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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem a principal característica uma estruturação salarial em 

uma indústria do ramo automotivo. 

A justificativa para a estruturação salarial é o desenvolvimento de políticas de 

remuneração e salário da empresa. 

Os objetivos deste trabalho contemplam: Entender e conhecer a  estrutura, 

conceitos e política salarial. Elaborar uma pesquisa salarial. Elaborar uma 

proposta de estrutura de salarial e desenvolver uma política justa de salários.  

O modelo de política salarial contempla três cargos existentes no setor de 

produção (Operador de máquinas, operador de produção e soldador) .  As 

avaliações tiveram como metodologia de pontos Hay que pontua, 

objetivamente, cada cargo e função a partir do conhecimento, do processo  

mental e da responsabilidade por resultados exigidos para o mesmo e a 

elaboração da tabela salarial contemplou três faixas salariais. 

 

Palavras Chaves: Política salarial. Remuneração. Tabela Salarial. 
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ABSTRACT 

 

 

The present work is the main feature in a salary structuring the automot ive 

industry. 

The justification for the wage structure is the development of remuneration 

policies and remuneration of the company.  

The objectives of this work include: Understanding and knowing the structure, 

concepts and wage policy. Develop a salary survey. Draft a salary structure 

and develop a fair wage. 

The model of wage policy has three existing positions in manufacturing 

(machinery operator, production operator and welder). The evaluations were 

as methodology points Hay, 

points out that, objectively, and each job function from the knowledge of the 

process 

mental and accountability for results required for the same pay scale and 

elaboration of the three tracks included wage. 

 

Words Keys: Wage policy. Compensation. Salary Table. 

. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Após a crise mundial em todos os setores, muitas empresas  globais 

estão claramente buscando China, Rússia, México, Filipinas e Brasil  para se 

instalar. O Brasil é o que apresenta o maior número de benefícios se forem 

analisadas região geopolítica, qualificação de mão de obra e sofisticação do 

mercado interno.  

As empresas do setor automobilístico que conseguiram sobreviver 

mantêm seu quadro de pessoal ainda com muitas dificuldades financeiras, pois a 

as exigências dos clientes cresceram substancialmente nos últimos cinco anos.  

Em muitas organizações do setor metalúrgico especificamente , os 

conflitos internos relacionados às questões de remuneração tornam o ambiente 

organizacional delicado com a falta de um plano de cargos e salários estruturado.  

Os Recursos Humanos apresenta-se através da gestão de pessoas para 

resolver esse desafio para apresentar propostas de remuneração que compensem, 

em parte, a inexistência de uma grade salarial dos colaboradores do setor de 

produção.  

 

 

1.1 Objetivos do Projeto 

 

 

O objetivo deste projeto contempla: entender e conhecer a estrutura e 

conceitos da política salarial adotada pela empresa. Elaborar uma pesquisa 

salarial. Elaborar uma proposta de estrutura de salarial e desenvolver uma 

política justa de salários. 
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1.2 Justificativa 

 

 

O estudo desenvolvido a seguir, apresenta um modelo de estrutura 

salarial para a empresa Maflow do Brasil Ltda. buscando a satisfação dos 

colaboradores diante da explanação do planejamento estratégico da empresa.  

Para esse projeto é necessário desenvolver uma proposta de um plano 

de salários, pois a empresa não dispunha de modelos ou sistemas de 

remuneração.  Além do mais, pesquisas realizadas na empresa, indicaram que há 

distorções salariais históricas e que precisam ser corrigidas, gerando a 

insatisfação e desmotivação  dos colaboradores nos últimos anos. 

A intenção deste trabalho é propor uma estrutura salarial com 

critérios e foco na política salarial aplicada nas demais empresas sindicalizadas 

no segmento metalúrgico. 

 

 

1.3 Problemas de Pesquisa 

 

 

As constantes mudanças de gestores na empresa fez crescer a 

insatisfação dos colaboradores em relação à falta de estruturação nos aumentos 

salariais. É importante que uma organização voltada para a satisfação dos seus 

clientes internos, tenha uma remuneração estratégica, refletindo, no entanto,num 

comprometimento dos seus funcionários. A intenção deste trabalho é a de 

responder a seguinte questão: Como elaborar uma proposta para implantação de 

uma grade salarial que contemple os funcionários sem agregar custos em 

excesso para a organização? 

 

 

 

 

 

 



10 

 

1.4 Contextualizações do Ambiente do Projeto 

 

 

A Maflow do Brasil Ltda é uma empresa do grupo Boryszew que é  

um dos maiores grupos industriais na Polônia, e é composto por mais de 90 

empresas no mundo todo. O Grupo está envolvido principalmente em materiais 

não-metálicos e da indústria automóvel, que representa 23%, produtos químicos 

e indústria de fibras sintéticas. Uma das metas fundamentais para o 

desenvolvimento do Grupo foi o acesso direto à comercialização dos produtos 

para a indústria automotiva. Para a implementação desta estratégia, a Boryszew 

comprou o MAFLOW International Group, fabricante de tubos montados  e 

flexíveis projetados para toda a indústria automotiva. MAFLOW é uma das 

maiores fabricantes de tubulação flexível para sistemas de refrigeração, 

alimentação de dispositivos de assistidos e ativo de suspensão para a indústria 

automotiva. Seus principais clientes são os fornecedores OEM e de ar 

condicionado, como Audi, Volkswagen, Citroën, Seat, Skoda, Dacia, Fiat, Land 

Rover, Opel, Renault-Nissan, Peugeot, Saab, Volvo, DAF, Scania, Valeo, 

Delphi, Visteon, etc. 

Com a compra do Grupo MAFLOW em 2010, Boryszwew SA indústria 

automotiva adquiriu um OEM superior e pode ter um acesso estratégico para o 

mercado automotivo para se tornar um dos 100 líderes internacionais do mundo.  

 

Figura 1 – Grupo Boryszew 
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Organograma da empresa 

 

Figura 2 – Organograma Maflow 

 

 

1.5 Organização do Trabalho 

 

 

O capítulo 1 apresentará a introdução, seguida do tema, do problema, os 

objetivos da pesquisa, a justificativa e contextualização do ambiente de projeto. 

O capítulo 2 é composto pela fundamentação teórica, iniciando com uma 

revisão de literatura sobre o campo de estudos e as transformações recentes da área, 

proporcionando ênfase no capital intelectual das organizações contemporâneas, seguindo 

pelas tendências das práticas remuneratórias e finalizando com os fundamentos teóricos 

sobre as remunerações fixa e variável, relacionando-as com o tema de estudo da 

pesquisa. 



12 

 

O capítulo 3 apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para 

elaborar a pesquisa, quando se apresentará o tipo de pesquisa utilizado no projeto, sua 

área de abrangência e a forma da coleta de dados. 

O capítulo 4 apresenta os resultados da pesquisa-ação que contempla as 

descrições de cargos da empresa, elaboradas especificamente para este trabalho, a 

avaliação desses mesmos cargos, utilizando-se o sistema Hay (pontos) para tais 

avaliações e a elaboração de uma tabela salarial, com três faixas salariais. 

No capítulo 5 apresentam-se as considerações finais, com as dificuldades, 

limitações do trabalho e a proposta para os estudos futuros. 

E, por ultimo, no capítulo 6 são apresentadas às referências bibliográficas 

utilizadas para esta pesquisa. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 Recursos Humanos: o capital intelectual das organizações contemporâneas. 

 

 

Em plena era do conhecimento, o grande desafio é fazer com que as 

organizações tenham capacidade de se organizarem e se adaptarem as rápidas 

mudanças de um mercado cada vez mais complexo dinâmico e turbulento. O gestor, 

contudo, tem que saber da importância do seu papel como agente de mudanças, ele 

tem que saber como o movimento do mercado afeta a comunidade, a sua empresa e 

seus concorrentes, e consequentemente o seu trabalho, inter-relacionando-os.  

A empresa de hoje, precisa adotar uma estrutura de gestão flexível, para 

que haja respostas imediatas às necessidades e desejos dos colaboradores, ou seja, a 

empresa precisa se estruturar de forma que a qualquer momento ela esteja apta a 

mudar, ou se adaptar. Mas para que isso aconteça, é necessário que as pessoas que 

fazem parte desta organização, possam e tenham condições de continuamente 

aprenderem. Devemos ter em mente que toda a organização é formada por bens 

tangíveis (meios físicos, financeiros, etc.) e intangíveis (pessoas e os conhecimentos 

que podem agregar ao todo). Partindo deste pressuposto, sabemos que uma empresa 

tem sua cultura organizacional (e/ou seu pensamento estratégico) além de seus 

recursos físicos para a produção; e assim sendo, seus valores (tangíveis e 

intangíveis) devem ser constantemente reavaliados, observando se continuam 

capazes de responder de forma dinâmica as questões do mercado, mas sempre se 

preocupando nessas reavaliações, de terem seus objetivos e missão orientada por sua 

visão e valores, mantendo uma boa imagem pública, uma boa imagem interna e 

reputação empresarial, ou seja, coerência. 

Ao longo do tempo em que a Administração se profissionalizou (séc. 

XIX XX) as organizações foram observadas como estruturas piramidais rígidas, 

onde o ambiente interno e o externo são vistos como sistemas distintos e 

independentes, não relacionados. No atual momento da Administração mundial, esse 

conceito não é mais válido, pois ante as mudanças oriundas do processo da 

http://www.artigos.com/
http://www.artigos.com/
http://www.artigos.com/
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globalização e internacionalização da gestão, as empresas precisam responder 

efetivamente (com eficácia e eficiência) com a rapidez que essa nova dinâmica 

mercadológica lhes impõe. 

A tendência, e ambição, das organizações é criar uma estrutura 

organizacional que seja capaz de “aprender” constantemente, por isso os modelos de 

gestão empresarial elaborados hoje em dia, que dão especial atenção a gestão do 

conhecimento, ao desenvolvimento real de talentos, ao intra-empreendorismo e a 

qualidade de vida, são bem aceitos, pois o maior desafio da administração atual está 

em inter-relacionar o capital físico e o capital intelectual, às necessidades 

operacionais das empresas, necessidades e desejos dos clientes e necessidades 

“morais” e de subsistência dos seus colaboradores internos.  

Assim sendo, a nova forma de administrar está sendo afetada de várias 

maneiras que podem ser descritas pelas perguntas a seguir: Como encorajar, 

desvendar e usar a diversidade humana nas organizações? Como desenvolver um 

programa de aprendizagem sistemática que responda às complexas, e extremamente 

mutáveis, necessidades de seu macro e microambiente organizacional? Como 

redimensionar as fronteiras da organização, haja vista, que elas estão se tornando 

cada vez mais “virtuais” e suas operações mais terceirizadas? Como acompanhar as 

mudanças de mercado, fazendo com que a organização se beneficie com elas? Como 

lidar com as tecnologias e gestão das informações? Como posicionar a organização 

ante aos clientes e a comunidade em geral? Como alcançar o equilíbrio na gestão 

organizacional, ou seja, equilibrar eficácia (os resultados, do ponto de vista do 

cliente) e a eficiência (a excelência operacional, do ponto de vista dos colaboradores 

internos)? Como readaptar o papel do Administrador, como agente de mudança e de 

excelência na organização? Como redimensionar a o papel da Liderança e do 

Processo de Poder e Influência? Como encontrar e desenvolver o Diferencial 

Competitivo da organização? Como posicionar a empresa do ponto de vista 

“socialmente responsável” - dentro do contexto do desenvolvimento econômico 

regional - (não confundir com a responsabilidade social)? ... e que ferramentas de 

controle gerencial (sistema de informação gerencial) deve-se usar?  

Segundo Robert Heller (org) e Bob Garratt em “Guia do Gerente 

Completo”, relatam-se:  

http://www.artigos.com/
http://www.artigos.com/
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“As fronteiras tradicionais vem sofrendo erosão, e não apenas as organizacionais. A 

tecnologia da informação e as telecomunicações convergiram, esmaecendo as 

demarcações entre ‘varejo’ e ‘atacado’ ou entre ‘empresas’ e ‘governo’. Novos 

fluxos de informação de clientes, novas exigências dos clientes e novos canais de 

entrega estão forçando um fundamental repensar de conceitos. 

        O atual desafio é identificar as atividades que levam ao sucesso 

competitivo nesse novo mundo. Depois, é necessário organizar-se eficaz e 

efetivamente, definindo assim suas novas fronteiras. 

                  Quer a pessoa trabalhe em uma empresa de fabricação tradicional ou de 

novos serviços em rápida evolução, a base ou análise do negócio permanecerá a 

mesma: projeto, produção, vendas e distribuição de produtos e serviços. O que muda 

agora é a necessidade crescente de novas estruturas e processos organizacionais para 

atender a essas novas demandas.  

Tais mudanças, no entanto, requerem uma mudança significativa na 

postura mental e no comportamento gerencial ao se tomarem decisões. É preciso 

abandonar o pensamento engessado (ex: ou isto, ou aquilo) para adotar um 

pensamento mais sutil e agregador (ex: isto, aquilo, e...). Muitos gerentes ainda não 

estão preparados para isso. O desafio é: por onde começar?”. 

É importante ressaltar que a observação e avaliação constante da 

realidade da empresa são fundamentais para o aprimoramento de sua gestão, assim 

como para o sucesso da mesma. Pois com isso fica mais fácil saber onde se está e 

principalmente aonde se quer chegar, para que quer chegar e como é mais fácil 

chegar... e compreender a relação Colaborador x Empresa, Empresa x Empresa e 

Empresa x Sociedade, com o cuidado das consequências de suas decisões, é 

fundamental para a construção de um mundo mais igual, justo e com mais 

oportunidades uma  onda  de  mudanças,  a  partir  da  década  de  1990,  ganha  

impulso. Observa-se, na atualidade, momentos de transição entre modelos 

operacionais para modelos mais  orgânicos   de  gestão  de  pessoas.  Essas  

mudanças  recentes privilegiam uma nova visão de gestão de  pessoas, integrando 

todo o pessoal às estratégias organizacionais, incluindo até mesmo os operacionais 

(MASCARENHAS, VASCONCELOS e VASCONCELOS, 2004). 
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A Administração de Recursos Humanos1, num primeiro momento, 

surgiu devido ao crescimento das organizações e do aumento da complexidade das 

tarefas de gestão de pessoal (GIL, 1994). 

Para Werther e Davis (1983, p. 24) a Administração de Recursos 

Humanos não surgiu subitamente, ela evoluiu. “Rastreando essa evolução, 

também podemos perceber a receptividade e importância crescente da 

administração de recursos humanos”. 

De acordo com Gil (1994, p. 13), numa abordagem funcionalista, 

ressalta que “a Administração de Recursos Humanos é o ramo especializado da 

Ciência da Administração que envolve todas as ações que têm como objetivo a 

integração do trabalhador no contexto da organização e o aumento de sua 

produtividade”. 

Malkovich e Boudreau (2000, p.19), por outro lado, afirmam que o 

conceito de Administração de Recursos Humanos refere-se “a uma série de 

decisões integradas” que formam as relações de trabalho; sua qualidade influencia 

diretamente a capacidade da organização e dos empregados em atingir seus 

objetivos”. 

Chiavenato (1999, p.179), por sua vez, aponta que a Administração de Recursos 

Humanos incide no: 

Planejamento, na organização, no desenvolvimento, na 

coordenação e no controle de técnicas capazes de 

promover o desempenho eficiente do pessoal, ao mesmo 

tempo em que a organização representa o meio que 

permite às pessoas que com ela colaboram alcançar os 

objetivos individuais relacionados direta ou indiretamente 

com o trabalho. 

 

1   Utilizaremos a expressão “administração de recursos humanos” ou “gestão de 

pessoas”, ao longo do trabalho, sem diferenciação conceitual. Compreendemos a 

expressão “gestão de pessoas” apenas como uma forma de valorizar o campo a 

partir de uma abordagem mais humanista. 
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Mas é necessário analisar igualmente condições externas às 

organizações. Afinal, recursos humanos e organizações não estão dissociados de 

contextos ambientais. Nessa linha de reflexão, outros fatores podem ser levados em 

conta na atividade de recursos humanos: a crise mundial do petróleo; a 

massificação do ensino; a abertura política e, ainda mais do que os outros, o 

nascimento de um sindicalismo independente, de raízes políticas socialistas e de 

atuação agressiva, que facilitou o aparecimento das greves como forma de 

reivindicação dos empregados (NERI, 1999). 

Gil (1994, p. 14) argumenta que: “o movimento de valorização das 

relações humanas no trabalho surgiu a partir da constatação da necessidade de 

considerar a relevância dos fatores psicológicos e sociais na produtividade”.  O que 

não é exatamente uma novidade, pois desde a emergência da Escola das Relações 

Humanas, na década de 1930, esses fatores passaram a ser considerados. 

De qualquer forma, com essas transformações, os recursos humanos de 

qualquer organização passam, atualmente, a assumir um papel mais estratégico 

dentro das organizações e também a enfrentar novos desafios, pois o principal 

objetivo das mesmas é melhorar a produtividade e buscar resultados. Para que isso 

aconteça são necessárias, evidentemente, mudanças na gestão empresarial. De 

acordo com Neri (1999 p. 42): “a linearidade entre o estabelecimento da 

estratégia empresarial, a identificação das competências organizacionais e a 

formulação de quadro de competências funcionais asseguram que a área de 

recursos humanos tenha uma administração alinhada com as necessidades 

estratégicas da empresa”. O autor registra ainda que a organização visa mostrar 

resultados de maneira prática e numa linguagem organizacional adequada. 

As exigências voltam-se, atualmente, para os administradores de 

recursos humanos assumirem uma atuação estratégica, com vista em agregar valor 

ao negocio por meio de seus programas. Por outro lado, na maioria das 

empresas observa-se um grande descompasso entre o discurso e a pratica. A 

valorização do funcionário até mesmo como diferencial competitivo está presente 

no discurso dos profissionais de recursos humanos, mas não ocorre na maioria 

de suas empresas. (GIL, 2001, MASCARENHAS, VASCONCELOS e 

VASCONCELOS, 2004). 

Milkovich e Boudreau (2000, p. 502), numa perspectiva otimista, 

analisam as possibilidades para as organizações futuras: 
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Toda organização precisa ainda identificar, conquistar, 

desenvolver, remunerar e fazer prosperar seus recursos 

humanos.  As organizações do futuro podem  encontrar 

esses recursos humanos e suprir suas necessidades tanto 

dentro como fora da empresa, ou ate nas mãos dos próprios 

administradores e empregados. 

Conforme Bohlander,  Snell e Sherman  (2003,  p. 2): “para 

trabalhar efetivamente  com  pessoas,  temos  de  entender  o  comportamento  

humano  e precisamos  conhecer  vários  sistemas  e  práticas  disponíveis  para  

nos  ajudar  a construir uma força de trabalho qualificada e motivada”. Embora essas 

colocações e argumentos apresentem-se como obviedade, é de fundamental 

importância reconhecer que tal debate apresenta-se com vigor na atualidade. 

Dutra (2001, p. 25), por sua vez, ressalta que “hoje, há uma grande 

pressão para que a gestão de pessoas seja orientada para a ideia de 

desenvolvimento mútuo. A empresa, ao se desenvolver, desenvolve as pessoas, e 

estas, se desenvolverem, fazem o mesmo com a organização”. A pessoa, segundo 

o autor, é vista como gestora de sua relação com a empresa, bem como do seu 

desenvolvimento profissional. 

Para Neri (1999, p.8), “avaliar, mudar e influenciar o comportamento 

humano nas empresas sempre foi um desafio para gestores, teóricos e profissionais 

que trabalham na área, tanto nas empresas quanto nas consultorias”. O autor 

completa essa reflexão afirmando que aptidões, habilidades, inteligência, 

vocação, traços da personalidade e caráter sempre foram referenciais  utilizadas 

para decidir a vida profissional de milhões e milhões de trabalhadores neste 

século. 

Gil (2001, p. 60) afirma que “a gestão de pessoas passa a assumir um 

papel de liderança para ajudar a alcançar a excelência organizacional 

necessária para enfrentar desafios competitivos, tais como a globalização, a 

utilização de novas tecnologias e a gestão do capital intelectual”. 

Storey (1992, apud Wood, 2004, p.281) analisa a evolução teórica da 

Função de Recursos Humanos sob a denominação de Gerência de Recursos 

Humanos (GRH). A característica essencial da primeira é da orientação para a 

performance do negócio e da visão dos empregados como recurso, similar à 

tecnologia ou matérias- primas. Esta tende a substituir a Gerência de Pessoal, 
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superando sua visão de adequação e obediência da força de trabalho aos 

objetivos organizacionais por um comprometimento com estes mesmos objetivos. 

Interessante observar que alguns autores avançam no debate ressaltando a superação 

do modelo de “gestão de pessoas”, que é, no Brasil, ainda o último estágio da 

reflexão. Tendo como foco o fator humano como chave para o sucesso, alinhamento 

das decisões de RH, o princípio de agregação da função aos elementos de ação 

gerência a manipulação, ou tentativa de manipulação dos valores simbólicos e 

culturais, significativa do processo de substituição dos controles externos pelos 

sistemas de valores compartilhados. 

Sob a ótica de Lagge (1992, apud Wood e Picarelli 2004, p.281) a 

Gestão de Pessoas baseia-se no conceito de que as pessoas têm direito a um 

tratamento digno e que a performance no trabalho baseia-se no grau de coerência 

entre interesses individuais e organizacionais. Afirma ainda, que seu campo de 

atuação está ligado a atividades específicas, como: selecionar, desenvolver, 

recompensar e direcionar pessoas não só para satisfazê-las, mas também para extrair 

das mesmas o máximo em termos de produtividade. Antunes  (2001), numa 

perspectiva marxista, compreende a reestruturação do trabalho como uma nova forma 

de exploração do capital privado, orientado exclusivamente para a lógica do mercado. 

Outros autores críticos, como Motta (2003) ressaltam as tendências recentes de 

gestão de pessoas como novas formas de manipulação. Kohn (1998), por exemplo, 

afirma que as novas modalidades de remuneração partem do pressuposto de que 

pessoas possam ser manipuladas e que o pagamento por desempenho é uma nova 

fase do behaviorismo,   na  “crença  de  que  oferecendo-se  recompensas  às  pessoas, 

resultará num melhor desempenho no trabalho”. 

Outros autores, como Dutra (2001), no entanto, desprezam tais 

perspectivas de análise e valorizam o desenvolvimento pessoal centrado em 

habilidades e competências. 

O desenvolvimento organizacional, nesses novos contextos 

competitivos, deveria ter como foco, em todos os níveis hierárquicos, habilidades 

e competências.  

Os agentes organizacionais seriam então responsáveis pela articulação 

das informações e dos conhecimentos específicos aos quais tem acesso com 

vistas ao desenvolvimento continuo da empresa. Sendo assim, seria necessário 

pensar em um modelo de organização que transcendesse os limites da burocracia, 
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que aproveitasse todo o potencial dos indivíduos e que viabilizasse novos 

padrões de desenvolvimento organizacional. 

Para acontecer a aprendizagem organizacional e a inovação contínua, 

Vasconcelos e Mascarenhas (2007 P. 25) relatam que as mudanças 

organizacionais “dependem de novos padrões de organização do trabalho que 

promovam a autonomia, a politização e a capacitação dos indivíduos”. 

As organizações podem ser mais ágeis e criativas e aproveitar melhor 

as oportunidades que os ambientes de negócio lhes proporcionam desde que 

estratégias de mudança incluam tecnologias de ponta de diversas inovações 

organizacionais.  Mas não apenas isso, pois serão necessárias igualmente 

mudanças na estrutura de poder, nos sistemas de controle, nos processos de 

decisão, na organização dos processos operacionais, administrativos e distribuição 

da informação, nos  sistemas de incentivo e avaliação de resultados, nas 

necessidades individuais de conhecimento e habilidades, bem como nos valores a 

serem internalizados (VASCONCELOS e MASCARENHAS, 2007, p.29). 

O papel estratégico a ser desenvolvido pelo RH passou a ser repensar 

as atividades próprias da área em termos estratégicos integrando os objetivos de 

longo prazo da organização, as variáveis relevantes do ambiente e as necessidades 

decorrentes em termos de pessoas. Conforme Lacombe e Tonelli (2004, p.55) 

essa visão é compreendida por elementos como: 

A relação que a organização queria estabelecer com o 

empregado, se limitada a recompensar o desempenho ou 

se baseada na troca de comprometimento na qualidade do 

trabalho realizado; o grau de participação esperado dos 

empregados; a ênfase dada ao recrutamento, interno ou 

externo, quando necessário; e se o desempenho seria 

avaliado de forma individual ou em equipes, ou ainda por 

uma mistura dos dois”. 

Fischer (1998, apud Lacombe e Tonelli 2004, p.58) nos mostra um 

novo significado para a ARH a partir  da  década  de  1990,  ARH  como  vantagem 

competitiva. Com a perspectiva voltada para o negócio da empresa, começou a ser 

discutido o papel das pessoas para se atingir a competitividade. Ora, se “a estratégia 

é a diferenciação e a obtenção de vantagem competitiva, caberia a ARH garantir 

que as pessoas fossem também fonte de vantagem competitiva”.  O mesmo autor 
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ressalta que as empresas precisariam buscar formas novas e criativas de gestão; à 

ARH caberia transmitir as estratégias às pessoas e transformá-las em agentes de 

competitividade. 

Ulrich (1998,  apud  Lacombe  e  Tonelli  2004,  p.58)  atribui  quatro  

funções principais à  área de recursos humanos: “as funções estratégicas e 

competitiva, a função de promover e  auxiliar  os processos de mudança e a função 

responsável pelo envolvimento dos empregados com a empresa”.  Para o autor, o 

papel da ARH como vantagem competitiva se amplia às abordagens estratégicas, 

desenvolvidas na década de 1980. 

A responsabilidade com os processos de aperfeiçoamento organizacional 

não podem ser restritas a alta direção e a gerência, mas como os trabalhadores 

devem se envolver diretamente com esses processos.  Ocorrendo isso, a noção de se 

regular os relacionamentos entre as pessoas por meio da divisão em funções 

específicas e predefinidas deve ser abandonada.  Nesse processo de mudanças, 

surgem, atualmente, novas formas de remuneração e incentivo aos funcionários, 

visando a valorização do trabalho especializado e garantindo assim uma 

remuneração  condizente  com  a  produtividade  de  cada   funcionário,  além  de 

contribuir para melhorar o desempenho de áreas chaves das empresas. 

Alguns autores propõem o uso de paradigmas para balizar a 

compreensão dos processos de mudança. Dois deles são especialmente úteis para os 

objetivos deste estudo: o primeiro é o paradigma funcionalista, fundamentado no 

racionalismo e nas relações de causalidade simples; o segundo é o paradigma 

fenomenológico, baseado na interpretação dos sistemas dos atores organizacionais. 

São alguns dos aspectos mais importantes na visão de Wood (2004, 

p.269): 

Existe um processo importante de mudança na organização 

do trabalho catalisado de fora para dentro. Ou seja, são as 

relações entre as empresas e mercados que são 

responsáveis pelo maior fluxo de mudança; este 

movimento representa uma superação do modelo 

taylorista-fordista com a adição de princípios de 

flexibilidade e adaptabilidade. Inclui também a descoberta 

dos aspectos simbólicos e culturais das organizações. 

Neste sentido, pode-se afirmar que há uma contaminação 
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por elementos do paradigma fenomenológico, ainda que 

isto se dê de forma instrumental; na prática, este 

movimento gera fortes impactos sobre as redes de valores 

e significados, especialmente nas camadas hierárquicas 

superiores; como este movimento tem-se dado 

principalmente nos centros estratégicos e nas áreas 

produtivas, a FHR tende a ser marginalizada pelo 

processo, não raro impondo resistências; a consequência 

prática é que a FRH corre o risco de ter seu papel, já 

secundário, restrito a mero apoio técnico, perdendo seu 

potencial de motor de transformação do ambiente de 

trabalho; 

As mudanças atuais são, ao contrário, descontínuas. Por isso, exigem 

uma postura mental diferente, essencialmente antidogmática.  Esta descontinuidade 

é provocada pelas mudanças econômicas e tecnológicas e que, segundo Handy 

(1990, apud Wood, 2004, p.270), refletem na redução da parcela da população 

ocupada com atividades de trabalho intensivo, diminuição do número de empregos 

de tempo integral, aumento da demanda por especialistas e crescimento do setor de 

serviços e do numero de organizações baseadas em informações. 

Vasconcelos e Mascarenhas (2007, p.33) comentam que 

em uma organização pós-burocrática: 

A gestão de pessoas deve estar organizada de forma a 

permitir que os diversos indivíduos e grupos exerçam 

plenamente suas potencialidades no ambiente 

organizacional, com vistas aos processos de formulação e 

implementação de proposições criativas e inovadoras. 

Como consequência, deve-se destacar a necessidade de 

novas formas de se entender e gerir o comportamento 

humano nestas organizações. Nesses contextos, é 

necessário o abandono de princípios e premissas 

tradicionais de gestão de pessoas e a implementação de 

práticas inovadoras que viabilizam a aprendizagem. 

As pessoas devem se organizar segundo a extensão e amplitude de suas 

responsabilidades, com vistas a dois objetivos fundamentais: a extensão do saber 
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acerca dos negócios e o aproveitamento de novas oportunidades que se apresentam. 

Estes objetivos são perseguidos pelos trabalhadores do conhecimento, que seriam 

os profissionais que utilizam a informação como insumo para suas atividades de 

análise e de  reflexão, articula-a com seus conhecimentos úteis à organização. 

Zulboff  (1988,  apud  Vasconcelos  e  Mascarenhas,  2007,  p.35)  

discute  a qualificação  intelectiva, que é pré-requisito para que se possa expandir o 

saber e engajar-se em um processo de aprendizagem que torna a informação 

valiosa. Esse tipo e qualificação torna-se necessário para resolver o problema 

central da referência.  A qualificação intelectiva apresenta três dimensões crucias: 

1) a capacidade de pensar de forma abstrata, já que o trabalho mediado pelo 

computador torna-se distante de referencias físicas; 2) o raciocínio indutivo, uma 

vez que a informação que se baseia em computadores tende a ser reduzida a 

variáveis quantitativas, com as quais as pessoas devem pensar analiticamente, 

compreendendo suas relações potenciais e utilizando os dados para a reflexão, 

construção e teses de hipóteses; 3) a concepção teórica dos processos aos quais os 

dados referem-se, tendo em vista que essa concepção é necessária para se ter um 

roteiro a respeito dos dados, uma base a partir da qual se busca a sistematização de 

ideias e de hipóteses acerca dos processos. 

Em um contexto de abundância de informações e de conhecimentos, há 

maior necessidade de envolvimento psicológico do funcionário com a organização, 

já que os processos sociais associados à interpretação, criação e comunicação de 

significados requerem uma participação mais intensiva da personalidade humana. 

Ainda de acordo com Vasconcelos e Mascarenhas (2007, p. 36): 

“interesses, necessidades e demais forças que influenciam a motivação e o 

envolvimento dos funcionários com a organização devem receber atenção 

especial”. Como as pessoas se sentem em relação a si mesmas, em relação às outras 

pessoas e em relação a organização,  está  intrinsecamente  ligado  às  respectivas  

capacidade  de  manter níveis altos de comprometimento interno e de motivação 

demandado pelo trabalho em uma estrutura de aprendizado. 

Vários são os motivos que levam as organizações a adotar esses novos 

modelos de gestão.  A competitividade no mercado global exige das empresas 

diferenciais.  O capital intelectual das empresas, por exemplo, precisa estar 

mobilizado e atualizado para garantir o diferencial e a vantagem competitiva que a 

empresa necessita para sua sobrevivência perante seus concorrentes. 
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Diversos conceitos existem sobre capital intelectual. Segundo Antunes 

(2000, p.77), estudos foram desenvolvidos inicialmente em torno de um dos 

elementos que compõem o capital intelectual: o capital humano. Alguns 

economistas, a partir do século XV, já investiram esforços para encontrar uma 

forma de atribuir valor monetário ao ser humano, tendo tais pesquisas um caráter 

econômico de estimar perdas com as guerras e com as migrações. 

Um dos marcos nesta abordagem de valorização do conhecimento foi 

Peter Drucker e seu livro Sociedade pós-capitalista, em que ressaltou o fim  da  era 

industrial e o início da era  do conhecimento, estabelecendo assim um completo 

rompimento com os diagnósticos dos desempenhos industriais vinculados 

exclusivamente ao capital financeiro, surgindo daí a necessidade de mensurar-se o 

capital intelectual e sua  influência no desempenho desta empresa. Drucker (1998, 

p.161) enfatiza que na sociedade do conhecimento, o verdadeiro investimento se dá 

cada vez menos em máquinas e ferramentas e mais no conhecimento do 

trabalhador.  Sem este conhecimento, as máquinas  são  improdutivas,  por  mais 

avançadas e sofisticadas que sejam. 

Para Stewart (1998, p.XIII) “capital intelectual é a soma do 

conhecimento de todos em uma empresa, o que lhe proporciona vantagem 

competitiva. Ao contrário dos ativos, com os  quais   empresários  e  contadores  

estão  familiarizados  – propriedade, fábricas, equipamento, dinheiro –, o capital 

intelectual é intangível. É, por exemplo, o conhecimento da força de trabalho: o  

treinamento e a intuição de uma equipe de químicos que descobre uma nova droga 

de bilhões de dólares ou o know-how  de  trabalhadores  que  apresentam  milhares  

de  formas  diferentes  de melhorar a eficácia de uma indústria”. 

Edvinsson e Malone (1998, p.9) utilizam uma metáfora para conceituar 

o capital intelectual. Comparam a empresa a uma árvore, considerando a parte 

visível (tronco, galhos e   folhas)  como  a  que  está  descrita  em  organogramas,  

nas demonstrações  contábeis  e  em  outros  documentos,  e  a  parte que  se 

encontra abaixo da superfície, no sistema de raízes,  capital  intelectual, que são os 

fatores dinâmicos ocultos que embasam a empresa visível formada por edifícios e 

produtos. 

Para Bohlander, Sherman e Snell (2003, p.09): “o capital humano 

refere-se ao valor econômico do conhecimento, das habilidades e das capacidades 

da empresa. Embora o valor desses ativos não apareça diretamente no balanço 
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patrimonial da empresa, seu impacto no desempenho dela é enorme”. 

O capital humano apresenta importância por ser a fonte de inovações e 

renovações.   O crescimento do capital humano – por meio da contratação, 

treinamento e educação – é uma “mala vazia” se não puder ser explorado. Isto 

requer uma  estrutura  de  ativo  intelectual,  tal  como  um  sistema  de  informação, 

conhecimento  de  canais  de  mercado,  relacionamento  com  clientes,  e  um  foco 

gerencial para tornar o know-how individual uma propriedade do grupo. 

O capital estrutural coloca novas ideias para trabalhar e pode ser usado 

várias vezes para criar valor. Ele pode ampliar o valor do capital humano 

ordenando os recursos da corporação, a lista de clientes e os talentos de outros 

departamentos para sustentar e apoiar a nova ideia (EDVINSSON, 2001). 

Duffy (2000, p.73) menciona que os conceitos de capital humano e 

capital intelectual estão intimamente relacionados e são facilmente confundidos. O 

capital intelectual é mais amplo e abrange os conhecimentos acumulados de uma 

empresa relativos a pessoas, metodologias, patentes, projetos e relacionamentos. O 

capital humano é um subgrupo de tal conceito. Visando facultar o entendimento, 

apresenta as seguintes definições: 

a) Capital intelectual: soma de capital estrutural e humano, 

indica capacidade de ganhos futuros de um ponto de 

vista humano. Capacidade de criar continuamente e 

proporcionar valor de qualidade superior;  

b) Capital humano: valor acumulado de investimentos em 

treinamento, competência e futuro de um funcionário. 

Também pode ser descrito como competência do 

funcionário, capacidade de relacionamento e valores;  

c) Capital estrutural: o valor do que é deixado na empresa 

quando os funcionários – capital humano – vão para casa. 

Exemplos: bases de dados, lista de clientes, manuais, 

marcas e estruturas organizacionais;  

d) Capital organizacional: competência sistematizada e em 

pacotes, além de sistemas de alavancagem dos pontos 

fortes inovadores da empresa e da capacidade 

organizacional de criar valor. Compreende capital de 

processo, cultura e inovação;   
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e) Capital de inovação: força de renovação de uma 

empresa expressa como propriedade intelectual, que é 

protegida por direitos comerciais, e outros ativos e valores 

intangíveis, como conhecimentos, receitas e segredos de 

negócios;  

f) Capital de processo: os processos combinados de 

criação de valor e de não criação de valor. 

Como podemos observar há diferentes perspectivas teóricas sobre as 

mudanças organizacionais e a gestão de pessoas. Perspectivas essas que vão desde 

as tradicionais abordagens funcionalistas até as perspectivas mais recentes que 

valorizam a aprendizagem organizacional e a empresa do conhecimento que 

privilegia o chamado capital intelectual, passando, evidentemente, por abordagens 

mais críticas em que novas estratégias de gestão de pessoas estão imbuídas de 

formas de manipulação. O que se pode observar é um verdadeiro mosaico de 

abordagens teóricas e a expectativa é que este tópico tenha contemplado essa 

diversidade.  Como bem ressaltam Hardy e Clegg (1998, 27), em função da 

fragmentação do campo, há “maior desacordo, mais também mais pontos de 

intersecção e maior razão para diálogo, debate e disputa”. 

 

 

2.2 Práticas Remuneratórias: tendências 

 

 

Pastore (2007) registra que com o aquecimento global da economia, há 

um aumento generalizado de salários de pessoal qualificado em praticamente todas 

as regiões do mundo. No Japão, por exemplo, o salário médio na indústria é de 

cerca de US$ 18 por hora, nos Estados Unidos, US$ 21 e na Alemanha, US$ 30. O 

Brasil, ainda segundo o autor, também apresentou bons índices de remuneração, 

principalmente neste primeiro semestre de 2007.  O rendimento médio mensal em 

fevereiro de 2007 foi de R$ 1.096,00, 6% superior ao verificado no mesmo período 

de 2006. O pessoal especializado, por sua vez, obteve ganhos maiores, chegando a 

R$ 2.020,00 mensais, o que dá cerca de US$ 4,38 a hora. 

A partir desses valores, é possível perceber que o Brasil ainda apresenta 

salários bem abaixo dos países desenvolvidos, mas com crescimento relativo a 
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partir de comparações com anos anteriores e, principalmente, com países 

emergentes. 2 

As grandes empresas, no Brasil, portanto, têm passado por um constante 

processo de transformações e as organizações começam a despertar para a 

necessidade de mudarem os sistemas de remuneração. O aumento em dólares no 

caso do pessoal qualificado entre 2006 e 2007 foi de 10,7% (PASTORE, 2007). 

Numa perspectiva de gestão e, neste caso, desprezando as abordagens 

mais críticas de orientação marxista, fica evidenciado que, no mundo moderno, as 

organizações precisam se equipar com talentos e competências para poder 

acompanhar a forte mudança e evolução.  Uma questão de sobrevivência e de 

sucesso, obviamente. Saber alcançar a competitividade não depende apenas de 

conquistar, reter, aplicar, desenvolver, motivar e recompensar talentos, mas, 

principalmente, de gerir competências e alcançar resultados significativos por meio 

delas (CHIAVENATO, 2005). 

Aspectos críticos e tendências são alguns dos motivos que, segundo 

Dutra (2001, p.72) conduziram empresas a migrar de práticas remuneratórias 

tradicionais para modelos alternativos.  De acordo com o autor “a identificação das 

práticas alternativas emergentes que de fato são lastreadas por bases sólidas e que 

tendem a sobreviver ao longo do tempo”. 

Para Nascimento (2001, p.5), um dos fatores que repousa e eficiência de 

qualquer empresa de fins econômicos ou não “é uma administração racional do 

pessoal, matéria que envolve necessariamente o complexo e grave problema 

“salário”, que exerce enorme influencia nos processos de produção, circulação, 

distribuição e consumo de riqueza”. 

 

 

 

2       Pastore   (2007)  ressalta  que,   apesar  do  Brasil  apresentar  índices  

inferiores   aos   países desenvolvidos, quando comparado com países  

emergentes, nossa situação melhora significativamente. O autor exemplifica com 

números relacionados à Polônia, Estônia e Eslováquia (US$ 3.80 a hora), Lituânia 

(US$ 3), Vietnã (US$ 0,28) e China (US$0,64). 
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O salário deve ser considerado racional, adequado e correto, embora tais  

conceitos possam ser considerados subjetivos e passíveis de críticas. 

Conforme Zimpeck (1990, p. 346), o salário é “estabelecido em razão de níveis de 

mercado, qualificações pessoais, capacidade técnica, condições interferentes na 

política de salários de determinadas regiões, setores e ramos de atividade e maior 

ou menor regulamentação do trabalho existente em cada país”. 

Se não for bem administrado, o salário pode provocar graves erros e 

riscos comprometedores em aspecto e produtividade no mercado competitivo. Além 

deste motivo, a preocupação do problema salário, segundo Nascimento (2001, p. 

06) é que o mesmo apresenta-se como um: 

Fator de suma importância no processo econômico por 

exercer significativas influencias na economia das nações, 

uma vez que diz respeito a questões de custo e, em ultima 

instancia, ao mercado consumidor, que deve possuir 

determinado poder aquisitivo, resultante da remuneração 

do trabalho, representado pelo salário. 

Hipólito (2001, p.75) destaca alguns objetivos que os sistemas 

remuneratórios devem  buscar  para  que  se  alinhem  às  demandas  provenientes  

de  um  mundo competitivo e, assim, possam  interferir de maneira positiva na 

alavancagem dos resultados organizacionais: 

Recompensar a contribuição real que o profissional presta 

à organização; Estabelecer um equilíbrio salarial tanto do 

ponto de vista interno quanto em relação aos padrões 

vigentes no mercado; Manter as decisões salariais entre 

os funcionários, sindicatos ou Justiça do trabalho; 

Possibilitar a delegação efetivas de decisões salariais sem 

perder a coerência no todo; Permitir precisão o controle 

maior na gestão da folha de pagamentos; Reforçar a 

imagem da empresa diante dos profissionais que nela 

atuam, do mercado de trabalho e sociedade. 

A multiplicidade de formas de remuneração tem crescido devido à 

necessidade de encontrar maneiras criativas para aumentar o vínculo entre as 

empresas e seus funcionários (WOOD  E  PICARELLI,  2004,  p.38).  As práticas 

remuneratórias estão dividas em Remuneração Fixa e a Remuneração Variável. A 
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Remuneração Fixa subdivide-se em Remuneração por Habilidades e Competências 

e Remuneração Funcional. Já a Remuneração Variável é dividida em Remuneração 

através de Participação nos Lucros (Profit Sharing) e Remuneração com 

Participação nos Resultados (Pay-for-performance).  

 

 

2.2.1 Remuneração Fixa 

 

 

2.2.1.1 Remuneração por Habilidades e Competências 

 

 

Algumas modalidades de remuneração surgiram devido às necessidades 

de modernização.   Uma dessas inovadoras remunerações é a remuneração por 

habilidades que visa explicar de maneira objetiva a real diferença entre os conceitos 

de cargos e funções e que, segundo Wood e Picarelli (2004), trazem consequência 

do aumento da complexidade do ambiente de negócios que resultou em uma série 

de  tendências  registradas  desde  a  década  de  1990  nas  empresas,  bem  como 

estruturas organizacionais com menor número de níveis hierárquicos e, 

consequentemente, maior nível de autonomia e amplitude de responsabilidades para 

indivíduos  e  grupos.  Outros aspectos registrados pelos autores residem na 

valorização do trabalho em equipe, no aumento da exigência de 

multifuncionalidade e na visão sistêmica, no foco no aperfeiçoamento contínuo e 

nas pressões para redução de custos. 

Para a implantação de um plano de remuneração por habilidades são 

necessários, além de desenvolver e treinar os funcionários, identificar suas 

habilidades e competências, ou seja, sua capacidade de realizar tarefas conforme os 

padrões exigidos pela organização, e como consequência trazem diversas vantagens 

e incentivos para os funcionários (WOOD e PICARELLI, 2004). 

O sistema de remuneração por habilidades tem diversas características 

alinhadas às estratégias da organização e as especificidades de cada qual. Porém, 

não existe um modelo único, padrão, que possa se adequar a qualquer organização. 

As modalidades, portanto, devem retratar a realidade de cada empresa, 
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conforme Wood e Picarelli (2004, p.66): “seu uso tem-se disseminado 

especialmente  entre  novas  unidades  industriais  com  projetos  organizacionais 

avançados,   poucos  níveis  hierárquicos,  equipes  autogerenciáveis  e  um  estilo 

gerencial aberto e voltado para a administração participativa”. 

Desde que implantado, o sistema de remuneração por habilidades torna-

se um instrumento de motivação aos funcionários, pois é, segundo seus defensores 

Wood e Picarelli, transparente, pois todos os empregados passam a conhecer suas 

regras, bem como podem verificar a respectiva evolução salarial. 

Outro modelo que atualmente está sendo implantando em várias 

organizações é a remuneração por competências, que despertou o interesse das 

organizações em função de diversos fatores como o crescimento do setor de 

serviços na economia, aumento da demanda de profissionais qualificados, 

necessidade de conhecimento intensivo nas empresas em geral, implantação de 

sistemas mais flexíveis e redução de estruturas hierárquicas rígidas e popularidade 

do conceito de competência. 

No entanto, há uma pequena diferença entre competência e habilidade, 

em que competência possa ser interpretada como a articulação de conhecimentos, 

percepção, pensamento, emoção, vontade, memória, linguagem, motricidade, 

atenção,  consciência, valores, juízo, mobilizados em busca de uma solução e 

habilidades seriam processos mentais desenvolvidos e a desenvolver onde são 

necessárias para realizar aprendizagens e continuar aprendendo por toda a vida. 

Algumas delas: ler, interpretar, hipotetizar, descrever, memorizar, deduzir, analisar, 

dramatizar, sintetizar, aplicar, escrever, elaborar, contar, decidir. Apesar dessas 

definições, não há consenso sobre o conceito de competência.  Parry (1996 apud 

Wood e  Picarelli,  2004,  p.72),  por  exemplo,  afirma  que  “um  agrupamento  de 

conhecimentos,   habilidades  e  atitudes  correlacionados  que  afeta  uma  parte 

considerável da atividade de  alguém, que se relaciona com o desempenho, que 

pode ser medido segundo padrões preestabelecidos, e que pode ser melhorado por 

meio de treinamento e de desenvolvimento”. Encontra-se mos uma outra definição 

em Ledford (1995 apud Wood e Picarelli 2004, p.72) que considera competências 

“características percebidas nas pessoas que envolvem conhecimentos, habilidades e 

atitudes que levam a um desempenho superior” e que “competências” envolveriam 

comportamentos observáveis e mensuráveis que se relacionam com o trabalho. 

Quando uma organização está voltada para as competências dos seus 
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futuros funcionários, a entrevista com os candidatos, para que o processo seletivo 

aconteça, tem um papel fundamental. Dutra (2001, p.28) afirma que as 

organizações, quando escolhem pessoas para trabalhar, verificam a formação e 

experiência do candidato, observam também o modo de atuar, a maneira de realizar 

o trabalho solicitado, as realizações  profissionais ao longo do tempo, enfim, as 

empresas querem assegurar-se de que a pessoa a ser escolhida terá condições de 

obter os resultados que a organização espera e necessita. E, juntamente com a 

entrevista, pode-se verificar se o candidato tem o perfil ideal para a organização se 

possui características que as mesmas estão à procura. 

Ao adotar um modelo de competências a organização medirá sua força 

de trabalho (funcionários) através de controle, formação e avaliação de 

desempenho, proporcionando ênfase nas características de competitividade, 

produtividade, agilidade, racionalização de custos, requerendo-se, para tanto, a 

polivalência, e a constante atualização de suas competências medindo assim sua 

efetividade na empresa. 

Neri (1999 p. 09) registra que, ao divulgar as competências que a 

empresa valoriza, os trabalhadores têm um referencial mais nítido para focar seus 

esforços de desempenho.  Ou seja, ainda segundo o autor, “o controle do processo 

de desenvolvimento pessoal nas empresas é em parte transferido da área de RH 

para os atores do processo, gerentes e colaboradores. Isso significa que as chances 

de autodesenvolvimento aumentam. Cria-se, com isso, o germe da mais 

revolucionária e combatida das competências: aprender a aprender”. 

No ambiente de trabalho as pessoas demonstram que possuem 

conhecimentos ou capacidades, mas que nem sempre sabem usufruir no momento 

correto.  Concreta ou abstrata, comum ou especializada, de acesso fácil ou difícil, 

uma competência permite afrontar e regular adequadamente uma família de tarefas 

e de situações, apelando para noções, conhecimentos, informações, procedimentos, 

métodos, técnicas ou ainda a outras competências mais específicas. 

A competência permite mobilizar conhecimentos a fim de se enfrentar 

uma determinada situação e não se resume simplesmente ao uso de regras, mas a 

uma capacidade de lançar mão dos mais variados recursos, de forma criativa e 

inovadora, no momento e do modo necessário. 

Dentro deste contexto, Dutra (2001) ressalta que são as pessoas, ao 

colocarem à disposição da organização seus respectivos conhecimentos, 
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concretizam as competências organizacionais e fazem sua adequação ao contexto, 

conferindo-lhe validade ou implementam  as  modificações  necessárias  para  seu 

aprimoramento. A agregação de valor dos indivíduos, ainda segundo o autor, 

reforça “sua contribuição efetiva ao patrimônio de conhecimentos da organização, o 

que lhe permite manter suas vantagens competitivas ao longo do tempo” (p.27). 

Porém, além da necessidade de identificar as competências de cada 

profissional é necessário também relacioná-los na estratégia e definição de rumos 

da organização, que é o ponto de partida para a implantação deste sistema. Uma das 

peças chaves para desenvolver as competências nas pessoas reflete-se no 

treinamento e, de acordo com Neri (1999, p. 52), “treinar é oferecer oportunidades 

para que as pessoas possam frequentemente refletir sobre seus significados, 

exercitar a autocrítica para poder se posicionar diante das circunstâncias 

empresariais e de seu projeto de vida”. 

Lipovetsky (2005, p.165) ressalta justamente este ponto, em que “a 

empresa inteligente é menos aquela que procura obter a todo custo uma adesão 

enfática do que aquela que saiba explorar os trunfos representados, por exemplo, 

pelos anseios individualistas de promoção e de iniciativas pessoais”. 

A área de Recursos Humanos é que deve captar, desenvolver e capacitar 

os funcionários,  o que não significa, segundo Néri  (1999,  p.  546),  “apenas  dar 

informações e desenvolver habilidades, mas ser mais identificado com a empresa”. 

A gestão de pessoas deve ser a base para a construção de um contexto social no 

qual todos tenham a possibilidade de exprimir suas racionalidades e desenvolverem 

suas competências em prol dos objetivos organizacionais. 

Vasconcelos e Mascarenhas (2007) nos dizem que a gestão de pessoas 

deve ser a base para a construção de um contexto social no qual todos tenham  a 

possibilidade de exprimir suas racionalidades e desenvolver suas competências em 

prol  dos  objetivos  organizacionais.   Por meio da escolha e assimilação das 

experiências relevantes, a articulação do conhecimento e a experimentação no 

grupo viabilizam a aprendizagem organizacional e a mudança de comportamento, 

pois “assim são construídas novas competências, desenvolvem-se velhas 

competências, o que torna possível a sustentação da vantagem competitiva” (p.55). 

É de fundamental importância conhecer em que consiste, efetivamente, 

o desenvolvimento de um indivíduo dentro de uma organização. Dutra (2001, p.30) 

assinala que o desenvolvimento é a capacidade de uma pessoa em assumir e 
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executar atribuições e responsabilidade de maior complexidade e que é “preciso 

estabelecer uma ligação direta entre desenvolvimento e remuneração: se a pessoa 

em questão se desenvolve ao assumir responsabilidades e atribuições de maior 

complexidade, e se ao fazê-lo, agrega mais valor à empresa ou negócio, nada mais 

justo que seja remunerada de maneira adequada”. 

Neri (1999) afirma  ainda  que  treinar  competências  é  utilizar  e  

realçar  a capacitação pelas vivências e pelo feedback. Registra ainda a importância 

de uma negociação clara e madura de resultados esperados de ambas as partes e, 

mais do que  tudo  proporciona  destaque para  o  acompanhamento  do  que  ele  

denomina líderes do terceiro milênio, “aqueles executivos e chefes capazes de ser 

projetistas, gerentes e professores em todos os momentos de sua atuação” (p.57). 

Essa necessidade em capacitar os indivíduos para enfrentar a realidade 

de cada empresa e fora dela é um desafio é uma missão para a área de recursos 

humanos. Neri (1999, p. 49) nos lembra que ensinar pessoas a pensar, a reelaborar 

constantemente seus significados e aprender a  fazer a autocrítica são de suma 

importância.  Os indivíduos não só precisam saber “como fazer”, mas também 

conhecer o “porquê do como fazer”. 

Diante da realidade de cada organização, as pessoas mais competentes 

são chamadas para encarar novos desafios e, conforme correspondem de maneira 

positiva, às mesmas recebem desafios ainda maiores. Sua capacidade de entrega, 

complexidade e espaço ocupacional são as peças chaves que ajudarão a 

compreender a realidade empresarial com maior nitidez, a analisar as políticas e 

práticas de gestão de pessoas e a discutir ferramentas de gestão mais adequadas. 

Será necessário, porém, que a organização construa uma escala de mensuração que 

permita medir o nível da complexidade da entrega dos indivíduos, podendo ser 

divididas e duas partes: na importância e uso de uma escala de complexidade; e na 

forma de administrar essa escala. 

Dutra (2001, p. 32) ressalta que a escala para mensurar a complexidade 

das entregas pode ser aplicada nas seguintes situações: mensurar o 

desenvolvimento; avaliações da eficiência de ações de desenvolvimento; estímulo 

ao autodesenvolvimento; escala salarial; dimensionamento do quadro, otimização 

dos investimentos em desenvolvimento. Para Jaques (1988 apud Dutra, 2001, p. 

35): os níveis de complexidade podem ser medidos a partir do intervalo de tempo 

entre a tomada de decisão e a possibilidade de avaliação dos resultados nela 



34 

 

decorrentes. Quanto maior o tempo, mais elevado é o nível de abstração exigido 

para que a decisão tomada esteja correta e efetiva. 

O conhecimento é um dos recursos que deve ser associado ao 

desenvolvimento das competências, pois sem o conhecimento relevante e sem as 

competências necessárias para o aproveitamento não há como promover a análise 

continua dos pressupostos organizacionais e dos modelos mentais predominantes. 

 O sistema de remuneração por competências tem  que  ser  classificado 

coerentemente com os objetivos estratégicos da organização, bem ter o devido 

cuidado para  conscientizar as empresas sobre o real valor de cada trabalhador 

através da avaliação do seu  desempenho alinhada à gestão por competências. 

Geralmente os cargos são preenchidos por indivíduos cujas  competências mão 

ultrapassam aquelas estritamente necessárias à execução de suas atividades. Um 

indivíduo que se envolve com um conjunto limitado de atividades, faz com que seja 

utilizada somente uma fração das suas potencialidades. Neste tipo de empresa, as 

práticas de treinamento, conforme Vasconcelos e Mascarenhas (2007 P. 23): “têm 

como objetivo aperfeiçoar cada vez mais a atuação do indivíduo, isto é, treina-se o 

individuo para que ele desempenhe suas tarefas limitadas, cada vez mais com 

precisão”. 

Existem, de acordo com Wood e Picarelli (2004), quatro tipos de 

competências: as genéricas, as competências por nível hierárquico ou espaço 

ocupacional e as competências técnicas ou específicas. Essa classificação 

proporciona uma movimentação salarial e se dá por meios de movimentações 

verticais e horizontais.  Os fazem uma descrição da movimentação horizontal, 

como sendo “a evolução salarial do profissional dentro de um mesmo cargo ou de 

um espaço ocupacional e ocorre a partir da aquisição de níveis mais avançados de 

proficiência nas competências, comprovada por meio de um processo de avaliação 

de competência e consequente certificação”.  Os mesmos autores abordam ainda a 

movimentação vertical: 

  “A mudança de cargo ou espaço ocupacional para outro 

hierarquicamente superior, caracterizando uma promoção. Ocorre quando o 

profissional comprova ter pré-requisitos exigidos, como escolaridade e nível 

mínimo de proficiência em determinadas competências” (Wood e Picarelli, 2004, 

p.79). 

Há diversos modelos de avaliações de competências, porém o mais 
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utilizado atualmente, de acordo com Wood e Picarelli (2004, p.79), é o chamado 

modelo 360º, que envolve diversos avaliadores como os clientes, fornecedores, 

superior imediato e pares, e que nos trazem resultados em pontuação que refletirá 

no calculo da remuneração. Mas, no entanto, esse tipo de avaliação é pouco 

recomendável para avaliar competências técnicas, pois essas só devem ser avaliadas 

por pessoas altamente qualificadas ou por um grupo de especialistas; Organizações 

que ainda não possuem uma “cultura de avaliação”; Organizações que passaram por 

um processo de mudança com a implementação de um sistema de remuneração por 

competências.  

A implantação um sistema de remuneração por competências tem um 

duplo papel nas organizações e, ainda  de  acordo  com  os  mesmos  autores,  exige 

mudanças no modelo de gestão e no estilo gerencial, ao mesmo tempo em que 

funciona como catalisador dessas mudanças. 

 

 

2.2.1.2 Remuneração Funcional 

 

 

Uma das formas mais tradicionais de remuneração utilizadas pelas 

empresas para recompensar seus funcionários por seu trabalho é a remuneração 

funcional ou remuneração por cargo. 

Segundo Wood e Picarelli (2004, p.49) as empresas continuam usando 

esse tipo de remuneração por três razões: 

Primeiro, porque a remuneração funcional é implantada 

junto com um sistema de cargos e salários. Em empresas 

que experimentaram crescimento rápido ou 

transformações profundas, o sistema de cargos e salários 

ajuda a dar coerência interna à organização, 

proporcionando definições básicas que apoiam a 

estruturação do trabalho; segundo, porque a remuneração 

funcional permite a equidade externa.  Por meio de 

pesquisas salariais, a empresa pode comparar seus salários 

com os praticados no mercado e, assim, estabelecer 

diretrizes adequadas para atrair e reter a mão-de-obra 
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desejada; terceiro, porque a remuneração funcional 

permite a equidade interna. Ter os salários estabelecidos a 

partir das regras aplicáveis a todos na empresa produz um 

sentimento de justiça entre os funcionários. 

 

Para Gil, (1994, p. 102): “a análise de cargos é o estudo que se faz para 

obter informações sobre as tarefas ou atribuições de um cargo e descrição de cargo 

é a exposição ordenada das tarefas ou atribuições de um cargo e descreve o que o 

ocupante do cargo faz, como e por que faz”. 

Além de registrar o universo de tarefas que compreendem um cargo, a 

descrição registra a análise dos requisitos exigidos pelo cargo, como: escolaridade, 

experiência, responsabilidades, condições de trabalho e conhecimentos, a descrição 

de cargos  também  é  o  processo  de  sinterização  de  informações  recebidas  e 

prospectadas na análise das funções, padronizando o registro de dados de maneira a 

permitir um rápido acesso aos contornos de cada  um dos cargos da empresa. 

(MARRAS, 2002).  

Hipólito (2001) defende a idéia de que descrever cargos segue a lógica 

dos modelos Taylorista/Fordista de produção, em que e padronização, a repetição e 

a simplificação das atividades constituem-se nos pilares da produção  em escala. 

Seguindo essa lógica, os cargos adquirem a propriedade de servir como elemento 

de eficientização, à medida que a estruturação “racional” das  posições,  sua 

padronização e a definição de suas relações internas permitem que o somatório das 

ações individuais constitua-se num todo com valor agregado ao mercado. 

O mesmo autor aponta que, após serem definidos os cargos, a partir de 

uma análise da distribuição mais eficiente do conjunto de atividades a ser 

executadas na organização, a questão passa a ser a identificação de critérios que 

determinam seu valor relativo para a empresa, de forma a estabelecer o equilíbrio 

entre seu conteúdo e os salários praticados. 

Hipólito (2001) ressalta que as técnicas apresentadas dispõem os cargos 

em classes hierárquicas, diferenciando-se por seu grau de sofisticação e por 

unidades de medida. Para Emerson (1991) “ao discutir-se a lógica funcional de 

determinação salarial, será focada a avaliação por pontos por ser a mais “refinada” 

e possuir maior penetração”. 
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Wood e Picarelli (2004) apontam a descrição de cargos como a base do 

sistema e deve ser objetiva, clara e concisa, não deixando dúvidas sobre o conteúdo 

e as características que distinguem um cargo do outro. Normalmente é realizado 

pelo superior hierárquico do cargo descrito ou por um profissional da área de RH, 

com base em entrevistas e observações. Costuma ter os seguintes dados: título do 

cargo, título do cargo do superior imediato, missão ou sumário de atividades, 

responsabilidades, limites de autoridades sobre pessoas, orçamento e   outros 

recursos e requisitos em termos de experiência e formação. 

Marras (2002) aponta a descrição de cargo como o processo que 

consiste em sintetizar e padronizar, por meio de estudo, observação e redação, os 

elementos e características que compõem o perfil de um cargo a partir das 

informações coletadas nos trabalhos  anteriores  de  análise  de  cargo.  “Trata-se da 

fixação de toda a tecnologia de mão de obra de uma organização, tarefa por tarefa, 

cargo por cargo, detalhando os principais requisitos exigidos ao ocupante para 

que execute suas funções de maneira eficiente e eficaz” (MARRAS, 2002, p. 69). 

Realizado o processo de descrição de cargos, deverá ser realizada a 

avaliação de cargos que, segundo Wood e Picarelli (2004, p.51): consiste em 

transformar os parâmetros quantitativos, de tal forma que se possa estabelecer uma 

base única de comparação. Esse trabalho normalmente é realizado por um comitê 

formado pelo superior hierárquico do cargo analisado e seus pares. Os critérios de 

avaliação focalizam quatro áreas básicas: conhecimentos e habilidades, 

complexibilidade das atividades, escopo e nível de responsabilidade e condições 

gerais de trabalho. 

Os sistemas de avaliação de cargos fornecem equidade interna e servem 

como base para a determinação do índice salarial. O valor avaliado de cada cargo em 

termos de  sua  classificação,  classe,  pontos  ou  valor  monetário  deve  ser 

convertido em um índice de salário mensal, diário ou por hora. A ferramenta usada 

para ajudar a estabelecer as remunerações é a pesquisa de salários (BOHLANDER, 

SHERMAN e SNELL, 2003, p.266). 

O estabelecimento da estrutura de cargos é baseada a partir da 

quantidade de pontos obtidas na avaliação dos cargos, quando serão estabelecidos os 

salários que deveriam ser aplicados a eles, usando-se normalmente,  de  técnicas  de 

regressão que correlacionam a  esses pontos aos salários em vigor (HIPÓLITO, 

2001). 
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Para Hipólito (2001, p.42) o cargo passa a ser “pontuado a partir de sua 

comparação com um conjunto de fatores previamente selecionados, definidos e 

estruturados por meio de graus crescentes de complexidade, com o objetivo de 

converter sua descrição em uma  pontuação  (score). Os fatores escolhidos devem 

estar alinhados ao tipo de cargo que será avaliado”. 

O sistema de pontos segundo Bohlander, Sherman e Snell (2003, p.263) 

é um procedimento de avaliação de cargos quantitativo que determina o valor 

relativo de um cargo calculando os pontos atribuídos a ele. Ainda segundo os 

mesmos autores, sua principal vantagem é que o sistema de pontos fornece uma base 

mais refinada para julgamentos do que qualquer sistema de ordenação e, portanto, 

pode produzir resultados mais válidos e mais difíceis de manipular. As habilidades, 

os esforços, as responsabilidades e as condições de trabalho que um cargo envolve 

são os fatores de avaliação mais comuns na classificação de um cargo de acordo 

com sua maior ou menor importância em relação ao outro. 

Para Nascimento (2001, p.19) o método de pontos é um procedimento: 

“Específico para avaliar cargos com o objetivo de 

determinar salários, considerando separadamente os 

fatores ou características, como requisitos mentais, 

requisitos físicos, responsabilidades e condições de 

trabalho, combinando essas avaliações parciais num 

único conjunto de pontos para cada cargo. Esse conjunto 

de pontos correspondente ao valor relativo que auxiliará na 

determinação do salário do cargo. 

Marras (2002, p.77) afirma que “a pesquisa de salário é fundamental na 

administração da remuneração, uma vez que é por meio desse instrumento que o 

administrador  poderá   comparar   e/ou  acompanhar  o  posicionamento  dos  seus 

salários e benefícios com aqueles praticados no mercado”. 

Bohlander, Sherman e Snell, 2003, p.266) definem a pesquisa de salário 

como sendo aquela que: “avalia os salários pagos pelas empresas em um mercado de  

trabalho  relevante  da  organização.  O  mercado  de  trabalho  é  definido  como 

aquela área do qual os empregadores  obtêm certos tipos de trabalhadores “. É a 

pesquisa de salários que permite a uma empresa manter a eqüidade externa, ou seja,  

pagar  a  seus  funcionários  salários  equivalentes  áqueles  recebidos  pelos 

funcionários em outros estabelecimentos. 
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As faixas salariais são construídas com base nas diretrizes internas da 

empresa e em  informações sobre as práticas remuneratórias do mercado, obtidas 

através de pesquisas salariais. Segundo Wood e Picarelli (2004, p. 52): 

A amplitude das faixas mostram os limites mínimo e 

máximo que a empresa pretende pagar  para  carda  cargo.  

As classes salariais e as faixas constituem a estrutura da 

empresa. A progressão salarial de um funcionário dentro 

dessa estrutura é função de sua evolução profissional em 

termos de domínio e habilidades, desempenho de tarefas e 

aquisição de requisitos como tempo de experiência e 

formação. 

Em geral as faixas salariais são divididas  em  uma  série  de  níveis  que 

permitem ao funcionário receber aumentos até a classificação máxima para a faixa 

com base no mérito ou no  tempo de serviço, ou em uma combinação de ambos 

(BOHLANDER, SHERMAN e SNELL, 2003, p.271). 

Uma preocupação para os responsáveis pela administração de salários na 

visão de Hipólito (2001) está na correção das iniquidades salariais, buscando se 

estabelecer uma relação entre os salários praticados internamente e aqueles 

praticados pelo mercado. 

A estratégia de remuneração a ser adotada deve ser conforme Wood  e 

Picarelli  (2004,  p.51):  “compatível  com  o  perfil  de  profissional  que  a  empresa 

pretende atrair e reter,  sendo necessário estabelecer em que faixa de mercado a 

empresa irá remunerar seus profissionais”. 

A organização deve estabelecer políticas salariais reunindo as diretrizes 

da empresa com o objetivo de estabelecer as regras básicas para uma administração 

salarial racional e uniforme das pessoas da organização, regulando os critérios de 

gestão, níveis de responsabilidade dos gestores, abrangência e aplicabilidade do 

sistema de remuneração funcional (WOOD e PICARELLI, 2004). 

 

2.2.2 Remuneração Variável 

 

 

A remuneração funcional, por cargo, ainda é mais utilizada nas 

organizações brasileiras.  Porém, curiosamente, a remuneração variável, bastante  
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divulgada  e discutida na atualidade, não é exatamente uma novidade em modelos 

remuneratórios. Afinal, sempre baseada no desempenho, vem sendo adotada desde o 

começo do século XX. A origem dessa modalidade está vinculada à própria a 

implantação das linhas de montagem. 

A política de remuneração de uma organização é um conjunto de 

diferentes formas de recompensa que se completam e buscam alinhar atitudes e 

comportamentos com os objetivos organizacionais (WOOD e PICARELLI, 2004). 

Vincular a recompensa ao esforço realizado  para  conseguir  

determinado resultado é uma das principais razões para a utilização da remuneração 

variável. O objetivo era extrair o máximo de uma força de trabalho de baixa 

qualificação, que executava tarefas simples e  repetitivas. Porém o sistema gera 

muitos problemas. Wood e Picarelli (2004, p. 101) ressaltam alguns desses 

problemas: 

Pode gerar  conflito  entre  grupos  que  são  beneficiados  

pelo  sistema  e grupos que não o são; pode gerar conflitos 

entre funcionários e inspetores ou líderes; ignora potencial 

de inovação dos funcionários; reforça cultura 

individualista;  reforça cultura da desconfiança e a prática 

do controle restrito. 

As diversas formas de remuneração variável podem ser classificadas em 

dois grandes grupos: remuneração variável de curto prazo e remuneração variável de 

longo prazo. 

O programa é baseado  nos  resultados  e  tem  como  principal  objetivo  

o comprometimento  dos  funcionários  com  os  resultados.  Por sua  flexibilidade,  

a remuneração variável deverá ganhar maior impulso nas organizações, não apenas 

porque um número maior de empresas irá utilizá-la, mas também porque ela deverá 

ser cada vez mais significativa no "mix" de remuneração, principalmente para níveis 

executivos  e  para  profissionais  das  áreas  que  impactam  mais  diretamente  na 

formação dos resultados da empresa (XAVIER, 1999). 

Na visão de Marras (2002) à implantação de um sistema de remuneração 

variável acabam por construir nas empresas, duas correntes refletindo 

posicionamentos antagônicos devido a obrigatoriedade instituída em lei no que diz 

respeito a  distribuição de seus lucros ou resultados entre os seus colaboradores, 

constituindo em empresas  inovativas e ou empresas estáticas. Segundo Marras 
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(2002, p.178): 

Empresas inovativas que captaram a importância do 

programa e o que este representa em  termos  de 

possibilidade  de ampliação  do  leque  de estímulos à 

disposição do trabalhador, para que este se sinta mais 

valorizado e, portanto, à disposição do trabalhador. Essas 

empresas implantaram modelos de remuneração variável 

por resultados, até mesmo como base de sustentação de 

programas de gestão participativa entre os seus 

colaboradores e lideranças, objetivando melhorar as 

relações e os resultados finais;  

Empresas Estáticas, que pela sua própria maneira de ser, 

centralizadoras, autocráticas, presas a velhos paradigmas e 

descrentes do fator humano enquanto valor primordial no 

contexto moderno das relações produtivas, apenas 

conseguem ver nos seus programas de participação nos 

lucros e resultados uma obrigação legal que lhe consumirá 

parte dos seus ganhos sem necessariamente lhe trazer 

contrapartida alguma. Essas organizações portanto, são 

aquelas que implantaram o programa única e tão-somente 

para atender a legislação; algumas inclusive ao   introduzir   

o   programa   de   participação   de   lucros   ou   

resultados desativaram programas que já existiam na 

empresa, de gratificação, bônus ou prêmios de fim de ano 

(Marras, 2002, p. 178). 

Existem centenas de alternativas de remuneração variável, mas os 

objetivos na visão de Wood e Picarelli (2004, p. 102) são sempre os mesmos, ou 

seja, “alinhar e convergir esforços para melhorar o desempenho da empresa”. E  

continua afirmando que esse sistema de remuneração cria um abismo entre o novo 

modelo organizacional e a forma como a empresa remunera seus funcionários, pois 

discute- se muito do trabalho em grupo, melhoria continua e orientações para 

resultados, e que nem sempre são resultados positivos e agradáveis a todos os 

funcionários. 
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2.2.2.1 Participação nos Lucros  

 

 

A participação nos lucros trata de um sistema que permite contemplar 

com uma parcela em espécie todos os funcionários da empresa em função dos dados 

da lucratividade levantados pela empresa no fim de determinado período. Ou seja, se 

a empresa obteve  lucro em determinado período, parte desse lucro será distribuída 

aos empregados equitativamente (MARRAS, 2002, p. 177). 

A participação nos lucros é a forma mais simples de propiciar a 

participação efetiva do colaborador na melhoria da competitividade da empresa e 

como forma adicional de remuneração (PONTES, 2000).  

Não é um assunto novo no Brasil, pois a Constituição Federal nas 

versões de 1946, 1967 e 1988 já prevê a participação dos funcionários nos lucros da 

empresa. 

A  Lei  nº  10.101,  de  19/12/2000  (apresentada  na  íntegra  no  Anexo  

I) regulamenta e dispões sobre a obrigatoriedade das empresas na implantação desse 

sistema de remuneração, fixando as diretrizes básicas de como proceder.  

Para  Wood  e  Picarelli  (2004,  p.  104)  os  pontos  básicos  da  Lei  são  

os seguintes: 

Toda empresa deverá estabelecer com seus funcionários  

uma forma de participação nos lucros ou resultados; os 

critérios podem ser índices de produtividade, qualidade ou 

lucratividade; o acordo deve contemplar regras claras de 

participação como: mecanismos de medição, periodicidade 

da distribuição  e  período  de  vigência;  o  pagamento  de 

valores  a  título  de participação nos lucros deve obedecer 

a uma periodicidade mínima de um semestre; o 

instrumento de negociação deverá ser arquivado no 

sindicato dos trabalhadores; os pagamentos a titulo de 

participação ficam livres de encargos trabalhistas ou 

previdenciários; as participações atribuídas aos 

funcionários podem ser deduzidas como despesa 

operacional pela pessoa jurídica; o imposto devido aos 

funcionários deverá ser recolhido pela empresa; a 
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distribuição não deverá substituir a remuneração nem 

constituir base de incidência de qualquer encargo 

trabalhista ou previdenciário. 

 

Este tipo de modelo recebe críticas principalmente por parte de 

trabalhadores e seus respectivos sindicatos,  pois  o  resultado  final  não  depende  

somente  do esforço dos  trabalhadores em produzir, mas resulta também da gestão 

global da empresa e de possíveis manipulações contábeis. Marras (2002, p.178) 

destacam os aspectos que definem o perfil da participação nos lucros no Brasil: 

Podem ser utilizados critérios de produtividade, qualidade 

ou lucratividades; o montante distribuído para os 

empregados a titulo de participações nos lucros poderá ser 

reduzido, pelas organizações, como despesa operacional; 

pagamento a titulo de participação nos lucros deverá ser 

realizado pela empresa com a periodicidade mínima de 

seis meses; . valor referente a distribuição de lucros a que 

se refere a Medida provisória ficam isentos de encargos 

trabalhistas e previdenciários; . a metodologia da aplicação 

da distribuição de lucros deverá ser fruto de acordo entre 

empresa e empregados e o instrumento respectivo fica 

arquivado no sindicato no sindicato dos trabalhadores da 

respectiva categoria; . toda empresa deverá estabelecer a 

sua própria forma de participação nos lucros ou resultados 

em consonância com os preceitos legais. 

 

 

2.2.2.2 Participação nos Resultados 

 

 

A remuneração por resultados, entre  as  modalidades  de  remuneração 

variável, é a forma mais praticada pelas organizações no mercado brasileiro atual. 

Essa modalidade objetiva vincular o desempenho à produtividade e à qualidade dos 

resultados do trabalho e das metas a que se propôs a alcançar conjuntamente com a 

empresa.  A empresa estabelece parâmetros mensuráveis de metas a serem atingidas 
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e os empregados recebem uma gratificação periódica, em função das metas 

atingidas, de forma proporcional. 

Segundo Marras (2002, p. 179) este  modelo  de  remuneração  variável 

apresenta, entre outras, as seguintes vantagens: 

Incentiva a busca da qualidade  total; melhora  o  

desempenho da produtividade; alavanca uma redução 

geométrica dos custos; reforça os valores culturais dos 

grupos; incentiva a participação individual e grupal; é 

autossustentável em termos financeiros. 

As empresas, em grande  parte,  adotam  modelos  similares  de  outras 

organizações, ou variações de métodos, em função de benchmarking. Marras (2002, 

p. 180) ressalta ainda que “metodologias assim desenhadas se referem a planos de 

remuneração variável do tipo não autossustentados; isto é, representam sempre um 

custo fixo, a maior, além da folha de pagamento”. 

Ressalta ainda que, é preciso observar  que  toda  a  implantação  de  um 

programa de lucros ou resultados deve ser estruturada por meio de uma comissão 

escolhida  pelas  partes,  da  qual  deverá  fazer  parte,  também,  um  representante 

indicado pelo sindicato da respectiva categoria profissional, ou mediante  

regulamentação específica das respectivas  Convenções Coletivas de Trabalho ou 

Acordo Coletivo.O fato deste programa estar plenamente  ajustados à Legislação, 

além de possibilitar à empresa aproveitar os benefícios da redução de  encargos 

trabalhistas  e  sociais,  é  uma  ferramenta  gerencial  poderosa  para  estimular  o 

comprometimento com a busca de resultados para a empresa (WOOD  e 

PICARELLI, 2004). 
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3 . ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

3.1 Aspectos metodológicos 

 

 

O trabalho pode ser caracterizado como Pesquisa-Ação, pois, nesta 

modalidade, os pesquisadores desempenham um papel ativo no enquadramento dos 

problemas encontrados, intervindo diretamente na organização. 

A pesquisa-ação é, de acordo com  Thiollent  (2000,  p.14)  é  “um  tipo  

de pesquisa  social  com base empírica concebida e realizada em estreita associação 

com  uma  ação  ou  com  a  resolução  de  um  problema  coletivo  e  no  qual  os 

pesquisadores e os participantes  representativos da situação ou problema estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo”. Na visão de Éden e Huxham 

(1998,  p.94)  “envolve  o  pesquisador  no  trabalho  com  os   membros  de  uma 

organização sobre um assunto que seja de genuíno interesse e no qual há  uma 

intenção dos membros da organização em agir com base na intervenção”. 

Ainda segundo  Thiollent  (2000),  há  três  aspectos  a  serem  atingidos: 

resolução de problemas, tomada de consciência e a produção de conhecimento. O 

autor afirma  que  na  Pesquisa-Ação  existe  realmente  uma  ação  por  parte  das 

pessoas ou grupos implicados nos problemas sob observação e ainda o tipo de ação 

é, de fato, uma ação problemática merecendo  investigação para ser elaborada e 

conduzida. 

Os dados necessários para a pesquisa serão coletados dentro da 

organização e no campo de atuação da acadêmica. A fase exploratória consiste em 

descobrir o campo de pesquisa, os interessados e suas expectativas e estabelecer um  

diagnóstico  da  situação,  dos  problemas  prioritários  e  de  eventuais  ações 

(THIOLLENT, 2000). 

No trabalho desenvolvido na empresa Maflow, o primeiro passo foi a 

realização das descrições de cargos.  Uma das principais preocupações, neste 

momento, foi a de não compreender o mundo empírico, a coisa medida, com a 

“coisa real”, à disposição do pesquisador, aguardando para ser descoberta, pois essa 

perspectiva de ciência está sendo revisada. Ou seja, a maior parte dos dados 

levantados, mesmo nas descrições, não deixa de ser uma linguagem técnica, como 
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sistema de símbolos, que representam o mundo empírico que nos permite fazer 

inferências sobre o mundo organizacional (STABLEIN, 2001). Mas não significam 

exatamente a realidade organizacional. 

Éden e Huxham (1998,p.102) ressaltam que “as intervenções nas 

organizações proporcionam oportunidades ideais para a experimentação, visto que 

fornecem  oportunidades para o teste de referências teóricas complexas, que não 

podem  ser  colocadas  à   parte  na  avaliação  controlada  de  teorias  isoladas. 

Comentam ainda da importância na  pesquisa de estudos organizacionais em que 

frequentemente, a natureza sistêmica de um  conjunto  específico de teorias inter- 

relacionadas de muitas disciplinas é que torna o corpo teórico forte e útil. 

É sempre oportuno lembrar Stablein (1998, p.68-9), quando este ressalta 

que “o mundo empírico é um sistema compartilhado de conceitos, a representação é 

alcançada quando  alguém  mapeia  a  ‘coisa’  que  nós  conceitualizarmos  em  um 

sistema de símbolos”.  Nada mais oportuno do que imaginar uma descrição de cargo 

como produto dessa representação simbólica. 

Macke (2006, p.211) enfatiza que “o principal mérito da pesquisa-ação, 

neste sentido, é a  capacidade  de  ficar  em  contato  com  os  problemas  reais,  

assim constituindo uma forma  alternativa às concepções de pesquisa organizacional 

de orientação positivista”. 

Não há  consenso,  no  entanto,  se  a  pesquisa-ação  pode,  ou  não,  ser 

considerada  uma variante do estudo de caso. Da mesma forma, alguns autores 

vinculam essa modalidade de pesquisa como atividade de intervenção profissional 

caracterizando tal intervenção como uma consultoria (MACKE, 2006). 

De qualquer forma, o trabalho foi desenvolvido  como  uma  

investigação interna, pois a acadêmica buscou comunicar, através das descrições, 

uma realidade organizacional como ela é  observada ou vivenciada pelos próprios 

trabalhadores. Foram realizadas entrevistas  com  os  ocupantes  dos  cargos  e  esses  

mesmos ocupantes relataram o desenho de cada ocupação. As entrevistas foram 

realizadas em horário normal de trabalho, com duração máxima de 20 (vinte)  

minutos, nos meses de julho e agosto de 2011. No caso dos cargos operacionais as 

chefias foram previamente comunicadas para que o processo de entrevistas fluísse 

de acordo com a programação estabelecida.  Em alguns  casos,  em  função  da  

dificuldade  em transmitir determinadas informações sobre o conteúdo de suas 

respectivas funções, a acadêmica atuou a partir de técnicas de observação 
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participante, extraindo dessa experiência as informações necessárias para a 

elaboração da descrição. Mediante roteiro elaborado pelo professor orientador 

conforme Anexo II. 

A segunda etapa do trabalho envolveu a avaliação dos cargos, realizada 

em setembro de 2011.  A metodologia adotada foi o método de pontos Hay.  A 

avaliação foi acompanhada pelo professor orientador deste trabalho.   

Independente do modelo não ser apresentado, os fatores de avaliação 

utilizados método de pontos Hay foram: 1) habilitação profissional; 2) habilitação 

gerencial; 3) relacionamento humano; 4) desafio das tarefas; 5) equacionamento; 6) 

poder de decisão.  Estes fatores representaram  as  exigências  de  cada  cargo,  com  

graus diferenciados de análises. 

A abordagem dessa metodologia, no entanto, não é consensual, pois a 

avaliação de cargos parte de um pressuposto mecanicista, com todos os problemas 

inerentes a aplicabilidade de  uma técnica que se pretende neutra, mas não é. O grau  

de  objetividade  pretendido  não  pode   ser  considerado  algo  preciso.  A 

mensuração dos cargos, a pontuação não deixa de ser uma  forma de quantificar 

conteúdos a partir de alguns parâmetros aceitáveis numa abordagem funcionalista. É 

preciso, portanto, alertar para os riscos dessa abordagem. De qualquer forma, podem 

contribuir, e muito, para alguns parâmetros norteadores. 

Mas a pesquisa-ação precisa ser, evidentemente, pragmática. 

Interessante observar  que  essa  modalidade  de  pesquisa  será  quase  sempre  

pesquisa  de construção teórica indutiva, pois, de acordo com Huxham e Éden 

(2001, p.104) “os insights realmente valiosos são, freqüentemente, os que emergem 

do processo de consultoria, em direções que não podem ser previstas”. 

A  partir  dessas  avaliações,  realizada  pela  acadêmica  e  pelo  

professor orientador, foi elaborada uma hierarquia entre todos os cargos da Maflow, 

fator determinante para a etapa seguinte, a tabela salarial. 

Na elaboração da tabela salarial, não foram levados em consideração os 

salários pagos  pelo mercado. Além das especificidades da organização que não 

permitiriam comparações precisas, a intenção foi desenvolver uma tabela a partir da 

realidade  salarial  da  empresa,  buscando  unicamente  uma  coerência  interna  no 

quesito remuneração, pois foram identificadas na Maflow distorções salariais 

históricas que precisavam ser corrigidas. 
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4 . RESULTADOS 

 

 

4.1 Resultados da pesquisa-ação 

 

 

4.2.1 Descrição dos cargos 

 

 

A descrição de cargos é o processo que consiste em sintetizar e 

padronizar, por meio de estudo, observação e redação, os elementos e características 

que compõem o perfil de um cargo. Trata-se da fixação de toda a tecnologia da mão-

de- obra  de  uma  organização,  tarefa  por  tarefa,  cargo  por  cargo,  detalhando  os 

principais  requisitos  exigidos  ao  ocupante  para  que  execute  suas  funções  de 

maneira eficiente e eficaz (MARRAS, 2002, p. 69). 

Para Wood e Picarelli  (2004,  p.  57)  nessa  etapa  deve-se  completar  o 

levantamento  de atividades com outras informações: responsabilidades, limite de 

autoridade, requisitos em termos de conhecimento e experiência etc. 

As descrições da Maflow, apresentadas na sequência deste  trabalho, 

contemplam informações básicas sobre a denominação do cargo, a localização do 

mesmo na estrutura organizacional, a data de realização da descrição (fundamental 

para atualizações futuras), um sumário, as principais atividades desenvolvidas (sem 

detalhar em demasia, para privilegiar a  multifuncionalidade), contatos internos e 

externos, a autonomia do cargo para tomar decisões, o nível de escolaridade ideal (e 

não a do ocupante) e habilidades e competências requeridas. 

As descrições foram elaboradas a partir de entrevistas com os ocupantes 

ou chefias, por observação ou mesmo por conhecimento das funções por parte desta 

pesquisadora. 

A idéia norteadora é que as descrições atendessem a um mesmo padrão e 

contribuíssem, efetivamente, para a definição das atribuições de cada trabalhador. 

Não havendo alterações no numero de cargos já existentes e também não aumento os 

encargos, visto que a idéia desta proposta é de concertar distorções salariais na 

empresa. 
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A seguir apresentam-se os três cargos descritos da Maflow : 

 

4.2.1.1 Operador de Máquinas 

 

DESCRIÇÃO DE CARGOS 

IDENTIFICAÇÃO 

Cargo: Operador de Máquinas 

Data: 13/07/2011 

Divisão/Setor/Departamento: Administração 

Número de Ocupante: 01 

SUMÁRIO 

O cargo tem por objetivo o desmonte mecânico, hidráulico e manual de peças / produtos. 

Interpretam ordens de produção e projetos de produtos. Organizam o ambiente de trabalho 

conforme normas e procedimentos técnicos, de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde. 

ESTRUTURA 

Nível de Subordinação: Supervisão 

Cargo Superior: Alta Direção PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

Postos de trabalho a considerar: máquina de dobra automática, máquina de conformação, 

máquina de corte de tubo, teste de hélio, máquina de cola LEF. 

PRODUÇÃO 

Roda a máquina, produzindo peças conforme aos padrões de tempo de ciclo e de qualidade. 

Preenche os registros de produção e de controle. Controla as peças conforme ao plano de 

controle definido. 

 SET-UP 

Montagem de todos os set-up em um tempo conforme ao normal. Conhecimento  em 

instalação de ferramentais na máquina. Tem o domino dos diferentes tipos de máquinas 

utilizadas na empresa naquela especialidade (diferentes máquinas de conformação – BEMA, 

HDX, BLM, etc -, de dobra – BEMA, CRIPPA, CSM, etc – ou de hélio).  

Desenvolve no programa na máquina conseguindo um tempo de ciclo mínimo. 

 

 

 

 

MANUTENÇÃO 

Realiza as atividades de manutenção de 1° nível da máquina. 

Realiza as atividades de manutenção de 1° nível dos ferramentais. 

CONTATOS INTERNOS 

Contatos com a área de produção. 

Contato com o setor de manutenção para abastecimentos dos caminhões e carros da empresa. CONTATOS EXTERNOS 

Não Aplicável. 

AUTONOMIA DO CARGO 
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Não Aplicável. 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
Ensino médio completo. 

Curso de CNC 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

Realiza treinamento dos novos funcionários na máquina (produção e set-up). Participa de 

analise de resolução de problema, identificando com profissional do processo solução 

técnica pra resolver.  

CONHECIMENTOS 
Tem o domínio de no mínimo dois tipos de especialidade que se encaixam nos postos de 

trabalho a considerar com máquina, na prensa ou nos testes de estanqueidade de produtos 

acabados. Tem o domino dos ferramentais do 5S e aplica-los. 
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4.2.1.2 Operador de Produção 

 

DESCRIÇÃO DE CARGOS 

IDENTIFICAÇÃO 

Cargo: Operador de Produção 

Data: 13/07/2011 

Divisão/Setor/Departamento: Administração 

Número de Ocupante: 01 

SUMÁRIO 

O cargo tem por objetivo a produção dos produtos / itens de acordo com as ordens de 

produção. Organizam o ambiente de trabalho conforme normas e procedimentos técnicos, de 

qualidade, segurança, meio ambiente e saúde. 

ESTRUTURA 

Nível de Subordinação: Supervisão 

Cargo Superior: Alta Direção PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

Postos de trabalho a considerar: Corte de mangueira automática, Furação, Dobra manual, 

Prensagem (filtro, KPA, brida, mangueira, junção), Teste de estanqueidade de produtos 

acabados (fora banco de hélio), Montagem final e Controle Final (embarque controlado). 

 

PRODUÇÃO 

Realiza operações acima descritas produzindo peças conformes aos padrões de tempo de 

ciclo e de qualidade. Preenche os registros de produção e controle. Controla as peças 

conforme o plano de controle definido. Realiza inspeção final dos produtos. 

SET-UP 

Realiza set-up de banco de teste de estanqueidade. Realiza set-up dos postos de trabalho tipo 

prensa. 

MANUTENÇÃO 

Realiza as atividades de manutenção de 1° nível do posto de trabalho tipo banco de teste e 

prensa. No caso de uma parada da máquina, orienta o departamento de manutenção sobre a 

causa do problema. 

CONTATOS INTERNOS 

Contatos com a área de produção. 

Contato com o setor de manutenção para abastecimentos dos caminhões e carros da empresa. CONTATOS EXTERNOS 

Não Aplicável. 

AUTONOMIA DO CARGO 

Não Aplicável. 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
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Ensino médio completo. 

 
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

Tem domínio de no mínimo três postos de trabalho da lista dos postos a considerar. Participe 

de analise de resolução de problema, identificando com profissional do processo solução 

técnica. 

CONHECIMENTOS 
Tem o domino dos ferramentais do 5S e aplica-los. 
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4.2.1.3 Soldador 

 

DESCRIÇÃO DE CARGOS 

IDENTIFICAÇÃO 

Cargo: Soldador 

Data: 13/07/2011 

Divisão/Setor/Departamento: Administração 

Número de Ocupante: 01 

SUMÁRIO 

O cargo tem por objetivo a união e corte de peças de ligas metálicas usando processos de 

soldagem e corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, 

brasagem, plasma. Preparam equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e 

peças a serem soldadas. Aplicam estritas normas de segurança, organização do local de 

trabalho e meio ambiente. 

 

Fonte: Soldador - descrição de cargo 

ESTRUTURA 

Nível de Subordinação: Supervisão 

Cargo Superior: Alta Direção PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

Postos de trabalho a considerar: - Solda manual, solda semi-automática, solda carrossel 

PRODUÇÃO 

Produz peças conformes ao padrão. Controle de peças conforme ao plano de controle 

definido. Preenche os registros de controle. Roda os diferentes tipos de solda (manual, semi-

automática e automática). 

SET-UP 

Monta a maioridade dos set-up sem ajuda em um tempo conforme ao normal. Desenvolve a 

nova peça na solda conseguindo um tempo de ciclo mínimo. Aperfeiçoa o processo entregue. 

MANUTENÇÃO 

Realiza as atividades de manutenção de 1° nível da máquina e ferramentais. No caso de uma 

parada da máquina, orienta o departamento de manutenção sobre a causa do problema. 

CONTATOS INTERNOS 

Contatos com a área de produção. 

Contato com o setor de manutenção para abastecimentos dos caminhões e carros da empresa. CONTATOS EXTERNOS 

Não Aplicável. 

AUTONOMIA DO CARGO 

Não Aplicável. 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
Ensino médio completo. Curso de Soldador. 

 
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

http://www3.catho.com.br/guia/view.php?id=1040#ixzz28CxCBpwp
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Realiza treinamento dos novos funcionários na máquina (produção e set-up). Participa de 

analise de resolução de problema, identificando com profissional do processo solução 

técnica pra resolver. 

CONHECIMENTOS 
Tem o domínio dos três tipos de processo de solda (manual, semi-automática e carrossel). A 

mais que a solda, tem domínio no mínimo de uma especialidade que se encaixam nos postos 

de trabalho a considerar com máquina, na prensa ou nos testes de estanqueidade de produtos 

acabados. Tem o domino dos ferramentais do 5S e aplica-los. 
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4.2.2 Avaliação de cargos 

 

 

Os métodos sistêmicos utilizam-se de fatores de entrada (habilitação), 

aplicação e resultados produzidos pelo cargo. De acordo com Paschoal (1998, p. 47), os 

“métodos sistêmicos mais utilizados são o ‘método Hay’ e o método ‘Hoyler’”. 

Nascimento (2001, p.19) faz igualmente referência aos dois métodos, ao afirmar que 

“oriundos do método de pontos podemos citar o Sistema Hay e o Sistema Hoyler, 

métodos quantitativos que se prestam a classificar, principalmente, cargos de alto nível, o 

primeiro, e demais cargos, o segundo”. 

Como foi observado no item 3.1 deste trabalho, utilizou-se o sistema Hay  de 

pontos. O modelo contempla 3 (três) fatores de avaliação: 1) Habilitação, que se 

subdivide em  habilitação profissional e habilitação gerencial; 2) Aplicação, que se 

subdivide em desafio das tarefas e relacionamento humano e; 3) Resultados, que se 

subdivide em contribuição efetiva aos resultados finais da organização e o poder de 

decisão inerente à função.  

A tabela salarial, para os cargos, categoria e nível, será revisada no mínimo 

uma vez ao ano. Poderá ser realizada mensalmente, uma reavaliação dos cargos dos 

funcionários, de acordo com as necessidades da área, movimentações internas ou 

solicitação do próprio funcionário. A solicitação do próprio funcionário deverá ser 

protocolada no departamento de Recursos Humanos até o dia 10 do mês. 

A solicitação deverá ser analisada pelos supervisores e líderes, que farão a 

avaliação dos funcionários seguindo os requisitos estabelecidos nesta instrução. Esta 

analise acontecera até o dia 15 do mês. Durante a avaliação, é realizada a analise das 

habilidades do funcionário sobre cada posto de trabalho aonde ele atua ou é habilitado 

conforme a Matriz de Polivalência. A avaliação é realizada levando em consideração os 

critérios e requisitos definidos. Para cada posto é definida a habilidade do funcionário 

(por exemplo, na máquina de dobra = operador de máquina prático e na montagem final 

= operador de produção avançado). A avaliação é registrada na carteira do funcionário. 

Após a avaliação técnica, e se houver evolução das habilidades do funcionário frente ao 

cargo atual, então outros critérios serão considerados: 

 As faltas do funcionário durante os últimos 6 meses, considerando um 

absenteísmo inferior a 3 dias. Será considerado absenteísmo todas as faltas/atrasos 

sem justificativa legal e atestados médicos (exceto acidente de trabalho). 
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 A última avaliação de desempenho que deverá ter nota superior a 6,25, ou seja, 

atende integralmente as exigências do cargo. 

O resultado destas avaliações será validado durante uma reunião entre líderes, 

supervisores, gerente de manufatura e o departamento de Recursos Humanos que 

acontecera até o dia 20 do mês. Se os itens anteriores foram satisfeitos de acordo com os 

critérios estabelecidos, um formulário de Movimentação de Colaboradores (FO GP 014) 

é emitido durante a reunião, assinado pelos gerentes de Manufatura e de Recursos 

Humanos para ser apresentado para aprovação final da Diretoria. Após a aprovação final 

pela Diretoria, o departamento de Recursos Humanos altera o cargo e/ou o salário do 

funcionário na folha de pagamento até o dia 25 do mês corrente. O líder, em conjunto 

com a área de Recursos Humanos, informa os funcionários da decisão e dos os critérios 

que foram considerados. Serão chamados todos os funcionários que solicitaram a 

reavaliação, o resultado sendo positivo ou não, assim que os demais que foram re-

enquadrados. 

Observação: Para os funcionários que desejaram realizar um curso como 

requisito obrigatório (Solda ou CNC) deverá apresentar antecipadamente o programa de 

ensino que pretende cursar, para que seja validado pelo Gerente da Área de acordo com 

os requisitos da empresa. 

 

 

4.2.3 Tabela salarial 

 

 

Para que se obtenha uma estrutura salarial compatível com as necessidades da 

organização é preciso projetar um horizonte salarial para os diversos cargos ou 

agrupamentos de cargos. É estratégico, portanto, definir uma política salarial que 

contemple o formato de faixas salariais e os critérios para que os funcionários possam 

avançar nas mesmas. Essa evolução poderá acontecer a partir de modelos de avaliação de 

desempenho ou mesmo por aquisição de novas habilidades e competências. De acordo 

com Paschoal (1998, p. 83), a cada grupo de cargos “corresponderá uma faixa salarial 

com os passos definidos pela Política”. 

As faixas propostas para a Maflow terão 3 (três) níveis, ou steps, com 

evolução de  2,5%  de uma faixa para a outra. Importante ressaltar que os salários foram 

definidos tendo como objetivo uma equação interna, a partir da realidade salarial da 
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empresa, sem ter como referência o mercado salarial (externo). Buscou- se 

exclusivamente um ordenamento salarial, em face de distorções encontradas, e não uma 

aproximação com o mercado salarial regional. 

Foram criados três faixas grupos de cargos (de A a G). Os cargos F e G 

precisarão de uma definição mais precisa no que diz respeito à evolução salarial em 

virtude  das  limitações  da  legislação  trabalhista  (isonomia  salarial).  Os  critérios 

sugeridos são os tradicionais, como  período  de experiência de 3 meses (faixa 1), 

admissão (faixa 2), 1 ano de trabalho (faixa 3), 3 anos de trabalho (faixa 4) e 5 anos de 

trabalho (faixa 5). Os demais grupos podem, efetivamente, serem submetidos 

arocedimentos como avaliação de desempenho ou novas habilidades 

e/ou competências adquiridas. 

A partir da estruturação conforme exposto, foi possível apresentar a proposta 

da tabela a seguir. 

 

 

4.2.3.1 Tabela Salarial Maflow 
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4. 3 Sugestões para a empresa 

 

 

Através da  análise  dos  dados  obtidos,  das  descrições  dos  cargos,  da 

pontuação dos cargos e da tabela salarial, realizou-se a proposta de um plano de cargos e 

salários para ser apresenta à diretoria da Maflow do Brasil Ltda.  Foram  feitas  algumas  

sugestões  que  tem  por  finalidade  contribuir  para melhorar a motivação dos 

funcionários em relação as  perspectivas de futuro na organização, sendo: 

Treinamento e desenvolvimento: realizar um levantamento das 

necessidades de treinamento, juntamente com as chefias devido  a  alta rotatividade de 

trabalhadores na empresa. 

Especialista distinguem treinamento e desenvolvimento, onde treinamento, é 

mais focalizado e orientado para questões concernentes a desempenho no curto- prazo, e 

desenvolvimento, mais orientado para ampliar as habilidades dos indivíduos para  

futuras  responsabilidades.  Os dois termos treinamento e desenvolvimento combinam-

se para indicar a combinação de atividades nas empresas que aumentam a base de 

habilidades dos funcionários (BOHLANDER, SHERMAN e SNELL, 2003, p.134). 

 Programas de avaliação do desempenho: elaborar, juntamente com as 

chefias e a área de Recursos Humanos um programa  de  avaliação  do desempenho dos 

funcionários para que todos obtenham feedback sobre suas atividades. Além de  

proporcionar a oportunidade de discutir regularmente com seu superior o desempenho e 

os padrões de desempenho. 

Além de serem utilizadas para avaliar quem está fazendo um bom trabalho 

ou não, as avaliações de desempenho são uma das ferramentas mais versáteis de que os  

gerentes  dispõem.  Elas servem a  vário  propósitos,  que  beneficiam  tanto  a empresa 

quanto o funcionário cujo desempenho está sendo avaliado (BOHLANDER, 

SHERMAN e SNELL, 2003, p.214-215). 

 Programas de desenvolvimento de carreiras: elaborar juntamente com as 

chefias, área de recursos humanos e diretoria, um programa que disponibilize 

ferramentas para desenvolver os objetivos de carreira e planos de ação proporcionando 

um crescimento profissional utilizando suas competências e que atenda as necessidades 

de desenvolvimento profissional e pessoal do trabalhador. 

Bohlander, Sherman e Snell, 2003, p.178). apontam que ao planejar 
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carreiras, os  funcionários  precisam  de  informações  da  empresa  -  informações  que  

o planejamento  estratégico, previsões, planos de sucessão e levantamentos de 

habilidades podem fornecer. Do mesmo modo, a medida que obtêm informações sobre  

si  mesmos  e  usam-nas  no  planejamento  de  carreira,  os  funcionários precisam saber 

as possibilidades de fazer carreira dentro da empresa e como a gerência vê o 

desempenho deles. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A Maflow não dispunha de  modelos  ou  sistemas de  remuneração.  A 

proposta deste trabalho foi justamente o de propor um modelo remuneratório básico, 

com foco no cargo, para que a organização tenha uma base que salários possam ser 

pagos com alguns critérios. A opção foi por um modelo tradicional, com foco no cargo, 

para que, num momento seguinte, essa base remuneratória possa proporcionar o  

aperfeiçoamento  do  próprio  modelo,  quem  sabe  evoluindo  para práticas  

remuneratórias  baseadas  em  habilidades  e  competências,  ou  mesmo, tornando a 

remuneração variável em função da lucratividade da empresa. 

A intenção, a partir desta pesquisa-ação é solucionar problemas práticos, 

mas também promover a mudança organizacional. É possível que a mudança não 

ocorra como  pretendida,  mas  essa  é  uma  característica  básica  dessa  modalidade  

de pesquisa  em administração  (EDEN e  HUXHAM, 2001). A  tentativa de  mudar 

a organização pode encontrar obstáculos que estão além  do que foi projetado pela 

acadêmica,  como:  alterações  no  mercado  ou  no  segmento  da  empresa  atual, 

aumento de custos, baixa lucratividade etc. 

A pesquisa contemplou objetivos distintos, porém interligados: a 

descrição dos cargos da empresa e a elaboração de uma tabela salarial, base para uma 

política remuneratória.  A tabela, evidentemente, dependerá  de  aprovação  da diretoria 

para ser implementada, pois a mesma não possui critérios claros para os trabalhadores 

da Maflow. As descrições, no entanto, proporcionam um ganho imediato, pois 

independem de aprovação superior e, neste momento, já estão a contribuir para um 

ordenamento de funções. Para uma organização que não dispunha de um desenho mais  

nítido das responsabilidades de cada trabalhador, as descrições permitem agregar, de 

imediato, resultados para os gestores e geridos. Os primeiros poderão analisar com 

mais segurança os limites e possibilidades de cada função. Os geridos, por sua vez, 

poderão compreender com mais exatidão suas respectivas responsabilidades e 

desafios em termos de desempenho profissional. 

Uma das limitações da pesquisa foi não realizar uma pesquisa salarial 

para comparar os salários pagos com empresas similares, ou do mesmo segmento, 

da região. Isto, entretanto, não foi feito por decisões políticas internas em função das  
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especificidades da Maflow e por restrições sindicais. De qualquer forma, buscou-se 

um desejado equilíbrio interno a partir da realidade salarial da empresa. 

Para uma organização que nem ao menos dispunha de descrições de cargos, 

o trabalho teve como objetivo associar o aprendizado no Curso de Administração de 

Pessoas e a busca por uma intervenção  direta na empresa em que a acadêmica 

desenvolve atividades profissionais. 

Bertero (2006) enfatiza, e se preocupa, com a predominância das 

abordagens funcionalistas no ensino da Administração no Brasil, mas ao mesmo 

tempo ressalta a distância entre a  academia  e  as  organizações.  A intenção deste  

trabalho  é justamente aproximar o conhecimento teórico a uma prática profissional 

que atenda às expectativas e necessidades de uma empresa. 

Esta pesquisa foi  importantíssima  para  a  acadêmica,  pois  a  empresa 

disponibilizou  todos  dados  necessários  para  a  realização  do  estágio,  além  de 

oferecer a oportunidade de  demonstrar seus conhecimentos adquiridos no curso com 

a prática organizacional. 
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ANEXO I 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI N
o
 10.101, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000. 

Conversão da MPv nº 1.982-77, de 2000  

Texto compilado 

Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos 
lucros ou resultados da empresa e dá outras 
providências. 

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 1.982-
77, de 2000, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, 
para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1
o
 Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da 

empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à 
produtividade, nos termos do art. 7

o
, inciso XI, da Constituição. 

Art. 2
o
 A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a 

empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos 
pelas partes de comum acordo: 

I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado 
pelo sindicato da respectiva categoria; 

II - convenção ou acordo coletivo. 

§ 1
o
 Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e 

objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, 
inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, 
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo 
ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições: 

I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; 

II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente. 

§ 2
o
 O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos 

trabalhadores. 

§ 3
o
 Não se equipara a empresa, para os fins desta Lei: 

I - a pessoa física; 

II - a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente: 

a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, 
administradores ou empresas vinculadas; 

b) aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no País; 

c) destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder público, em caso de 
encerramento de suas atividades; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.101-2000?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Quadro/_Quadro%20Geral.htm#1982-77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10101compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas/1982-77.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas/1982-77.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#7XI
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d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais 
requisitos deste inciso, e das normas fiscais, comerciais e de direito econômico que lhe sejam 
aplicáveis. 

Art. 3
o
 A participação de que trata o art. 2

o
 não substitui ou complementa a remuneração 

devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo 
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade. 

§ 1
o
 Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como 

despesa operacional as participações atribuídas aos empregados nos lucros ou resultados, nos 
termos da presente Lei, dentro do próprio exercício de sua constituição. 

§ 2
o
 É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título 

de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre 
civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil. 

§ 3
o
 Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos 

lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser compensados 
com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalho atinentes à 
participação nos lucros ou resultados. 

§ 4
o
 A periodicidade semestral mínima referida no § 2

o
 poderá ser alterada pelo Poder 

Executivo, até 31 de dezembro de 2000, em função de eventuais impactos nas receitas 
tributárias. 

§ 5
o
 As participações de que trata este artigo serão tributadas na fonte, em separado dos 

demais rendimentos recebidos no mês, como antecipação do imposto de renda devido na 
declaração de rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade 
pela retenção e pelo recolhimento do imposto. 

Art. 4
o
 Caso a negociação visando à participação nos lucros ou resultados da empresa 

resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do 
litígio: 

I - mediação; 

II - arbitragem de ofertas finais. 

§ 1
o
 Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o árbitro deve restringir-se 

a optar pela proposta apresentada, em caráter definitivo, por uma das partes. 

§ 2
o
 O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo entre as partes. 

§ 3
o
 Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de 

qualquer das partes. 

§ 4
o
 O laudo arbitral terá força normativa, independentemente de homologação judicial. 

Art. 5
o
 A participação de que trata o art. 1

o
 desta Lei, relativamente aos trabalhadores em 

empresas estatais, observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo. 

Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas públicas, sociedades de 
economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. 

Art. 6
o
 Fica autorizado, a partir de 9 de novembro de 1997, o trabalho aos domingos no 

comércio varejista em geral, observado o art. 30, inciso I, da Constituição. 
Parágrafo único. O repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo menos uma vez no 
período máximo de quatro semanas, com o domingo, respeitadas as demais normas de 
proteção ao trabalho e outras previstas em acordo ou convenção coletiva. 
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Art. 6
o
 Fica autorizado o trabalho aos domingos nas atividades do comércio em geral, 

observada a legislação municipal, nos termos do art. 30, inciso I, da Constituição. 

(Redação dada pela Medida Provisória nº 388, de 2007) 

Parágrafo único. O repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo menos uma vez 

no período máximo de três semanas, com o domingo, respeitadas as demais normas de 

proteção ao trabalho e outras a serem estipuladas em negociação coletiva. (Redação 

dada pela Medida Provisória nº 388, de 2007) 

Art. 6
o
 Fica autorizado o trabalho aos domingos nas atividades do comércio em geral, 

observada a legislação municipal, nos termos do art. 30, inciso I, da Constituição. 

(Redação dada pela Lei nº 11.603, de 2007) 

Parágrafo único. O repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo menos uma vez no 
período máximo de três semanas, com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção 
ao trabalho e outras a serem estipuladas em negociação coletiva. (Redação dada pela Lei nº 
11.603, de 2007) 

Art. 6
o
-A. É permitido o trabalho em feriados nas atividades do comércio em geral, 

desde que autorizado em convenção coletiva de trabalho e observada a legislação 

municipal, nos termos do art. 30, inciso I, da Constituição. (Incluído pela Medida 

Provisória nº 388, de 2007) 

Art. 6
o
-B. As infrações ao disposto nos arts. 6

o
 e 6

o
-A desta Lei serão punidas com a 

multa prevista no art. 75 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943. (Incluído pela Medida Provisória nº 388, de 2007) 

Parágrafo único. O processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas 

reger-se-á pelo disposto no Título VII da Consolidação das Leis do Trabalho. (Incluído 

pela Medida Provisória nº 388, de 2007) 

Art. 6
o
-A. É permitido o trabalho em feriados nas atividades do comércio em geral, 

desde que autorizado em convenção coletiva de trabalho e observada a legislação 

municipal, nos termos do art. 30, inciso I, da Constituição. (Incluído pela Lei nº 11.603, 

de 2007) 

Art. 6
o
-B. As infrações ao disposto nos arts. 6

o
 e 6

o
-A desta Lei serão punidas com a 

multa prevista no art. 75 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 11.603, de 2007) 

Parágrafo único. O processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas 

reger-se-á pelo disposto no Título VII da Consolidação das Leis do Trabalho. (Incluído 

pela Lei nº 11.603, de 2007) 

Art. 7
o
 Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n

o
 1.982-

76, de 26 de outubro de 2000. 

Art. 8
o
 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Congresso Nacional, em 19 de dezembro de 2000; 179
o
 da Independência e 112

o
 da 

República. 

Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
Presidente 
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ANEXO 2 

UFPR - Curitiba 

Curso: Especialização em Administração de Pessoas 

Acadêmica: Lássara Lessonier Fernandes 

 

 

 

Prezados Senhores (as) líderes de setores, 

 

 

 

 

 

 

Solicitamos sua colaboração para responder todas as questões abaixo com 

foco nas descrições das rotinas diárias dos seus setores. O resultado 

contribuirá para o projeto de conclusão de curso com o tema Aplicação de 

uma estrutura salarial para Maflow do Brasil ltda. 
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DESCRIÇÃO DE CARGOS 

IDENTIFICAÇÃO 

Cargo:   

 

Divisão/Setor/Departamento:    

ESTRUTURA 

Nível de Subordinação:    

Cargo Superior:    

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 
Descrever neste campo as principais responsabilidades no exercício de suas atividades: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

CONTATOS 

INTERNOS Descrever seus contatos internos e para que serve: 

CONTATOS 

EXTERNOS Descrever seus contatos externos e para que serve: 

AUTONOMIA DO CARGO 

Descrever se o cargo tem autonomia e quais são: 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

Descrever as habilidades e competências que seus subordinados necessitam: 

CONHECIMENTOS 

Descrever os conhecimentos que os seus subordinados necessitam para o pleno exercício de 

suas atividades: 

 

 

 

 

 


