administração de Cargos e Salários 
deve estar atento ao fato de que a pesquisa salarial é uma espécie 
de troca de informações a respeito de salários e benefícios entre as 
empresas pesquisadas. 
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A empresa que desenvolve os trabalhos de pesquisa salarial 
necessita, de forma clara e correta, observar um critério indispensável 
a esses trabalhos, que consiste no envio de um exemplar dos 
resultados (tabulação salarial) para as empresas participantes. 

Outra recomendação a todas as organizações que têm por 
objetivo desenvolver uma pesquisa salarial é que cuidem da 
confidencialidade dos trabalhos e das informações obtidas. 
Esta é uma condição básica para o sucesso da pesquisa e para 
a concordância de participação por parte das empresas a serem 
convidadas.

Relatório aos Participantes

É de extrema importância que cada organização participante 
receba o relatório com as medidas estatísticas trabalhadas.

Para Marras (2012, p. 61), o relatório a ser disponibilizado às 
empresas participantes deverá conter todo o tratamento estatístico 
da pesquisa, ou seja: 

• Tabulação dos cargos pesquisados.

• Menor e maior salário do mercado (por cargo pesquisado).

• Menor e maior salário pago pela empresa (por cargo pesquisado).

• Média aritmética ponderada da empresa (por cargo pesquisado).

• Média aritmética ponderada do mercado (por cargo pesquisado).

• 1º e 3º quartis do mercado (por cargo pesquisado).

• Desvio padrão da empresa frente ao mercado (por cargo 
pesquisado).

• Gráfico comparativo de empresa versus mercado. 

O envio do relatório final às empresas participantes, contendo 
todas as informações e comparações relativas à pesquisa, eleva a 
probabilidade e as expectativas de participação das mesmas em 
outras atividades que possibilitem o compartilhamento constante 
de informações.
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Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você 

encontrará algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia 

cuidadosamente os enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

Como Realizar uma Pesquisa Salarial de forma Eficiente

Consulte o site “Sobre Administração” e leia a matéria “Como Realizar 
uma Pesquisa Salarial de forma Eficiente”. O autor fala de forma 
simples sobre a prática e o processo de desenvolvimento de uma 
pesquisa salarial assertiva.

Disponível em: <http://www.sobreadministracao.com/como-realizar-

uma-pesquisa-salarial-de-forma-eficiente/> Acesso em: 12 ago. 2014.

Pesquisa Salarial: Comparando Cebolas com Bananas!

Verifique o site “RH Portal” e leia a matéria “Pesquisa Salarial: 
Comparando Cebolas com Bananas!”, que fala sobre a importância 
da construção de uma base sólida de estruturação dos grupos 
ocupacionais e como incorporar formas mais estratégicas de 
remuneração.

Disponível em: <http://www.rhportal.com.br/recursos-humanos/
Pesquisa-Salarial-Comparando-Cebolas-Com-Bananas.htm> Acesso 
em: 12 ago. 2014.

Políticas de Retenção de Talentos

Acesse no YouTube o vídeo “CBN – Mundo Corporativo: Entrevista 
com João Senise”, que mostra uma conversa com o vice-presidente 
de Recursos Humanos da Pepsico. Trata-se de uma entrevista com 
diversos aspectos importantes no que diz respeito ao assunto de 
políticas de retenção de talentos. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=QMbk5MYrke0> 

Acesso em: 12 ago. 2014.

Tempo do vídeo: 33:19.

ACOMPANHE NA WEB

AGORA É A SUA VEZ
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1. Através do Plano de Cargos e Salários, os cargos das pessoas são 

descritos, analisados, avaliados e classificados, mas também precisam ser 

pesquisados, sempre com o objetivo de possibilitar diversas comparações 

e determinações estratégicas através dos dados coletados. Por meio 

destas informações, defina Pesquisa Salarial e sua finalidade no plano de 

cargos e salários de uma organização.

2. A Pesquisa de Cargos e Salários é uma das ferramentas estratégicas 

do plano de cargos e salários. Mas, em que momento ela entra em ação? 

Quando deve ser elaborada? Em que situações deve ser utilizada pela 

organização em sua área de administração salarial? Analise os itens e 

preencha os campos com (V) para verdadeiro e (F) para falso e, em seguida, 

assinale a alternativa correta:

(__) A pesquisa de cargos e salários pode ser realizada uma única vez pela 

organização, que depois deverá buscar o equilíbrio interno dos salários 

através do método de meritocracia.

(__) A elaboração da pesquisa de cargos e salários normalmente ocorre no 

momento de implantação do plano de cargos e salários na organização.

(__) Pode ser utilizada para fornecer subsídios na tomada de decisão 

entre manter ou rever a política de administração salarial da organização, 

levando em consideração a valorização e retenção de seus talentos.

(__) Como manutenção do processo, pode ser realizada uma vez por ano, 

para acompanhamento dos salários no mercado de trabalho.

a) V; F; V; V. 

b) F; V; V; V. 

c) V; V; F; F. 

d) F; F; V; F.

3. Para que o processo de desenvolvimento de uma pesquisa salarial 

seja bem executado, com organização e tratamento correto dos dados, 

é preciso seguir algumas etapas. Assinale a alternativa correta no que diz 

respeito às etapas para elaboração de uma pesquisa salarial: 

a) Tabulação dos cargos pesquisados; menor e maior salário do mercado; 

menor e maior salário pago pela empresa; média aritmética ponderada 
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da empresa; média aritmética ponderada do mercado; 1º e 3º quartis 

do mercado; desvio padrão da empresa frente ao mercado; gráfico 

comparativo empresa versus mercado.

b) Separação dos dados; organização dos dados; correção dos salários 

para a mesma data base; correção dos salários para o mesmo número 

de horas mensais; cálculo do desvio padrão; análise da frequência de 

ocupantes em cada um dos cargos; corte de cargos que possam causar 

distorções no estudo; medidas estatísticas. 

c) Seleção dos cargos a serem pesquisados; seleção das empresas 

participantes; preparação do manual de coleta de dados; coleta de dados; 

tabulação de dados; análise do resultado e recomendações; relatório aos 

participantes.

d) Questionários; acesso às empresas pela internet; contatos com 

especialistas em salários; contatos telefônicos com empresas.

4. De que maneira deve ser realizada a seleção dos cargos para inclusão 

na pesquisa salarial? Assinale a alternativa correta: 

I. Cargos e menor salário.

II. Cargos-chave. 

III. Cargos novos.

IV. Cargos de referência.

Seleção aleatória. 

a) I; III; IV.

b) II; III; V.

c) II; IV.

d) Todas as alternativas.    

5. Complete as lacunas com os tipos de pesquisa salarial que podemos 

encontrar no mercado. Assinale a alternativa que corresponde às palavras 

que preenchem corretamente as lacunas. 

A pesquisa salarial na modalidade _________________ permite incluir o 
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segmento de mercado que interessa à organização, englobando apenas os 

cargos mais característicos deste segmento. Já a pesquisa _____________ 

é utilizada como indicador de tendência do comportamento geral do 

mercado, e não é recomendada quando o objetivo é uma nova estrutura 

salarial. 

a) Grupos informais; específica. 

b) Global; estratificada.

c) Específica; segmentada.

d) Específica; global.

Neste tema, você ficou por dentro do conceito de pesquisa 
salarial e da estrutura básica para a elaboração de uma pesquisa. 

Você viu também os objetivos da pesquisa salarial, os diferentes 
tipos de pesquisa que podem ser encontrados no mercado 
pelas organizações, informações sobre o momento ideal para 
o desenvolvimento da pesquisa e os resultados que um trabalho 
bem desenvolvido pode propiciar à empresa, através da área de 
administração de cargos, salários e benefícios.

Além desses tópicos, foram abordadas também as etapas que 
devem ser cumpridas no processo de elaboração de uma pesquisa 
salarial e a finalização da mesma.

CHIAVENATO, I. Remuneração, benefícios e relações de trabalho: 
como reter talentos na organização. São Paulo: Atlas, 2003. 

MARRAS, Jean Pierre. Administração de Remuneração. 2. ed. São 
Paulo: Pearson, 2012.

FINALIZANDO
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Ponderação: particularidade daquilo que é importante ou relevante; 
equilíbrio apresentado entre forças que se opõem.  

Política Salarial: determina as regras para a efetiva administração 
dos salários na empresa.

Tabulação dos dados: é o tratamento estatístico da amostra 
coletada em pesquisa salarial. 

Turnover: muito usado pelas áreas de Recursos Humanos das 
organizações, o termo “turnover” também é conhecido como 
“rotatividade” e traduz, na verdade, o percentual de substituição que 
uma empresa possui. Serve como indicador de saúde organizacional, 
ou seja, o giro entre entradas e saídas de funcionários de uma 
organização.

GLOSSÁRIO
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Tema 6

Estrutura salarial e política 
salarial

POR DENTRO DO TEMA

A estrutura salarial representa a política de Cargos e Salários que 
uma organização utiliza para assegurar que serão pagos, para cada 
profissional, os valores acordados conforme o nível da posição e de 
competitividade no mercado. É uma importante ferramenta para a 
gestão de recursos humanos, através da qual os cargos vigentes são 
classificados e ordenados de forma lógica e organizada, conforme o 
impacto e a contribuição para o negócio.

A estrutura salarial de uma organização irá direcioná-la no sentido 
de ser mais ou menos ousada na administração de seus funcionários. 
É a partir dessa estrutura, alinhada à política salarial, que se estabelecem 
as principais diretrizes para a elaboração do Manual de Administração 
de Salários. Através da estrutura salarial, a organização pode desenvolver 
trabalhos diversos relacionados à Administração de Cargos e Salários, 
com nomenclaturas corretas e salários pré-estabelecidos para cada 
cargo existente.

De acordo com Pontes (2011), existe uma série de termos 
técnicos que são utilizados na estrutura salarial. Apresentamos a 
seguir alguns desses termos, tal como o autor os define, porém, 
ressaltamos que é possível encontrar organizações que utilizam 
termos diferentes para estes conceitos.

A estrutura resultante da organização dos parâmetros de 
equilíbrio interno e externo dos salários, das avaliações 
de cargos e dos valores médios de salários do mercado é 
a base para que possamos construir um instrumento de 
Administração de Cargos e Salários em uma organização. 
Esse instrumento, uma vez alinhado à estratégia de 
negócios da empresa, dá origem ao que chamamos 
“estrutura salarial da empresa”. (PONTES, 2011, p. 285)
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Estrutura salarial: é a organização de uma progressão 
salarial, em função da crescente valorização dos cargos, 
resultante do processo de avaliação. 
Curva de referência: é a curva resultante da equação de 
regressão obtida pelo processo de ajustamento entre 
salário e pontos (ou escalonamento ou graus), obtidos na 
avaliação de cargos.
Grau: é o resultante de um agrupamento de cargos 
equivalentes, que terão tratamento salarial igual.
Salário máximo do grau: é a referência do maior salário 
do grau, ou seja, corresponde ao valor máximo que um 
funcionário pode perceber em um cargo enquadrado 
naquele grau.
Salário mínimo do grau: é a referência do menor salário 
do grau, ou seja, corresponde ao valor mínimo que um 
funcionário pode perceber em um cargo enquadrado 
naquele grau.
Salário médio do grau: é o valor médio entre o salário 
máximo e o mínimo de cada grau. Corresponde ao valor 
da curva de referência no grau, quando esta se encontra na 
média da faixa salarial, que é comumente aplicado.
Amplitude da faixa: corresponde à diferença percentual 
entre o salário máximo e o salário mínimo do grau. 
Faixa salarial: corresponde à diferença monetária entre o 
salário máximo e o salário mínimo do grau.
Classe: corresponde a cada valor intermediário entre o 
mínimo e o máximo da faixa salarial de cada grau. É possível 
encontrar este conceito com a denominação “grau”.
Sobreposição da faixa: é o quanto o salário de um grau 
supera o dos graus mais elevados na estrutura salarial. 
(PONTES, 2011, p. 285-286)

Essas definições permitem a correta aplicação dos conceitos e 
práticas estabelecidos para a Administração de Cargos e Salários de uma 
organização. Deve-se considerar ainda que a elaboração da estrutura 
salarial de uma empresa precisa contemplar o número de salários 
aprovados para cada cargo ou para um grupo de cargos, iniciando 
sempre pelo salário admissional e finalizando no salário máximo.

A curva de referência

A curva de referência pode ser utilizada para a montagem da 
estrutura de valores equivalentes às médias encontradas para 
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os cargos da empresa no mercado. A decisão de se adotar este 
processo cabe à diretoria, uma vez que ele deve ter como base a 
situação econômico-financeira da organização e sua participação 
no mercado e nos resultados de suas operações. 

O Quadro 6.1 nos mostra dois exemplos do posicionamento 
da organização em comparação com o seu respectivo segmento 
empresarial no mercado.

A situação A nos mostra que a empresa está, em média, abaixo 
dos salários praticados pelas empresas pesquisadas no mercado, em 
todos os seus cargos. Deve-se considerar que a não implantação da 
curva de mercado como curva de referência para a construção da 
estrutura salarial poderá trazer resultados negativos para a retenção 
de talentos, uma vez que sua política salarial será restritiva. 

Já na situação B, podemos verificar que a empresa está, em 
média, abaixo do mercado para os cargos que possuem maior 
complexidade e responsabilidade. Caminhando nesta estratégia, 
a organização poderá ter problemas nos trabalhos de atração e 
retenção dos profissionais com nível mais elevado de competências 

Fonte: adaptado de Pontes (2011, p. 288).

Quadro 6.1 | Exemplos de Curvas Referenciais
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e que exercem funções-chave para os negócios da organização.

Há ainda algumas empresas que preferem administrar uma 
política salarial mais agressiva, posicionando-se na curva de 
referência dentro de uma amplitude percentual de 10% e 20% acima 
da curva média do mercado ou que definem a curva referente 
ao terceiro quartil do mercado pesquisado como a média de sua 
estrutura salarial. Adotando esta estratégia, a organização tem maior 
facilidade para atrair e reter talentos. 

A possibilidade de utilização da curva salarial em conformidade 
com o mercado dependerá de outros fatores ligados à remuneração, 
como, por exemplo, os benefícios oferecidos e a remuneração 
variável. A empresa pode definir a sua curva salarial abaixo do 
mercado, mas a sua política de remuneração total, neste caso, deve 
ser complementada com atraentes benefícios e com uma política 
específica para bônus, comissões e Participação nos Lucros de 
Resultados (PLR). 

A elaboração da estrutura salarial adequada a cada organização 
requer múltiplos trabalhos e passa por seis etapas:

1. Cálculo do ajustamento da curva de referência

A direção da empresa deverá decidir pelo posicionamento da 
empresa abaixo, na média ou acima do mercado de salários.

2. Definição do número de graus do plano salarial

A determinação do número de graus varia de empresa para 
empresa. Geralmente, um plano salarial apresenta de dez a quinze 
graus salariais, com todos os cargos contemplados em suas 
respectivas faixas salariais.

3. Determinação do ponto médio dos graus

Representa o cálculo para a apuração da média entre os pontos 
mínimos e máximos de cada grau.

4. Cálculo do salário médio no ponto médio dos graus

Após a definição ou conhecimento do menor salário da estrutura 
salarial, correspondente ao piso salarial da categoria sindical em que 
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a empresa está enquadrada, deve-se definir qual será o intervalo 
percentual entre os salários a serem calculados, de conformidade 
com autorização da diretoria da organização. 

Exemplo: 

O piso salarial é de R$700,00. A diretoria da empresa determina 
que o intervalo percentual seja de 8% entre os degraus salariais e de 
15% entre os graus salariais. Assim, teremos: 

Grau Ponto médio Salário médio

01 120 816,00

02 160 939,00

03 200 1.080,00

04 240 1.242,00

05 280 1.428,00

06 320 1.642,00

07 360 1.888,00

08 400 2.172,00

09 440 2.497,00

10 480 2.873,00

5. Elaboração da faixa salarial 

A faixa salarial deve ser estabelecida de acordo com cada classe 
de cargos. É ela que define o salário de cada profissional conforme 
o seu desempenho no cargo. Observe que a tabela abaixo mostra 
uma faixa salarial com cinco níveis ou steps de 8% cada, formando 
uma extensão ou amplitude de aproximadamente 40% entre o 
início e o fim da faixa (leitura horizontal).

Grau Salário mínimo 1° quartil Salário médio 3° quartil Salário máximo

01 700,00 756,00 816,00 882,00 952,00
02 805,00 869,00 939,00 1.014,00 1.095,00
03 926,00 1.000,00 1.080,00 1.166,00 1.260,00
04 1.065,00 1.150,00 1.242,00 1.342,00 1.449,00
05 1.224,00 1.322,00 1.428,00 1.542,00 1.665,00
06 1.408,00 1.521,00 1.642,00 1.774,00 1.916,00
07 1.619,00 1.749,00 1.888,00 2.039,00 2.203,00



T6 - Estrutura salarial e política salarial88

6. Enquadramento dos cargos da empresa nos graus 
determinados

Os cargos, nesse ponto dos trabalhos, devem ser inseridos nos 
respectivos graus determinados, entre o salário mínimo e o salário 
máximo, em decorrência dos pontos que receberam no processo de 
avaliação de cargos. 

É importante observar que os cargos com uma classificação 
que propõe uma carreira, como A, B, C, ou I, II, III, ou até mesmo 
júnior, pleno e sênior, devem ser enquadrados em graus diferentes 
na tabela salarial. Se esses cargos, com seus níveis de carreira, forem 
enquadrados na mesma faixa salarial, pode-se entender que foram 
criados números insuficientes de graus salariais e até mesmo que o 
processo de avaliação de cargos precisa ser revisado imediatamente 
para adequá-los ao enquadramento correto.

Política Salarial

Para Pontes (2011), a política salarial é constituída por diretrizes 
que refletem a filosofia da organização em relação à remuneração de 
seus funcionários. São elas que estabelecem o salário de admissão, 
as promoções, reclassificações e atualizações salariais em função do 
mercado ou da perda de poder de compra motivada por diversos 
fatores econômicos, como, por exemplo, a inflação.

Elas devem também respeitar as diretrizes jurídicas concernentes 
à questão salarial, promulgadas na Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, entre as quais se destaca: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além 
de outros que visem à melhoria de sua condição social: 
[...]
IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, 
capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de 
sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, 
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com 
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, 
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 
V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade 
do trabalho. 
VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em 
convenção ou acordo coletivo. (BRASIL, 1988)
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Além das diretrizes jurídicas, os principais aspectos que devem 
ser observados em uma política salarial, segundo Pontes (2011), são:

Salário de Admissão
Inicialmente, é estabelecido o mínimo da faixa salarial de cada 

grau. É possível encontrar organizações que adotam um salário de 
admissão em torno de 10% abaixo da faixa, reajustando o salário do 
profissional para o mínimo da faixa após o término da experiência. É 
preciso averiguar se os salários iniciais de cada grau estão de acordo 
com as exigências dos valores de pisos salariais dispostos

Promoção Horizontal (Aumento por Mérito)
É a passagem do funcionário para uma classe superior de salário, 

permanecendo no mesmo cargo e grau, decorrente de resultados 
positivos no desempenho de suas tarefas e do crescimento de sua 
experiência. Normalmente, este tipo de promoção observa um 
prazo mínimo de um ano a um ano e meio entre um reajuste e 
outro. É importante que as organizações prevejam as verbas para 
este tipo de reajuste em seus planejamentos financeiros anuais.

Promoção Vertical (Aumento por Promoção)
É a passagem do funcionário de um cargo para outro de grau 

superior. Geralmente, a promoção vertical observa um prazo 
mínimo de seis meses de permanência do colaborador no cargo 
inicial para a obtenção de experiência e resultados que justifiquem 
o recebimento deste tipo de promoção.

Reclassificação (Aumento por Reclassificação)
Acontece quando for atribuído a um cargo tarefas mais 

complexas que, pela reavaliação, proporcionem elevação de 
grau. Dessa forma, todos os colaboradores que estejam dentro 
desta possibilidade de reclassificação de cargos e que apresentem 
qualificações adequadas para exercer as novas tarefas deverão 
receber um novo salário, situado em grau superior na estrutura 
salarial da organização.

Manual de Administração de Salários
Os aspectos da política salarial devem estar contidos no Manual 
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de Administração de Salários, assim como as responsabilidades pela 
administração. Todos os critérios definidos para esta administração 
devem ser explicitados em uma norma ou manual de orientação. 
De acordo com Pontes (2011, p. 309-313), um bom Manual de 
Administração de Salários deve conter:

• Introdução.

• Objetivos.

• Responsabilidade pela administração de salários.

• Classificação de cargos.

• Graus.

• Faixa salarial.

• Pesquisas salariais.

• Salário de admissão.

• Aumentos salariais. 

• Reajustes salariais.

• Aumentos decorrentes de promoção horizontal.

• Aumentos decorrentes de promoção vertical.

• Reclassificação de cargo.

É importante enfatizar que a área de Recursos Humanos é 
responsável pelo trabalho de planejamento e controle da progressão 
funcional dos colaboradores da empresa e deve considerar os 
seguintes critérios:

Elegibilidade: durante os trabalhos de elaboração da política 
salarial, a direção da empresa deverá definir, previamente, quem e 
quais cargos serão abrangidos por ela.

Estrutura salarial: todos os cargos da empresa estão distribuídos e 
agrupados em graus salariais, que compõem as estruturas de cargos 
e salários operacionais, administrativos e executivos da empresa. 
Cada grau tem sua respectiva faixa salarial dividida em X níveis, ou 
seja, mínimo, 1º quartil, ponto médio, 3º quartil e máximo, em que 
se posicionam os salários dos colaboradores da organização.

Tipos de Reajustes Salariais

Mérito: é o aumento salarial concedido aos funcionários que 
desempenharam suas atividades de forma satisfatória. Os percentuais 
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variam de acordo com a posição de cada funcionário em sua 
respectiva faixa salarial e de acordo com os resultados da avaliação 
de desempenho. O intervalo entre estes aumentos está relacionado 
com a posição dos salários dos funcionários nas respectivas faixas 
salariais, variando normalmente em X meses.

Enquadramento salarial: aumento salarial concedido para 
enquadramento dos salários dos colaboradores no padrão mínimo 
da sua respectiva faixa salarial ou de cargos similares. 

Promoção: concedido aos funcionários que foram transferidos 
para cargos de classificação superior. 

Geral: concedido, obrigatória ou espontaneamente, a todos da 
empresa. Divide-se em: 

• Obrigatórios: aumentos efetivados em conformidade com 
decisões da Justiça do Trabalho (dissídio coletivo), decisões 
normativas (acordos ou convenções coletivas firmadas com o 
sindicato dos trabalhadores) e com a legislação vigente no país. 

• Espontâneos: reajustes efetivados que podem ser deduzidos ou 
não de correções salariais obrigatórias

A estrutura salarial da empresa será corrigida toda vez que for 
concedido um aumento geral, obrigatório ou espontâneo, com a 
aplicação do mesmo percentual de reajuste extensivo a todos os 
colaboradores. Além disso, toda alteração de cargos e/ou salários 
deverá ser aprovada pela gerência da área requisitante, pela área 
de Recursos Humanos e pela diretoria e a política salarial deverá 
apresentar a data da sua respectiva aprovação. Por fim, deve-se 
estabelecer sua vigência da seguinte forma: “Esta política salarial 
entrará em vigor a partir de dd/mm/aaaa”.

Os Aspectos Legais dos Planos de Cargos e Salários

A sistemática da Administração de Cargos e Salários encontra 
vários aspectos legais que devem ser analisados e jamais confrontados. 
Uma das questões que poderão surgir está diretamente relacionada 
à determinação das faixas salariais por cargo. Quando este trabalho 
for desenvolvido e implantado, será apresentada uma problemática 
que não deve ser ignorada: a previsão de percepção de salários 
diferentes para os ocupantes de cargos semelhantes, o que pode 
ensejar a reivindicação de igual tratamento ou equiparação salarial.
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Portanto, é de extrema importância analisar e observar os 
critérios estabelecidos no art. 461 da CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho), que prevê:

Mesmo sabendo que no futuro podem surgir reclamações ou 
riscos trabalhistas, as empresas geralmente implantam seus planos 
de cargos e salários conforme a seguinte sistemática: salários 
diferentes para uma mesma ocupação e com crescimento salarial 
por parte de seus ocupantes pelo desempenho destacado.

Em uma organização voltada ao desenvolvimento e valorização 
de seus funcionários, o plano de cargos e salários não deve ser 
a única estratégia da área de Recursos Humanos. Existem outras 
ferramentas importantes que devem ser também pesquisadas, 
analisadas, implantadas e conduzidas de forma a valorizar o 
patrimônio mais importante da empresa, que é o seu capital humano. 

Art. 461 - Sendo idêntica a função, a todo trabalho de 
igual valor, prestado ao mesmo colaborador, na mesma 
localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de 
sexo, nacionalidade ou idade. 
§ 1º - Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, 
será o que for feito com igual produtividade e com a mesma 
perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de 
serviço não for superior a dois anos. 
§ 2º - Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando 
o colaborador tiver pessoal organizado em quadro de 
carreira, hipótese em que as promoções deverão obedecer 
aos critérios de antiguidade e merecimento. 
§ 3º - No caso do parágrafo anterior, as promoções 
deverão ser feitas alternadamente por merecimento e por 
antiguidade, dentro de cada categoria profissional (redação 
do artigo e parágrafos da Lei n. 1.723, de 08.11.1952, DOU de 
12.11.1952). 
§ 4º - O trabalhador readaptado em nova função por 
motivo de deficiência física ou mental atestada pelo órgão 
competente da Previdência Social não servirá de paradigma 
para fins de equiparação salarial (Parágrafo 4º incluído pela 
Lei n. 5.798, de 31.08.1972, DOU de 04.09.1972). (BRASIL, 
1943)
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Você acerta na curva de cargos e salários de sua empresa?

Você acerta na curva de cargos e salários de sua empresa?. Nela, 
o autor Rafael Scucuglia trata da composição do salário de um 
funcionário e dos fatores que afetam diretamente esta diferenciação.

Link: <http://www.rhportal.com.br/artigos/rh.php?idc_cad=xwe22jcba> 
Acesso em: 8 ago. 2014.

Diferença salarial entre trabalhadores de grandes e pequenas 
empresas está diminuindo

Diferença salarial entre trabalhadores de grandes e pequenas empresas 
está diminuindo. Nela, o presidente fala sobre o cenário atual da 
política salarial, que tem se mostrado positivo aos trabalhadores das 
pequenas empresas, em comparação às empresas de grande porte, 
no que diz respeito à diferença salarial. Disponível em:

Link para acesso: <http://cbn.globoradio.globo.com/programas/jornal-
da-cbn/2014/03/18/DIFERENCA-SALARIAL-ENTRE-TRABALHADORES-
DE-GRANDES-E-PEQUENAS-EMPRESAS-ESTA-DIMINUINDO.htm>.
Acesso em: 8 ago. 2014.

Tempo: 4:54.

Parâmetro e tendências salariais

Leia a metéria Parâmetros e tendências salariais – Quais são os 
modelos de renumeração mais praticados para os administradores 
no Brasil e as tendências para o futuro. Disponíveç em:

Link para acesso: <http://www.lensminarelli.com.br/ci-lens/upload_
pic/RAPFevMinarelli.pdf>. Acesso em: 8 ago. 2014.

ACOMPANHE NA WEB
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AGORA É A SUA VEZ

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você 

encontrará algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia 

cuidadosamente os enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

1. De acordo com Pontes (2011), a política salarial é constituída pelas 

diretrizes que refletem a filosofia da empresa com relação à remuneração 

de seus colaboradores. Essas regras estipulam o salário de admissão, as 

promoções, reclassificações e atualizações dos salários em função do 

mercado ou da perda de poder de compra motivada pela inflação. Neste 

sentido, quais aspectos devem ser observados em uma política salarial?

2. Através da estrutura salarial podem ser desenvolvidas quais atividades 

da área de Administração de Cargos e Salários?

3. O que a estrutura salarial significa para a área de administração de 

cargos e salários?

4. Assinale a alternativa que define corretamente o significado da 

promoção horizontal. 

a) É o aumento salarial concedido aos funcionários que desempenharam 

suas atividades de forma satisfatória. 

b) Representa a passagem do colaborador para outro cargo ou para um 

nível superior do mesmo cargo exercido. 

c) Registra-se quando a um cargo forem designadas tarefas novas e mais 

complexas, que, pela nova avaliação de cargos desenvolvida, justifique a 

mudança do grau salarial. 

d) É a passagem do colaborador para um degrau salarial superior, sem 

alteração de seu cargo ou de sua respectiva faixa salarial. 

e) É o aumento dado ao funcionário que muda de cargo, no qual aumenta 

substancialmente a quantidade de trabalho.

5. A determinação do ponto médio dos graus representa o quê? 

a) A decisão da direção da empresa para o posicionamento da empresa 

abaixo, na média ou acima do mercado de salários. 
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b) O intervalo percentual entre os salários a serem calculados, de 

conformidade com a autorização da diretoria da empresa. 

c) O cálculo para a apuração da média entre os pontos mínimos e máximos 

de cada grau. 

d) A diferença entre dois pontos maiores. 

e) A decisão apresentada pelo setor de Recursos Humanos. 

Neste tema você pôde conhecer o conceito de estrutura salarial, 
a base para sua construção e os principais termos utilizados. Você 
também ampliou seus conhecimentos sobre salários médio, mínimo 
e máximo de um grau salarial e acompanhou as diferenças entre 
o salário de admissão, as promoções horizontais e as promoções 
verticais. Por fim, pôde conhecer as etapas que devem fazer parte 
de um Manual de Administração de Salários, bem como os tipos de 
reajustes salariais e os aspectos legais do plano de cargos e salários.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa 
do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. 

BRASIL. Decreto-lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943. Aprova a 
Consolidação das Leis do Trabalho. Rio de Janeiro, 1943. 

CHIAVENATO, I. Remuneração, benefícios e relações de trabalho: 
como reter talentos na organização. São Paulo: Atlas, 2003.

MARRAS, J. P. Administração de remuneração. 2. ed. São Paulo: 
Pearson, 2012.

PONTES, B. R. Administração de cargos e salários: carreiras e 
remuneração. 15. ed. São Paulo: LTR, 2011

FINALIZANDO

REFERÊNCIAS
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GLOSSÁRIO

Curva de referência: é a curva resultante da equação de regressão 
obtida pelo processo de ajustamento entre salário e pontos (ou 
escalonamento ou graus) obtidos na avaliação de cargos.

Faixa salarial: corresponde à diferença monetária entre o salário 
mínimo e o salário máximo do grau. 

Grau: é o resultante de um agrupamento de cargos equivalentes 
que terão tratamento salarial igual.
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Tema 7

Planejamento de carreira

POR DENTRO DO TEMA

A elaboração de um plano de carreira é uma das fases mais 
importantes para o  desenvolvimento  dos funcionários em uma 
organização. É a estratégia mais eficiente para que a empresa e seus 
profissionais possam ter uma visão de curto, médio e longo prazo a 
respeito das possibilidades de ascensão que a organização oferece.

O desenvolvimento de pessoas está intimamente ligado ao 
desenvolvimento de suas carreiras. Nos dias atuais, as exigências 
do mercado de trabalho, no que se refere ao nível profissional, têm 
crescido em busca de diferentes competências, requisitos e habilidades 
nos candidatos.

Para compreendermos estas mudanças, é preciso considerarmos 
alguns fatos do passado que influenciaram diretamente nas estratégias 
de crescimento das organizações e no modelo de desenvolvimento 
das pessoas dentro dessas organizações. No final do século XX, 
com o advento da globalização, as transações mundiais passaram a 
ser integradas, o que possibilitou a ruptura de barreiras, obstáculos e 
restrições em negociações comerciais entre os países, propiciando, 
inclusive, avanços tecnológicos em todas as áreas.

Neste contexto, a competitividade tomou conta do mercado e das 
organizações que disputam clientes e profissionais capacitados a todo 
o momento. Os profissionais passaram a ser exigidos, requisitados e 
procurados por suas competências, habilidades e qualificações, pois 
as empresas começaram a ter a visão de que profissionais mais bem 
capacitados podem contribuir mais para os processos empresariais, na 
busca dos resultados a serem conquistados. 

Essa nova realidade cria exigências adicionais para os 
países em desenvolvimento – como é o caso do Brasil 
-, que terão de se adaptar à nova ordem mundial. Nesse 
quadro a indústria nacional terá de ingressar rapidamente 
na era da qualidade e da produtividade, sob pena de ser 
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marginalizada no mercado internacional. Nesse processo 
de concorrência, somente irão sobreviver as empresas 
mais competitivas. (PONTES, 2011, p. 335).

Esta trajetória de mudança e adaptação passa, principalmente, pela 
busca de novas tecnologias de administração e de produção. Porém, 
hoje, diversos especialistas reconhecem que qualidade, produtividade 
e flexibilidade não são questões ligadas somente à tecnologia, mas 
também à competência da força de trabalho. 

Assim, as organizações têm a tarefa fundamental de preparar os 
seus profissionais para atingir este novo padrão tecnológico exigido 
pelo mercado internacional. Diante desta situação, em que cada vez 
mais são incorporados os preceitos de qualidade e produtividade, o 
que leva ao aumento da procura por profissionais qualificados e com 
formação adequada às exigências de mercado, torna-se essencial que 
as organizações possuam um quadro de pessoal altamente qualificado 
e motivado, para que possam cumprir a sua missão.  

Para cumprir com essas premissas, os programas de recursos 
humanos precisam criar condições facilitadoras, a fim de que as 
organizações não só tenham qualidade e produtividade no trabalho 
que realizam, mas também possam garantir a satisfação das pessoas 
que estão envolvidas no trabalho. Para isso, torna-se necessária a 
geração de oportunidades e a valorização do crescimento profissional 
por meio de um plano de carreira.

Nesse sentido, o plano de cargos, salários e benefícios não deve 
servir apenas como administração dos salários, mas também como 
base para que as pessoas vislumbrem as possibilidades concretas de 
crescimento na empresa. Além disso, o programa de desenvolvimento 
de carreira deve estar integrado aos demais programas de recursos 
humanos, tais como avaliação, treinamento e recrutamento 
interno, permitindo, assim, o desenvolvimento do profissional e, por 
consequência, sua melhoar integração na organização. Dessa forma, 
observamos que todas as questões que concernem à gestão do capital 
humano e ao aprimoramento do capital intelectual das organizações 
tornam-se estratégicas e essenciais. 

Atualmente, nas organizações, programas como os de plano de 
benefícios, treinamento e desenvolvimento de pessoal, recrutamento 
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e seleção de pessoal, Segurança do Trabalho, entre outros, funcionam 
como ferramentas imprescindíveis para a gestão de pessoas. Isso 
mostra que as empresas estão se antecipando a estas questões e 
que estão atentas aos movimentos do mercado de trabalho. Através 
dessas ferramentas, elas conseguem possibilitar a melhoria de seu 
clima organizacional, contribuindo para a criação de oportunidades 
de carreira e crescimento adequado de competências, qualificações e 
habilidades pessoais, permitindo a seus colaboradores reais condições 
de elaboração dos seus planos pessoais de crescimento profissional.

É preciso compreender que carreira é a sucessão de várias posições 
ocupadas ao longo de sua vida profissional, enquanto o plano de 
carreira é o instrumento que define as trajetórias de possibilidades de 
crescimento na empresa. O plano de carreira, bem como a definição 
das políticas de crescimento, é de responsabilidade da empresa. 
Existem diversas formas de se desenvolver estas trajetórias, mas, 
ainda que variem de uma organização para outra, elas devem sempre 
considerar a cultura, as estratégias e os objetivos de cada empresa. 

É importante que o plano de carreira integre os interesses da 
organização com os dos seus profissionais, contribuindo, assim, para 
o desenvolvimento de ambos. Estes interesses devem ser regulados 
conforme os princípios éticos, a missão, a visão e os valores da 
organização. É necessário também que os gestores se atualizem 
constantemente e estejam sempre prontos a inovar quando o assunto 
for boas políticas de crescimento dentro das organizações. Além disso, 
eles devem observar o  comportamento  humano interno e externo 
para auxiliarem nos planos de carreira de cada indivíduo. 

Há ainda o planejamento de carreira, que é o estabelecimento do 
plano individual de desenvolvimento com os funcionários. Ele possibilita 
o trabalho do autodesenvolvimento de cada colaborador, uma vez que 
o amadurecimento profissional, através das experiências, irá contribuir 
com o trabalho desse colaborador no futuro, quando se aproveitará 
o máximo de sua competência. As pessoas precisam identificar quais 
são os seus objetivos profissionais e persegui-los ao longo de sua vida 
profissional. Porém, para tanto, é necessário que elas possuam um 
plano de desenvolvimento individual (PDI). 



T7 - Planejamento de carreira100

Vejamos no Quadro 7.1 alguns termos e conceitos adotados em 
carreiras, conforme Pontes (2011):

Quadro 7.1 | Termos e conceitos adotados em carreiras

Termos Conceito Associação

Plano de Carreira
É o instrumento que define as trajetórias de 
carreiras existentes na empresa. 

 

Trajetória de Carreira
Sucessão de cargos que exigem requisitos 
crescentes.

Plano de Carreira

Trajetória de Carreira - 
Linha de Especialização

Sucessão de cargos de uma mesma família 
(atividades correlatas e de mesma natureza) 
que exigem requisitos crescentes.

Plano de Carreira

Trajetória de Carreira - 
Linha Generalista

Sucessão de cargos de famílias diferentes 
que exigem requisitos crescentes.

Plano de Carreira

Trajetória de Carreira - 
Linha Hierárquica

Sucessão de cargos executivos que 
exigem requisitos crescentes e alocados 
em graus superiores aos cargos técnicos e 
administrativos.

Plano de Carreira

Trajetória de Carreira - Y

Sucessão de cargos técnicos ou 
administrativos com complexidade 
similar aos cargos executivos. Permite 
ao profissional crescer na organização 
através da ocupação de cargos técnicos ou 
gerenciais.

Plano de Carreira

Segmento de Carreira
Cargos configurados de forma ampla 
e dispostos em níveis crescentes de 
complexidade.

Plano de Carreira

Planejamento de Carreira
É o estabelecimento do plano de 
desenvolvimento individual com os 
funcionários.

 

Carreira Individual
É a sucessão de cargos ocupados por um 
indivíduo em sua trajetória profissional.

Planejamento de 
Carreira

Plano de 
Desenvolvimento 

Individual (PDI)

É o objetivo de desenvolvimento futuro do 
profissional e o acompanhamento constante 
desse objetivo. PDI refere-se ao aprendizado 
atual com as experiências profissionais 
do indivíduo que possam melhorar as 
competências para atingir o objetivo de 
desenvolvimento.

Planejamento de 
Carreira

Fonte: adaptado de Pontes (2011, p. 340-341).
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Vantagens do Planejamento de Carreira

O planejamento de carreira proporciona algumas vantagens para a 
organização, conforme nos mostra o Quadro 7.2:

A organização deve ser responsável pela análise, definição e 
implantação de um plano de carreira que, através de diversas alternativas 
e estratégias, deverá criar condições para o crescimento e progressão 
profissional de seus colaboradores. Porém, a carreira também é 
um assunto que interessa ao colaborador, e somente a ele deve ser 
concedida a oportunidade de análise e manifestação de sua vontade ou 
ideia.

Como você já deve ter percebido, o desenvolvimento profissional 
dos colaboradores é imprescindível para a elaboração de um plano 
de carreira. Além disso, o progresso do colaborador em sua carreira 
reflete a união de dois fatores principais: disposição do colaborador 
para buscar a sua respectiva qualificação e oportunidades que 
podem ser oferecidas a ele.

No instante em que o plano de carreira é estabelecido, duas 

Quadro 7.2 | Vantagens do planejamento de carreiras

V
an
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g
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n
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d

o
 P
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e
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e

n
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e

 C
ar

re
ir

as

Contribuir, para o crescimento dos funcionários, de modo que a 
organização obtenha níveis mais elevados de qualidade e produtividade 
no trabalho desenvolvido. 

Motivar os colaboradores, para que busquem o aumento da competência 
técnica, ou seja, instrução, conhecimento, experiência prática e 
habilidades. 

Incentivar os seus funcionários para descoberta de suas capacidades 
potenciais. 

Proporcionar perspectivas de ascensão ao seu quadro de profissionais 

Sanar as necessidades de preenchimento de vagas através do 
recrutamento interno, aproveitando assim os seus talentos. 

Criar reais condições para uma melhor integração do colaborador na 
organização, possibilitando crescimento profissional, resultando na 
elevação do nível de motivação e produtividade e, ainda, redução do 
turn-over. 

Fornecer condições para que os colaboradores possam alcançar 
seus objetivos profissionais, em harmonia com o alcance das metas 
organizacionais.

Determinar as trajetórias de carreira, viabilizando e garantindo que os 
colaboradores tenham realmente perspectivas de desenvolvimento e 
ascensão profissional. 
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possibilidades de estruturas se tornam viáveis: uma por intermédio 
de cargos que possibilitem trajetórias de carreiras e outra através 
de cargos amplos que poderão representar segmentos de carreira. 
Neste último caso, o objetivo primordial consiste no desenvolvimento 
das pessoas, pois os cargos são descritos por competências. 

A definição do formato de carreira por cargo ou segmento 
de carreira exige prudência na análise de cargos. A implantação 
de qualquer uma dessas possibilidades é viabilizada por várias 
alternativas: 

• Linha hierárquica. 

• Linha em Y. 

• Linha de especialização. 

• Linha de polivalência. 

• Linha generalista. 

• Linha mista.

• Linha Hierárquica

O tipo de carreira por linha hierárquica é muito comum dentro 
das organizações. Porém, por ser a mais rigorosa, vem perdendo 
força para outros tipos de propostas de gestão de carreiras, nas 
empresas mais atualizadas. 

Este é um modelo considerado “inibidor”, uma vez que 
as posições gerenciais estão presentes em menor número e 
dependem da abertura de vagas, impossibilitando o crescimento 
dos profissionais. Também é um modelo inflexível, pois, ocorrendo 
mudanças na estrutura da organização, a alocação de pessoas que 
ocupam cargos de gerência pode se tornar um grande problema, 
uma vez que esses profissionais não podem voltar aos cargos 
técnicos anteriores, pois isso seria considerado um rebaixamento 
de função.  

Tipo Y

A carreira em Y é o oposto da carreira por linha hierárquica. Neste 
modelo, o profissional começa nos setores básicos da empresa, 
tendo sempre oportunidade de ascensão através do desempenho 
de funções gerenciais ou da ascensão a cargos na sua área de 
formação. Neste caso, o profissional tem liberdade de escolha. O 
“Y” simboliza a ascensão do básico até os dois braços superiores. O 
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lado direito representa o gerencial e o lado esquerdo representa o 
técnico. É um tipo de carreira flexível, pois permite ao profissional 
transitar entre uma linha e outra. Este modelo valoriza o trabalho 
dos especialistas e satisfaz as necessidades individuas de carreira 
dos funcionários.

Linha de Especialização

A linha de especialização permite que o profissional prossiga 
na sua área de atuação até chegar ao grau máximo desta área.  É 
excelente para aqueles que pretendem se desenvolver em uma das 
áreas de especialidade da empresa e que preferem não ingressar 
em outros segmentos nela disponíveis. Porém, os profissionais que 
desejam áreas em que possam trabalhar com multiconhecimentos se 
sentirão prejudicados, pois este modelo não oferece a oportunidade 
de migração ou contato com as outras áreas, impossibilitando 
transferências para outros setores. Neste tipo de carreira, a ascensão 
no formato vertical é bem mais rápida.

Linha de Polivalência

É o oposto da linha de especialização, pois permite ao empregado 
conhecer várias áreas da empresa. A vantagem é que o profissional 
tem mais oportunidades de escolha dentro de sua carreira, uma vez 
que tem conhecimentos para transitar em diversas áreas. Neste tipo 
de carreira, o crescimento vertical é mais lento, sendo necessária 
paciência por parte do trabalhador para esperar um crescimento 
significativo.

Linha Generalista

O tipo de carreira por linha generalista possibilita ao profissional 
um crescimento funcional com base no conhecimento sólido de 
uma área específica, agregado ao conhecimento geral e não tão 
profundo de outras áreas da empresa. 

Isto é possível, por exemplo, quando o profissional ascende 
a graus superiores na sua respectiva carreira e vai aprofundando, 
incessantemente, os seus conhecimentos e experiências em 
áreas específicas da empresa, ao mesmo tempo em que procura 
aumentar seus conhecimentos sobre áreas correlatas. É um modelo 
que faz com que a pessoa cresça verticalmente na sua área.
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Linha Mista

É uma sincronização de vários tipos de carreira que propicia 
um amplo campo de atuação para os profissionais.  Este tipo é 
interessante, pois permite ao profissional seguir o caminho por 
onde for mais conveniente para si e para a empresa. A integração 
dos tipos de carreira depende exclusivamente das necessidades de 
cada empresa.

É importante destacar que os modelos, por si só, não são 
garantia de sucesso. É necessário que a empresa tenha uma boa 
administração dos programas de carreira nas organizações, além 
de profissionais qualificados e engajados em planejar a carreira de 
outros indivíduos. 

Uma grande parte de colaboradores quer o crescimento 
profissional, mas nem todos sabem ou conhecem 
pormenorizadamente o plano de carreira que a sua própria empresa 
disponibiliza. Além disso, muitos deles não reconhecem nenhuma 
vantagem neste plano e, por isso, acabam não dando nenhum 
valor ou atenção a ele. Isso se explica, muitas vezes, pela  falta de 
informações sobre o plano optado e também pela ausência de uma 
programação bem elaborada, com ampla descrição de todos os 
passos possíveis, fatores inquestionáveis e essenciais para o sucesso 
de um planejamento de carreira. 

Para reverter este quadro, algumas alternativas podem ser 
adotadas pelas organizações, no sentido de dinamizar esse 
planejamento, tais como seminários, palestras, reuniões, orientação 
de carreira, etc. 

Por fim, destacamos que é imprescindível que o planejamento 
de carreira esteja devidamente sintonizado e ajustado aos trabalhos 
da área de Recursos Humanos, afinal, o planejamento de carreira 
representa um fator essencial para o sucesso das organizações e 
de seus colaboradores. Assim, é necessário que se tenha muita 
prudência, análise, estudo, conscientização, envolvimento, 
comprometimento e trabalho árduo para que tudo saia conforme 
foi planejado.
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Planejamento de Carreira

Assista ao programa Conta Corrente sobre Planejamento de 
Carreira, em que se discute como gerenciar seu trabalho e traçar um 
cronograma para a carreira. Nele, Cristian Barbosa dá dicas de como 
planejar a carreira para o sucesso profissional e financeiro.

Disponível.em:.<https://www.youtube.com/watch?v=Ums2_
CBQlaU> Acesso em: 8 ago. 2014.

Tempo: 8: 24.

Planejamento de Carreira: Mais uma Função para os Gestores de RH

Leia o artigo Planejamento de carreira: mais uma função para os 
gestores de RH, no site da Associação Brasileira de Recursos Humanos 
(ABRH-Nacional). Nela, Evaldo Burcoski fala sobre os objetivos de um 
plano de carreira e os benefícios para a organização.

Disponível.em:.<http://www.abrhnacional.org.br/component/
content/article/439-planejamento-de-carreira-mais-uma-funcao-
para-os-gestores-de-rh.html> Acesso em: 8 ago. 2014. 

Como Preparar um bom Plano de Carreira para os meus 
Funcionários?

Acesse o site da Sociedade Brasileira de Coaching e leia a matéria 
Como preparar um bom plano de carreira para os meus funcionários?.

Disponível.em:.<http://www.sbcoaching.com.br/blog/carreira/
como-preparar-plano-de-carreira/> Acesso em: 8 ago. 2014.

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você 

encontrará algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia 

cuidadosamente os enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

ACOMPANHE NA WEB

AGORA É A SUA VEZ
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1. O que ocorreu na metade da década de 90, do final do século XX, 

que removeu barreiras entre países, obstáculos e restrições comerciais 

e propiciou avanços tecnológicos, o uso de novas metodologias para a 

gestão de pessoas, etc.?

2.  Quais ações não refletem a velocidade com a qual as mudanças 

ocorrem no mercado de trabalho e nas organizações? 

a) Abertura e fechamento de negócios. 

b) Redução de absenteísmo e turn-over. 

c) Crescimento do número de fusões e incorporações entre as empresas. 

d) Alianças estratégicas. 

e) Aumento do número de empregados.

3. O que significa a determinação de um plano de desenvolvimento 

individual de cada funcionário dentro de uma organização?

4. Para que um planejamento de carreira seja idealizado, o que é importante 

ser feito? Assinale a alternativa correta.

a) Manter uma carreira em Y.

b) Desenvolver um Plano de Desenvolvimento Individual.

c) Manter-se no mesmo cargo e na mesma tarefa.

d) Ter um bom relacionamento com a organização

e) N.D.A.                              

5. Assinale a alternativa que define corretamente o que é Segmento de 

Carreira: 

a) Sequência de cargos que exigem requisitos crescentes. 

b) Sequência de cargos exercidos por uma pessoa em sua trajetória 

profissional. 

c) Sequência de cargos de famílias diferentes que solicitam requisitos 

crescentes. 
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d) Cargos configurados de forma ampla e inseridos em níveis crescentes 

de complexidade. 

e) Período compreendido entre os empregos de uma pessoa.  

Neste tema, você pôde perceber a relevância da prática 
do planejamento de carreira, essencial para o sucesso das 
organizações e de seus colaboradores. Compreender corretamente 
seus conceitos e orientações é extremamente importante para o 
desenvolvimento de trabalhos relacionados, que ofereçam aos 
colaboradores, principalmente, novas perspectivas profissionais. 

Assim, as atividades do planejamento de carreira, com todas 
as suas múltiplas possibilidades de elaboração, constituem 
ferramentas, instrumentos e alternativas viáveis, capazes de formar 
colaboradores motivados, extremamente proativos, interessados 
e comprometidos com o sucesso da organização em que atuam. 
Através de seus conceitos e diretrizes, as organizações podem 
desenvolver planejamentos de carreira adequados aos seus 
colaboradores, possibilitando, desta maneira, reais condições 
de fortalecimento de seu quadro de pessoal para os desafios 
organizacionais, que envolvem questões e aspectos técnicos, 
administrativos, operacionais, gerenciais e logísticos.

CHIAVENATO, Idalberto. Remuneração, benefícios e relações de 
trabalho: como reter talentos na organização. São Paulo: Atlas, 2003.

MARRAS, Jean Pierre. Administração de remuneração. 2.ed. São 
Paulo: Pearson, 2012.

PONTES, Benedito Rodrigues. Administração de Cargos e Salários: 
carreira e remuneração. 15.ed. São Paulo: LTr, 2011.

FINALIZANDO

REFERÊNCIAS
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GLOSSÁRIO

Ascensão: elevação, subida, chegada a um grau superior.  

Inibidor: aquilo que impede uma ação.

Multiconhecimentos: conhecimentos em diversas áreas de 
especialidades, sobre diversos assuntos.

Plano de carreira: é o instrumento que define as trajetórias de 
carreiras existentes em uma empresa. 

Sincronização: ato de colocar, ao mesmo tempo, duas ou mais 
coisas para interagirem com perfeita interação ou conexão.
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Tema 8

Remuneração estratégica

POR DENTRO DO TEMA

A moderna gestão organizacional e a adoção de novas modelagens 
de trabalho podem tornar as formas tradicionais de remuneração 
anacrônicas, devido a algumas de suas características como a 
inflexibilidade, a ausência de objetividade, as metodologias ultrapassadas, 
o conservadorismo e a falta de orientação estratégica da organização. 
Nesse sentido, a remuneração estratégica significa um novo e 
importante modelo de compensação, que fornece instrumentos para 
a devida premiação dos colaboradores que, por uma razão ou outra, 
venham a se destacar dos demais, dentro de um determinado espaço 
de tempo. 

Ela é o conjunto de diferentes formas de recompensa oferecidas 
aos colaboradores, que complementam a remuneração fixa e estão 
atreladas a fatores como atitudes, desempenho e outros com valor 
percebido. Ela começou a ser utilizada no início do século XX, em linhas 
de montagem, quando se fazia um pagamento por peça produzida, 
denominado prêmio de produtividade ou cotas de vendas. Hoje, trata-
se de uma forma de recompensar as pessoas quando os resultados 
estabelecidos são alcançados. 

O termo remuneração estratégica é uma forma global de se dirigir 
a um conjunto de medidas e ações voltadas à administração das 
contrapartidas, monetárias ou não, de que podemos dispor na gestão 
organizacional.

O objetivo de um programa de remuneração estratégica é criar 
e fortalecer o vínculo entre a organização e os seus colaboradores, 
relacionando para isso o desempenho à recompensa, considerando 
o compartilhamento dos resultados e a transformação do custo 
fixo em variável. Este programa é compatível com os processos de 
transformações exigidos pelo mercado e funciona como um agente de 
mudança organizacional, desde que as diretrizes estratégicas da empresa 
estejam adequadas: ao planejamento operacional, ao controle financeiro 
(budget), ao programa de desenvolvimento e inovação, à cultura, ao 
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comportamento e às atitudes dos profissionais da organização, bem 
como à capacidade organizacional de administrar seus recursos, sejam 
estes tangíveis ou intangíveis.

Esse tipo de remuneração exige um perfil de organização 
diferenciado. Dificilmente ele terá êxito em uma empresa onde 
prevalece uma hierarquia mais rígida, com modelos de tomada de 
decisões centralizadas e onde não se privilegia a autonomia de ações, a 
criatividade e o sentido de equipe. Para que o sistema de remuneração 
estratégica possa ser um grande aliado da organização, será preciso ter 
atenção aos seguintes aspectos:

• Qual é a importância de um programa de Remuneração Estratégica? 

• Promover a sinergia de equipes. 

• Contribuir para os processos de mudança e inovação. 

• Reconhecer e recompensar progressivamente pela superação dos 
resultados. 

• Contribuir para o aumento da eficácia organizacional. 

• Garantir a avaliação objetiva dos resultados quantitativos e 
qualitativos. 

O programa de Remuneração Estratégica deve integrar-se:

- À estratégia da empresa. 

- Ao planejamento operacional. 

- Ao controle financeiro (budget). 

- Ao programa de desenvolvimento e inovação. 

A implantação de um programa de Remuneração Estratégica exige 
que os gestores tenham visão sistêmica e objetivos de caráter abrangente, 
para que cada indivíduo possa ser reconhecido e recompensado pelas 
suas potencialidades.

Este novo sistema deve utilizar diferentes formas de remunerar as 
pessoas, observando criteriosamente a divisão da remuneração em 

[...] a teoria administrativa ensina-nos, nesse sentido, que, 
à medida que as condições mudam, quer seja de uma 
organização para outra, quer seja de um tempo para outro, 
as empresas também precisam mudar as formas pelas quais 
procuram justamente atrair, reter e desenvolver pessoal. 
(WOOD JR.; PEREIRA FILHO, 2004, p. 33)
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parte fixa e também em parte variável, com a devida complementação 
através do emprego de benefícios, que irão representar, sem dúvida, um 
salário indireto. A parte fixa, denominada de salário, pode ser concedida 
de duas formas: funcional ou por competências. 

Salário Funcional: De acordo com o cargo exercido, existe a atribuição 
de um salário funcional. Este sistema é encontrado nas organizações 
que administram culturas que, obrigatoriamente, são hierárquicas. Os 
colaboradores recebem seus vencimentos em decorrência do cargo 
que ocupam na organização, sem nenhuma identificação com as suas 
competências. 

Salário por Competências: O salário por competências é implantado 
e conduzido em uma organização com o objetivo precípuo de 
estimular os colaboradores a buscarem melhorar as suas qualificações e 
habilidades, significando, assim, um desafio para a busca da melhoria das 
capacidades profissionais. 

Entende-se que a determinação de um salário fixo é obrigatória por 
lei, porém, um plano de remuneração variável atraente faz com que a 
obtenção de resultados seja significativa para a organização e para o 
colaborador. 

A remuneração estratégica sempre estará diretamente ligada ao 
desempenho do profissional, de sua área ou da empresa, e poderá 
apresentar variações dentro de um determinado período. Essa 
modalidade pode apresentar-se de diversas formas: 

• Sugestões premiadas: esta modalidade surgiu a partir de caixas de 
sugestões com intuito de estimular os funcionários a contribuírem com 
ideias que pudessem trazer melhorias nos processos, redução de custos 
e aumento da produtividade. Como prêmio para a melhor sugestão, 
no primeiro ano de aplicação, 20% do valor obtido com as reduções 
é repassado ao funcionário autor da ideia. É uma forma de estimular o 
funcionário a ser participativo nos processos de melhoria da organização. 
Porém, para que esta modalidade não caia em descrédito, deve sempre 
haver um ganho, algum tipo de incentivo para o autor da ideia.   

• Participação acionária: para todas as empresas de capital aberto, ou 
seja, que possuem ações na bolsa de valores, é possível a participação 
de seus funcionários em seu capital. Esta metodologia também 
pode ser aplicada no regime de capital fechado, com a diferença de 
que ao término do contrato a organização readquire as ações que 
eram do funcionário. Quando os colaboradores passam a fazer parte 



T8 - Remuneração estratégica112

efetivamente do negócio da organização, recebem dividendos de suas 
ações e acabam por entender melhor que quanto maior o lucro, maior 
será seu retorno. Desta forma, é  gerado no colaborador um espírito de 
melhoria contínua em busca de resultados positivos.   

• Bônus: geralmente um programa de concessão de bônus é 
direcionado aos colaboradores que atuam na área comercial. O 
bônus pode ser pago tanto aos executivos quanto ao pessoal da área 
operacional e pode ser feito em qualquer um dos períodos de tempo: 
mensal, trimestral, semestral ou anual. Esta modalidade tem como base 
um planejamento de resultados a serem atingidos. 

• Comissão: a comissão também é um pagamento que está atrelado 
normalmente a equipes das áreas comerciais. É constituída de um 
percentual sobre o valor das vendas. Para esta modalidade, não há um 
padrão, havendo variações de organização para organização, de acordo 
com as especificidades do negócio. O percentual deve ser atraente o 
suficiente a ponto de gerar certa ambição no profissional em relação 
a um desempenho superior. Também é possível uma remuneração 
estratégica que combine bônus e comissão, o que pode resultar em um 
nível mais elevado de qualidade nas vendas.   

• Prêmios: os prêmios são instituídos quando a organização deseja 
alcançar determinadas melhorias em certos processos. São comumente 
utilizados para incentivar o desempenho individual e estimular certos 
comportamentos, como a ausência de faltas, atrasos ou acidentes de 
trabalho. Podem ser pagos em dinheiro ou em objetos, viagens e outros.  

A aplicação dos diversos tipos de remuneração estratégica está 
vinculada ao negócio da organização, assim como à cultura e às 
estratégias da empresa. Além disso, podemos dizer que:

• Ela será cada vez mais utilizada para cargos que impactam 
diretamente nos resultados da empresa.

• A sua incidência será maior para os níveis executivos. 

• Ela deixará de ser vista como despesa e passará a ser vista como 
investimento essencial e imprescindível para o sucesso dos negócios e 
desempenho dos profissionais das organizações. 

Participação nos Lucros e Resultados (PLR)

Diante de tantas transformações, as negociações em torno dos 
programas de Participação nos Lucros e/ou Resultados, significam 
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não só um aumento de remuneração, mas também a oportunidade 
de se discutir questões latentes sobre a atual dinâmica da economia 
internacional, como o aumento da demanda para maior qualificação 
profissional, polivalência, gestão participativa e maior envolvimento do 
trabalhador com os objetivos da organização. Esses fatores trazem uma 
série de modificações nos padrões de remuneração, que passam a ter 
maior flexibilidade e variabilidade em função do contexto.

Atualmente, o mercado de trabalho vem apresentando um 
direcionamento geral para a implantação e prática do PLR, para todos 
os colaboradores da empresa. Esse novo sistema vem sendo muito 
utilizado pelas organizações, porque é isento de encargos trabalhistas 
e também porque tem sido inserido nos múltiplos acordos coletivos de 
trabalho, firmados com os sindicatos da categoria funcional.

No caso brasileiro, a regulamentação dos programas de PLR 
como uma das modalidades de remuneração flexível contribuiu 
significativamente para o crescente destaque que esse tema vem 
ganhando no país. Esses programas foram regulamentados pelo 
governo em 29 de dezembro de 1994, pela Medida Provisória 794, por 
suas posteriores reedições e pela lei complementar n. 10.101 de 19 de 
dezembro de 2000, muito embora esse assunto já estivesse presente na 
legislação brasileira desde a constituição de 1946, contudo sem aplicação 
prática. Com o objetivo de integrar capital e trabalho e incentivar a 
produtividade, a legislação é bastante flexível, apontando apenas como 
exemplo alguns critérios e condições que podem ser adotados, tais 
como índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa e, 
ainda, programas de metas, resultados e prazos pactuados previamente. 

Ela tem inúmeras vantagens: está amparada por lei, é isenta 
de encargos trabalhistas, permite alteração de critérios 
anualmente e não constitui risco da habitualidade, ou seja, 
de incorporação aos salários. (PONTES, 2011, p. 383)

A PLR é utilizada como instrumento auxiliar de gerenciamento, 
remuneração e política de pessoal e é um direito do trabalhador, obtido 
através de importantes negociações envolvendo o empregador e o seu 
colaborador, muitas vezes representado pelo seu respectivo sindicato 
de classe.

A distribuição de lucros no Brasil já fazia parte das Constituições 
Federais dos anos de 1946, 1967 e 1988. Como exemplo, serão 
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“Participação nos lucros. Semestralidade. Habitualidade. 
Gratificação semestral. Súmula n. 253/TST – Participação 
nos lucros, paga semestral e habitualmente, integra-se ao 
salário, sendo-lhe aplicável o entendimento contido na 
Súmula n. 252, deste Colendo TST. Ac. TST 2ª T. (ED RR 
1365/90.4), Rel. Min. Hylo Gurgel, DJU 5.8.91, pág. 10094.”
“Gratificação de balanço. Inexistência de lucros. O 
pagamento da gratificação a título de participação nos 
lucros tem com pressuposto a existência de lucros, à 
míngua destes não há que falar em sua incorporação ao 
salário, ainda que pago com habitualidade. Ac. TST SDI 
(E RR 3774/89.1), Rel. Min. José Luiz Vasconcellos, DJU 
20.11.92, pág. 21731”.

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
XI – participação nos lucros ou resultados, desvinculada da 
remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão 
da empresa, conforme definido em lei. 

O debate sobre o tema da Participação nos Lucros ou Resultados 
foi aumentando no país, envolvendo empresas, colaboradores e 
sindicatos de classe, assim como a própria legislação trabalhista. A 
sua regulamentação era exigida, pois havia inúmeras interpretações 
sobre este assunto. 

A participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados é 
prevista na Constituição da República Federativa do Brasil desde 
1946 e foi novamente determinada através da Constituição de 1988, 
no Capítulo II dos Direitos Sociais, conforme Pontes (2011, p. 384): 

O governo federal, em 20 de dezembro de 1994, definiu critérios 
básicos e essenciais para esta questão, regulamentando a participação 
dos trabalhadores nos lucros e resultados por intermédio da Medida 
Provisória n. 794, que passou a ser periodicamente reeditada, de 
forma mensal, até que em 19/12/2000 essa questão foi finalmente 
transformada em Lei sob o n. 10.101.

A Lei n. 10.101, de 19/12/2000 regulamenta e dispõe sobre a 
obrigatoriedade das empresas na implantação desse sistema de 

apresentadas a seguir duas decisões do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), conforme Benedito Calheiros Bonfim (apud PONTES, 2011, p.383): 
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remuneração, através dos lucros ou resultados, determinando e 
oficializando as diretrizes fundamentais para a sua adoção (você pode 
ler esta lei na íntegra no site do Palácio do Planalto1).

Vantagens e Desvantagens da Remuneração Variável para a 
Organização

• A remuneração variável tem as seguintes vantagens:

• Facilita a identificação dos pontos fortes e fracos de cada 
funcionário.

• Torna o treinamento cada vez mais essencial para cada funcionário, 
por ser específico e ter objetivos definidos.

• Estimula o comprometimento e a motivação.

• Possibilita explorar o potencial dos funcionários com vista à sua 
ascensão na empresa.

Ela tem as seguintes desvantagens:

• Pode gerar insegurança nos funcionários.

• A possível diferença salarial entre os funcionários pode gerar 
insatisfação.

• A motivação pode desaparecer ao longo do tempo se o incentivo 
virar rotina.

• Pode gerar angústia, ansiedade e um ambiente de trabalho com 
alto nível depressão.

Sobre a incidência de impostos na PLR, deve-se estar atento ao 
Imposto de Renda, pois os funcionários da organização deverão sofrer 
a tributação na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos 
no mês. A retenção e recolhimento dos respectivos valores ficarão a 
cargo da organização, como pessoa jurídica. Há também a Previdência 
Social, estabelecida através do art. 28, em seu parágrafo 9º, da Lei n. 
8.212/91, na qual fica claro que o valor pago como PLR não integra 
o salário de contribuição do colaborador recompensado. Por fim, 
em relação ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), ele 
não incidirá sobre o pagamento da PLR , conforme determinado pela 
Instrução Normativa do FGTS, da Direção de Arrecadação e Fiscalização 
n. 2, de 29/03/1994 (DOU – 30/03/1994), em seu item II-2, letra “a”.

Os objetivos do programa de PLR são a melhoria da qualidade do 
produto, a redução do número de faltas e do número de acidentes de 
trabalho, o aumento da produtividade e da participação da empresa 
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Minuto RH – Gestão de Pessoas – Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR)

Assista ao vídeo Minuto RH – Gestão de Pessoas – Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR), que explica os impactos do PLR.

Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=mpu9HhUDEZ4
&feature=related> Acesso em: 13 ago. 2014. Tempo: 1:00.

As metodologias de remuneração variável adotadas pelas empresas 
brasileiras e sua influência na mudança organizacional

EO artigo apresenta uma revisão das metodologias de remuneração 
e faz uma análise comparativa das práticas em algumas empresas 
brasileiras, considerando as suas influências nos processos de 
mudança organizacional. Os resultados obtidos em empresas 
como Cetrel, Computer Associates, Lojas Renner e WEG mostraram 
que a remuneração variável influencia positivamente na mudança 
organizacional.

Disponível em: <http://revistas.facecla.com.br/index.php/recadm/
article/view/423>. Acesso em 18 ago. 2014. 

Remuneração variável e as recompensas não financeiras

Assista à entrevista com Gustavo Carrer Azevedo (consultor) e Andréia 
Huggard-Caine (consultora de RH) que falam sobre “remuneração 

<?> BRASIL. Lei n. 10.101 de 19 de dezembro de 2000. Dispõe sobre a participação dos 

trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10101.htm>. Acesso em 15 set. 2014.

ACOMPANHE NA WEB

no mercado, além de maior envolvimento e desempenho dos 
colaboradores.

Durante a negociação do PLR, há alguns assuntos que devem ser 
tratados com extrema atenção: a produtividade, a jornada de trabalho, 
o ritmo de trabalho, a qualificação e requalificação profissional, a 
introdução de inovações organizacionais e tecnológicas, a qualidade 
de trabalho, entre outros.

Devemos sempre lembrar que o sindicato dos trabalhadores é o 
representante legal eleito pelos trabalhadores para representá-los nos 
assuntos que envolvem o relacionamento com os empregadores.
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AGORA É A SUA VEZ

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 

algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 

enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

1. Cada vez mais as organizações estão optando por implantar em suas 

estruturas de salários os planos de remuneração estratégica.  De acordo com 

seus conhecimentos sobre esta modalidade de remuneração, conceitue o 

programa de Remuneração Estratégica e mencione a sua importância para 

as organizações.

2. Assinale a alternativa incorreta sobre a remuneração estratégica.

a) Começou a ser utilizada no início do século XX em linhas de montagem. 

b) Foi uma conquista dos sindicatos dos trabalhadores. 

c) Era um pagamento por peça produzida, denominado prêmio de 

produtividade ou cotas de vendas. 

d) É uma forma de recompensa quando são alcançados os resultados 

estabelecidos. 

e) É utilizada no século XXI.

3. A moderna gestão organizacional e a adoção de novas modelagens de 

trabalho podem tornar as formas tradicionais de remuneração ultrapassadas, 

devido a:

I. Inflexibilidade, ausência de objetividade, metodologias inadequadas, 

conservadorismo e falta de orientação estratégica da organização. 

II. Tradicionalismo, burocracias, falta de comprometimento, falta de recursos 

e incompatibilidade de sistemas.

III. Desmotivação por parte dos profissionais, empecilhos encontrados na lei, 

variável e as recompensas não financeiras”. Nela, Paulo Melchor, 
consultor jurídico, também apresenta alguns aspectos legais sobre PLR 
e pagamentos de comissões para vendedores.                                  .

Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=wBx1tRXiIyU&fea
ture=related> Acesso em: 18 ago. de 2014. Tempo: 9:43.
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inconsistência de informações e desvalorização do salário.

Está correto o que se afirma em:

a) I e III.

b) II e I.

c) I, II e III.

d) I.

e) Não há alternativa correta.

4. A remuneração estratégica sempre estará diretamente ligada ao 

desempenho do profissional, de sua área ou da empresa, e poderá se 

apresentar em diversas modalidades. De acordo com esta afirmativa, relacione 

as modalidades aos seus respectivos aspectos:

1. Comissões.

2. Participação Acionária.

3. PLR.

4. Prêmios.

5. Sugestões Premiadas.

6. Bônus.

(__) Para que esta modalidade não caia em descrédito, deve sempre haver um 

ganho, algum tipo de incentivo para o autor da ideia.   

(__) Esta metodologia também pode ser aplicada no regime de capital 

fechado.

(__) São comumente utilizados para incentivar o desempenho individual e 

estimular certos comportamentos.

(__) Pode ser pago tanto aos executivos quanto ao pessoal da área operacional.

(__) O percentual deve ser atraente o suficiente a ponto de gerar certa 

ambição no profissional.

(__) Esse novo sistema vem sendo muito utilizado pelas organizações porque 

é isento de encargos trabalhistas e também porque vem sendo inserido nos 

múltiplos acordos coletivos de trabalho

5. Como funciona a questão da incidência de impostos na PLR? Assinale a 

alternativa correta.

a) A empresa deve recolher o IRRF, INSS e FGTS ao colaborador que recebeu 

sua parcela de PLR. 

b) Os colaboradores devem recolher o IRRF e o INSS sobre a parcela que 

receberam do PLR. 
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FINALIZANDO

c) Deve ser recolhido apenas o IRRF dos colaboradores que receberam a sua 

parcela de PLR. 

d) Não existem impostos sobre o pagamento da PLR. 

e) A empresa deve recolher INSS ao colaborador que recebeu sua parcela de 

PLR.

Neste tema, você aprendeu sobre o conceito e a importância da 
Remuneração Estratégica e viu que ela é formada pela remuneração fixa 
+ remuneração variável. Conheceu também as diversas modalidades 
de remuneração estratégica que uma organização pode utilizar em sua 
estrutura salarial para recompensar seus profissionais. 

Você também pôde compreender como a PLR funciona enquanto 
Remuneração Estratégica e quais as vantagens dessa modalidade para 
a organização quando se trata de impostos. 

Depois de todos os estudos aos quais você se aplicou, seu 
conhecimento sobre administração de cargos, salários e benefícios 
com certeza se ampliou. 
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Anacrônicas: refere-se a práticas que são contrárias aos usos da época; ou a 

algo ultrapassado; antiquado.

Budget: é um termo da língua inglesa que significa orçamento.

Intangíveis: refere-se àquilo que não pode ser tocado ou medido. 

Normalmente, ativos intangíveis são incorpóreos representados por bens 

e direitos associados a uma organização. Independentemente de estarem 

contabilizados, possuem valor e podem agregar vantagens competitivas, tal 

como é o caso de uma marca ou do conhecimento que as pessoas têm.

Remuneração Estratégica: é o uso de várias modalidades de praticar 

a remuneração em uma empresa, cujo objetivo é o de estimular os 

funcionários a trabalharem em prol dos objetivos organizacionais. (PONTES, 

2011, p. 367).

Tangíveis: refere-se àquilo que se pode tocar, alcançar; que se pode 

apalpar. Normalmente, ativos tangíveis são representados por bens materiais 

associados a uma organização. Estes ativos possuem valores financeiros 

com liquidez que podem variar de curto a longo prazo.

GLOSSÁRIO


