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INTRODUCAO 

RH e a Dan98 da Chuva 

Muitas das ac;Oes ou programas implementados por RH influenciam a performance de 

neg6cio das organizac;oes tanto quanto a "dan98 da chuva" influencia o clima. 

lnfelizmente, e dessa maneira que poderiamos traduzir a percep<;ao de muitos 

presidentes ou diretores executivos de diversas organizac;Oes. 

Essa "dan98 da chuva" pode ser caracterizada por programas ou iniciativas que parecem 

fazer com que gerentes .e demais colaboradores melhorem a sua performance, sao 

politicamente corretos, mas que dificilmente tern seus resultados mensurados e/ou 

associados ao desempenho de neg6cios da organiza<;ao. 

Muitas vezes, o resultado de tais programas e expresso pelo numero de horas de 

treinamento produzidas, pelo numero de pessoas treinadas, pela taxa de "turnover", pelos 

resultados das pesquisas de clima organizacional, etc. Ocorre que tais medic;Oes refletem 

apenas o volume ou a produ<;ao da area de RH, mas nunca o valor agregado por essa a 
performance da organiza<;ao. 

lnfelizmente, RH tern carecido de uma metodologia que ofere98 o minimo de tecnologia 

para que o valor agregado por tais programas possa ser calculado com razoavel 

aproxima<;ao. Em 1959, KirkPatrik propos um modelo de quatro niveis que, teoricamente, 

seria capaz de capturar o valor agregado por ac;Oes de treinamento. No entanto, 

infelizmente, nao houve muito avanc;o desde entao, o que fez com que esse modelo seja 

usado ate hoje por varias organizac;Oes dos E. U.A. e Europa e, mesmo assim, apenas no 

seu nivel inicial e somente para ac;Oes de treinamento. 

Geralmente, muitas empresas dao suporte aos programas de RH porque acreditam que 

cedo ou tarde tais programas irao influenciar de maneira positiva os resultados da 

organiza<;ao. Na sua imensa maioria, tanto os profissionais de RH como seus clientes 

acabam interpretando as metricas que expressam apenas o volume de trabalho realizado 

por RH como metricas de valor agregado. Seria o mesmo que usar o tempo em que uma 

equipe de futebol manteve a posse de bola como uma metrica do resultado final do jogo. 
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Talvez o pior efeito da falta de entendimento do que e produ~o e do que e valor 

agregado seja a dificuldade que muitas vezes RH se depara, quando precisa obter a 

aprova~o da area de neg6cio para a implementa~o de projetos ou estrategias. 

Cabe, portanto, a RH o desenvolvimento de tecnotogias que permitam expressar na 

linguagem comumente usada pela area de neg6cios o valor agregado as atividades e 

pessoas. 

No entanto, sera que algum diretor executive iria se recusar a fazer uma pesquisa de 

clima organizacional ou urn programa de treinamento, por exemplo, se, de alguma forma 

pudesse ser demonstrado o retorno sobre o investimento desse empreendimento? 

Provavelmente, o primeiro passe para evoluir da posi~o na qual a grande maioria das 

organiza¢es encontra-se seria rever alguns dogmas e paradigmas tao comuns entre os 

profissionais de RH. Por exemplo, acreditar que e impossfvel expressar o valor agregado 

por um estudo de turnover no lucre final de uma empresa ou o resultado de um programa 

de treinamento no volume de vendas da organiza~o. Vale lembrar que foi uma atitude 

mental aberta que levou Santos Dumont a questionar o paradigms de que o homem nao 

poderia voar. 

Em uma pesquisa feita em 1998, na opera~o da Sears dos E.U.A., ficou demonstrado 

que - nessa empresa- cada 5 pontes conquistados na pesquisa de c~ma organizacional 

resultavam em 1 ,3% de incremento nas pesquisas de satisfa~o do cliente e 1 ,5% de 

crescimento em vendas. 

Em outre estudo feito em agencias de urn banco da Europa, ficou demonstrado que as 

agencias cujos funcionarios receberam treinamento em vendas tinham em media urn 

resultado 14% melhor do que aquelas nas quais o treinamento nao foi disponibilizado. 

Outre estudo realizado na lnglaterra, desta vez focando a forya de vendas de uma rede 

de revendas autorizadas, demonstrou que a alta taxa de turnover causava urn prejuizo 

medio de 20% nas vendas, efeito provocado nao s6 pelo tempo de R&S, mas 
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principalmente, pelo tempo medio que os novos colaboradores levavam para atingir os 

niveis de produvao de vendas dos demais funcionarios. 

Todos esses exemplos demonstram que o foco no valor agregado ao resultado de 

neg6cio da organizavao fornece a area de RH a argumentac;ao necessaria para 

implementar estrategias de aumento de capital intelectual, de retenc;ao de funcionarios, 

de buscar formas eficazes de remunerac;ao que permitam agregar interesses e objetivos 

dos colaboradores com os da organizac;ao, de estabelecimento de urn born clima 

organizacional, etc. 

Apesar de ser urn desafio e tanto para a area de RH, o melhor de tudo e que a opc;ao de 

sair da "dan~ da chuva" s6 depende dos profissionais da area. 
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'OBJETIVOS 

. Objetivo Geral 

Pretende-se com este trabalho subsidiar a area de Recursos Humanos das 

Empresas na elabora<;ao e imptanta<;ao de urn Plano de Cargos e Salarios, a fim de 

obter a satisfa<;ao dos colaboradores e assim, atingir as objetivos da Empresa . 

. Objetivo Especffico 

. Propor urn plano de implantac;ao de Cargos e Salaries serio, consciente e atual. 

. Demonstrar atraves das Etapas para a tmplanta<;ao do Plano de Administra<;ao de 

Cargos e Salaries, que e possivel a empresa organizar-se, estruturar-se e tornar-se 

competitiva atraves de seus recursos humanos. 
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JUSTIFICATIVA 

Ao preparar a monografia, tomei por base nao apenas a literatura corrente, mas 

tambem as praticas atuais de empresas que fomeceram informac;Oes e ilustrac;Oes 

relacionadas aos seus programas de RH. 

Hoje as empresas modemas estao preocupadas com a competitividade e com a 

qualidade de seus produtos e serviyos. 0 mundo empresarial mudou rapida e 

radicatmente a mudanc;a foi tamanha que tudo que era usual esta hoje sendo 

questionado. 

A questao em que irei abordar sera, dentro da Administra~o de Cargos e Salaries, a 

"Remunera~o Variavel". Mas, sera que essa tecnica e valida em nossos tempos? 

Para que possamos responder a essa questao, de forma um pouco mais 

aprimorada, devemos antes verificar o que mudou e quais sao as necessidades 

atuais das empresas. Verificando isso, teremos de analisar se podemos aplicar as 

tecnicas de Adminis~o de Cargos e Satarios de forma evoluida, condizente com 

os novos tempos. Ou se e caso de abandona-las e partir para outras tecnicas. 

A velocidade das mudanc;as mudou. As descobertas e as tecnologias eram para 

perfodos mais longos. Atualmente, a rapidez das mudanc;as tecnol6gicas e 
simplesmente fantastica. Podemos fazer uma rapida compara~o da evotuc;Ao de 

qualquer produto, por exemplo, do microcomputador. Um microcomputador de ultima 

gerac;Ao de dais anos ou de urn ana atras, que era a maravilha engenhosa da epoca, 

comparado ao equivalente de hoje, mais parece uma "carroc;a". 0 tempo de 

comparac;Ao de tecnologia era feita considerando periodos de tempo mais longos, 

de anos; atualmente, de meses. 

Mudanc;as de economia "setorial" para a economia "global". A concorrencia entre as 

empresas era local ou regional; hoje se faz com as empresas do mundo todo. A 

busca da competitividade passa, obrigatoriamente, pela adoyao de ac;Ao flexivel 

para revisao de processes e tecnologias, para mudanc;as da forma de atuac;ao, para 

a adoc;8o da simplificac;Ao dos modelos administrativos. 
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Da "visao reducionista" para a "visao holistica" - ou seja, ver o todo. Dentro das 

organiza«;Qes a preocupac;ao antiga era com a divisao dos processos, a formac;ao 

profissional dava enfase exagerada a especializac;ao, 0 imperative da "visao 

reducionista". Atualmente, as empresas preocupam-se com a junc;ao dos processos 

antes separados, para inclusive melhora-los e aperfeic;oa-los. Necessitam de 

profissionais mais polivalentes e com conhecimento mais amplo para trabalhar com 

processos integrados, assim como de profissionais que possuam visoes globais, 

coerentes com urn mundo empresarial de competic;ao global. 

Qualidade! A necessidade de fazer melhor! Antes os consumidores compravam o 

que estava disponivel. Nao havia preocupac;Bo com a qualidade dos produtos, nao 

havia muita exigt!mcia, ate porque a economia era fechada e nao havia tantos 

produtos disponiveis. 

Os consumidores de hoje, os "consumidores globais", exigem cada vez mais 

quatidade naquilo que consomem. Comparam prec;os e as vantagens oferecidas 

para cada produto; nao sao nacionalistas e compram o produto que oferecer as 

melhores condi«;;es de prec;o, tecnologia e quatidade, nao importando o pais de 

origem de fabricat;ao. Diante dessa constata<;ao, cuja base e o processo de abertura 

economica, as empresas sao obrigadas, se quiserem sobreviver, a buscar 

incessantemente qualidade naquilo que produzem. Esse processo tern inicio mas 

nao tern fim. Quem julgar que tern quatidade suficiente para competir e parar por ai 

fatalmente nao ira sobreviver. 

0 tratamento do consumidor como cliente! 0 tempo em que o cliente e rei! 0 cliente 

em primeiro Iugar! Com a competic;ao imposta as empresas, manter urn cliente e 

fundamental. lnumeras empresas mantem centrais de atendimento aos clientes, 

fazem pesquisas de satisfat;ao destes em relat;ao aos seus produtos e servic;os e, 

calcadas nestes resultados, modificam seus processos para buscar maior satisfac;ao 

do exigente consumidor. 

Neste ambiente de profundas e marcantes mudanc;as, e necessaria que a empresa 

se modffique. E preciso tom&-ta competitiva. Como conseguir competitividade, 
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flexibilidade, qualidade, produtividade, respeito ao cliente e a suas opinioes sem 

pensar nas pessoas que trabalham para que tudo isso acont~? Sem duvida 

alguma e necessaria ter uma postura diferente em rela<;ao ao pessoal. Os desafios 

impastos as empresas sao na realidade impastos as pessoas. 

E quanta ao tema escolhido para o desenvolvimento? Como o tema Administra<;ao 

de Cargos e Salarios deve ser tratado na atualidade? 0 novo conceito e o de 

formatar cargos amplos que agreguem conceitos de polivalfmcia e ressaltem o 

conhecimento agregado. Portanto, o conceito de analise de cargos e salarios 

continua valido, o que muda e sua forma de aplica<;ao e de estrutura<;ao dentro de 

uma visao reducionista para uma visao global, agregada. 

Diante do processo de participa<;ao, exigindo nova postura, passou tambem o 

processo de Cargos e Salarios. Primeiramente, por urn processo de maior 

preocupa<;ao com carreiras e em seguida, por urn processo de maior explica<;ao dos 

programas para as pessoas. A proposta atual e a ado<;8o do lema "quanto mais 

simples melhor!". 

Hoje, com o advento da nova era organizacional, o programa tern de, 

obrigatoriamente, estar vinculados com as estrategias das empresas. A moda, que 

era a de adotar uma estrutura salarial fixa, passou, atualmente, a sera de ado<;ao de 

salarios variaveis, em fun<;ao de lucros ou resultados das empresas. 0 processo de 

fixa<;ao de grade salarial, contendo inumeras faixas, para permitir crescimento 

atraves de aumentos por merito, estes incorporados aos salarios, tende a diminuir e 

ate desaparecer. Com a participa<;ao dos funcionarios nos Iueras ou resultados das 

empresas, a politica de aumentos horizontais, ou seja, por merito, pode 

perfeitamente, nao ser adotada com grandes vantagens pelas organiza¢es. 

Primeiro, porque, com o salario unico para cada cargo, a empresa mais facilmente 

segue a legisla<;ao de "igual salario para igual fun<;ao". Segundo, porque o aumento 

por merito concedido em uma epoca nao garante a continua<;ao de desempenho 

positivo por parte do funcionario no futuro, enquanto atraves da remunera<;ao 

variavel, se nao houver desempenho positivo, nao sera concedida a participa<;Ao nos 

lucros ou resultados. Em terceiro Iugar, porque o aumento por merito eleva o custo 

fixo salarial, o que pode levar a empresa a nao suportar esse agravo em epoca de 
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crise, enquanto a participac;So dos Iueras, segundo a legislac;So vigente, nao integra 

salario. Mais uma vez a metodologia para a fixac;ao do salario fixo continua sendo 

valida. Estruturas salariais continuam a serem necessarias; sondagens do mercado, 

quanto a remunerac;ao praticada, sao imprescindiveis, ate porque as empresas 

precisam admitir e reter os talentos profissionais, mudando a pratica da adoc;So de 

recompensas por merito pela adoc;ao de forrnas de participac;ao das pessoas nos 

resultados que elas se comprometeram e ajudaram a conquistar. 

Portanto, os preceitos de Administrac;ao de Cargos e Satarios continuam validos; o 

que deve ser mudado e muito sao as formas de aplicac;So, conforme discutidas 

acima, e a adoc;ao da simplicidade, com coerencia. 

0 tema sabre Cargos e Salaries, principalmente sabre remunerac;So, sempre 

ocupou espa<;o importante nas discuss6es empresariais. Num ponto e born que este 

tema esteja na berlinda das discussoes e, principalmente, que atraves delas sejam 

encontradas attemativas condizentes com a maior participa~o dos empregados no 

sucesso das empresas, resultando, simultaneamente, em maior beneficia para os 

funcionarios, para o Pais, em methor renda salarial e do PIB- Produto lntemo Bruto, 

e, para a populac;So, em geral, o consumo de produtos em maior quantidade, com 

mais qualidade e a pre<;os acessiveis. 

Acredito que, atraves de programas coerentes, possamos ter maior justi<;a salarial 

no Brasil. Que e chegada a hora de as quest6es salariais deixarem de ser o ponto 

polemico de discussoes entre empregadores e funcionarios, e que todos passem a 

ter a preocupa~o voltada para a melhoria da produtividade, da qualidade dos 

nossos produtos, para que assim todos possam ganhar: o empresario, o 

trabalhador, o Pais e a populac;ao. 
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1 0 DESAFIO DA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS. 

0 preenchimento de cargos na empresa, o projeto de cargos e equipes, a prom~o 

da qualificayao dos funcionarios, a identificayao de abordagens para aprimorar o 

desempenho e recompensar os sucessos dos funcionarios, tipicamente atribuidos ao 

GRH, sao questoes tao relevantes para os gerentes de linha quanta para os do 

departamento de RH. 

Para trabalhar efetivamente com pessoas, temos de entender o comportamento 

humano, e precisamos conhecer os varios sistemas e praticas disponiveis para nos 

ajudar a construir uma forc~a de trabalho qualificada e motivada. Ao mesmo tempo, 

para atingir as metas da empresa, temos de estar cientes das questaes econOmicas, 

tecnol6gicas, sociais e juridicas que facilitam ou restringem nossas iniciativas. 

1.1 Vantagem Competitiva por Meio de Pessoas 

Embora as pessoas tenham sido sempre fundamentais no ambiente empresarial, 

hoje etas desempenham urn papel ainda mais central para a obtenyao da vantagem 

competitiva de uma empresa. Principalmente na area comercial, o sucesso depende 

cada vez mais das "competencias das pessoas". lsto inclui conhecimento, 

qualifica<;oes e habilidades incorporadas nos funcionarios de uma empresa. 

Podemos afirmar que a chave para o sucesso de uma empresa esta no 

estabelecimento de urn conjunto de competencias essenciais - conhecimentos 

integrados dentro de uma empresa que a distinguem de suas concorrentes e 

agregam valor para os clientes. 

A empresa do futuro estara tao avanyada tecnologicamente que sera dirigida apenas 

por uma pessoa e por urn cachorro. A pessoa estara Ia para alimentar o cachorro, e 

o cachorro estara Ia para garantir que a pessoa nao toque em nada. 
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No passado, os observadores temiam que urn dia as maquinas eliminassem a 

necessidade do trabalho humano. Na realidade, esta ocorrendo exatamente o 

oposto. Nunca as pessoas foram tao importantes nas empresas quanto hoje. A 

competitividade consiste naquilo que uma empresa pode fazer de maneira exclusiva, 

e o que e mais singular dentro de cada empresa, e a capacidade de seus 

funcionarios. 

A expressao "recursos humanos" implica que as pessoas tern capacidades que 

impulsionam o desempenho empresarial (juntamente com outros recursos como 

dinheiro, materiais, informavoes). Outros termos como "capital humano" e "ativo 

intelectual" tern em comum a ideia de que as pessoas fazem a diferenya no 

desempenho de uma empresa. 

As empresas bern sucedidas sao extremamente favoraveis a contratayao de 

diferentes tipos de pessoas para atingir urn objetivo comum. Essa e a essencia da 

gestao de recursos humanos. 

As empresas podem atingir uma vantagem competitiva sustentavel por meio de seu 

pessoal se forem capazes de atender aos seguintes criterios: 

1. Os recursos devem ter valor. Pessoas sao fontes de vantagem competitiva 

quando aprimoram a eficiencia ou a efetividade da empresa. 0 valor aumenta 

quando os funcionarios encontram meios de diminuir os custos, fomecem algo 

singular aos clientes ou apresentam alguma combinayao dos dois. Os programas de 

delegayao de poder (empowerment), as iniciativas de qualidade total e os esforyos 

de aprimoramento continuo, destinam-se a aumentar o valor que os funcionarios 

representam nos resultados financeiros. 

2. Os recursos devem ser diferenciados. Pessoas sao fontes de vantagem 

competitiva quando suas habilidades, conhecimentos e competencias nao estao 

igualmente disponiveis aos concorrentes. Muitas empresas investem muito na 

contratayao e no treinamento dos melhores e mais brilhantes funcionarios para 

ganhar vantagem sabre seus concorrentes. 
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3. Os recursos devem ser diflceis de imitar. Pessoas sao fonte de vantagem 

competitiva quando suas capacidades e contribui<;Oes nao podem ser imitadas pelos 

outros. Muitas empresas sao conhecidas par criar culturas exclusivas que extraem o 

maximo dos funcionarios (par meio do trabalho em equipe) e sao dificeis de imitar. 

4. Os recursos devem ser organizados. Pessoas sao fontes de vantagens 

competitivas quando seus talentos podem ser combinadas e empregados para atuar 

em novas atribuic;Oes ao serem incumbidas delas. 0 trabalho em equipe e a 

coopera<;ao sao dois outros metodos difundidos para assegurar uma fon;a de 

trabalho organizada. 

Esses quatro criterios destacam a importancia das pessoas e mostram a 

aproxima<;ao da gestao de RH com a gestao estrategica. Pesquisam apontam que 

as despesas de RH agora sao vistas como investimento estrategico, e nao 

simplesmente como custo a ser minimizado. Vista que as habilidades, o 

conhecimento e as capacidades do funcionario sao os recursos mais distintivos e 

renovaveis sabre os quais uma empresa pode se basear, seu gerenciamento 

estrategico e mais importante que nunca. 

Figura 1.1 - Desaftos competitivos. 

DESAFIOS COMPETITIVOS 

globalizac;ao 

tecnologia 

gerenciamento de mudan'i9S 

capital humano 

capacidade de reac;ao 

contenc;ao de custos. 

RECURSOS HUMANOS 

planejamento 

recrutamento 

selec;8o de pessoal 

plano de cargo 

treinamento e 

desenvolvimento 

avaliac;8o 

comunicac;8o 

remunerac;ao 

beneftcios 

rela¢es de trabalho 

PREOCUPAC6ES QUANTO 

AOS FUNCION.ARIOS 

diversidade de formac;ao 

distribuic;8o de idade 

questoes relativas a sexo 

viveis educacionais 

direitos dos tunes. 

questoes de privacidade 

atitudes no trabalho 

preocupa¢es com 

familiares. 
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1.2 Efeito da Globalizaclo sobre A GRH. 

Apesar de todas as oportunidades propiciadas palos neg6cios intemacionais, 

quando os gerentes falam em "tomar-se global", eles tern de ponderar urn con junto 

complexo de questOes relacionadas a localizac;So geografica, culturas, leis e praticas 

empresariais diferentes. As questoes de recursos humanos ressaltam cada uma 

dessas preocupa¢es e incluem aspectos como identificar gerentes expatriados 

capacitados, que vivem e trabalham no exterior, conceber programas de treinamento 

e oportunidades de desenvolvimento para que os gerentes vindo de paises com 

culturas diferentes entendem melhor a cultura e as praticas de trabalho estrangeiras, 

e ajustar os pianos de remunerac;So para assegurar que os esquemas de 

pagamento sejam justos e equitativos entre individuos em diferentes regioes, com 

diferentes custos de vida. 

Assim, embora gerenciar no exterior propicie oportunidades novas e mais amplas 

para as empresas, representa tambem urn aumento consideravel na complexidade 

da gestao de recursos humanos. 

1.3 Gerenciar Mudancas 

A tecnologia e a globalizac;So sao apenas duas das forc;as que dirigem as mudanc;as 

nas empresas e na GRH. Como Jack. Welch afirmou: "Voce precise liderar a 

mudanc;a. Voce nao pode simplesmente manter o status quo, porque alguem esta 

sempre vindo de outro pais com outro produto, as preferencias do consumidor 

mudam, a estrutura de custo e que muda ou surge uma tecnologia revolucionaria. Se 

voce nao for rapido ou nao se adaptar com facilidade, ficara vulneravel. lsso e 

verdadeiro para cada uma das unidades de neg6cio de cada empresa, em todos os 

paises do mundo". 

1.3.1 Tipos de mudancas 

Os programas voltados para qualidade total, aprimoramento continuo, downsizing, 

reengenharia, terceirizac;So e outros e outros sao exemplos dos meios que as 
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empresas estao usando para modificar a maneira de operar, a fim de obter mais 

sucesso. Algumas dessas mudan~s sao reativas, isto e, ocorrem ap6s fon;as 

extemas ja haverem afetado o desempenho da empresa. Outras sao mais proativa, 

desencadeadas pelos gerentes para tirar vantagem de oportunidades identificadas, 

principalmente em setores que estao mudando rapidamente, nos quais quem segue 

tendencias, em vez de liderar, estaciona. 

1.4 Gerenciando Mudan.;as por Meio dos Recursos Humanos 

Em uma pesquisa recente da American Management Association, 84% dos 

executivos entrevistados disseram que estavam realizando pelo menos uma 

mudan~ em suas empresas. No entanto e surpreendente o fato de que, apenas 

dois teryo, aproximadamente, declararam que sua empresa dispunha de algum tipo 

de programa formal de gerenciamento de mudan~s para dar apoio a essas 

iniciativas. lsso e ruim, visto que o sucesso nas mudan~s raramente ocorre de 

maneira natural ou tacil. As principais razOes pelas quais os esforyos de mudan~ 

podem falhar relacionam-se a questoes de RH. 

A maioria dos funcionarios - independentemente da ocupac;So - entende que a 

maneira como as coisas eram feitas ha cinco ou dez anos e bern diferente de como 

sao feitas hoje. Mudam as responsabilidades, as atribui¢es de func;Oes, os 

processos de trabalho. A mudan~ e continua - faz parte do trabalho -, e nao 

temporaria. No entanto, as pessoas costumam resistir a eta, porque mudan~s 

requerem que elas modifiquem ou abandonem processos de trabalho que as 

levaram ao sucesso ou, ao menos, lhes sao familiares. Como disse Marilyn Buckner, 

presidente do National Training Systems: "Nao sao os fatores tecnicos, mas sim os 

fatores humanos nao considerados, o problema mais frequente nos projetos de 

mudan~ fracassados". Para gerenciar a mudan~. executivos e gerentes devem 

imaginar o futuro, comunicar essa visao aos funcionarios, estabelecer expectativas 

claras quanta ao desempenho e desenvolver a capacidade para alcan<;a-la, 

reorganizando as pessoas e realocando ativos. Evidentemente, e mais facial falar 

que fazer. Todos os gerentes, incluindo os de RH, tern, portanto, urn papel 
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importante em facilitar os processos de mudanc;a e, principalmente, em ajudar a 

expressar as necessidades da empresa aos funcionarios ouvindo em contrapartida 

as suas preocupac;Oes. 
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2 CAPITAL HUMANO E GRH. 

0 capital humano e intangivel e nao pode ser gerenciado da mesma maneira que as 

empresas gerenciam cargos, produtos e tecnologias. Uma das razoes para isso e 

que sao os funcionarios, e nao a empresa, os detentores do capital humano. Ao 

sairem funcionarios valiosos de uma empresa, eles levam consigo seu capital 

humano, e qualquer investimento que a empresa tenha feito no treinamento e 

desenvolvimento dessas pessoas fica perdido para ela. 

Para formar capital humano nas empresas, os gerentes devem desenvolver 

estrategias que garantam pessoal com conhecimentos, habilidades e experilmcias 

superiores. Os programas de contrata<;ao devem ter como objetivo a identifica<;ao, o 

recrutamento e a contrata<;ao dos melhores talentos existentes. Os programas de 

treinamento devem complementar essas praticas de recrutamento e sete<;ao e criar 

oportunidades para o aprimoramento das qualificac;Oes, principalmente em areas 

que nao podem ser transferidas de uma empresa para outra, caso o · funcionario 

venha a deixar a empresa. 

Alem da necessidade de investir no desenvolvimento de funcionarios, as empresas 

precisam encontrar maneiras de utilizar os conhecimentos existentes. 

Frequentemente, ha habilidades dos funcionarios que sao subutilizadas. Em 

algumas empresas, gerentes e funcionarios sao avaliados de acordo com o 

cumprimento de suas metas de desenvolvimento. Essas metas enfocam o 

desenvolvimento de habilidades e a aquisi<;ao de competencias e capacidades. 

As atribuic;Oes de desenvolvimento, principalmente aquelas que envolvem o trabalho 

em equipe, podem ser tambem uma maneira valiosa de facilitar a troca de 

conhecimentos e o aprendizado mutuo. A comunica<;ao efetiva - face a face ou por 

meio de tecnologia de informa<;ao-e a ferramenta para compartilhar conhecimentos 

e toma-los amplamente disponivel em toda a empresa. 
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3 IMPLANTACAO DA ADM. DE CARGOS E SALARIOS 

3.1 Planejamento para a lmplanta~o 

Como manter salarios competitivos sem que eles interfiram nos custos, oferecendo 

riscos a competitividade da empresa? Tendo uma politica de poucos, bons e bern 

remunerados. Mas somente isso nao e suficiente; e, ainda, necessaria cuidar do 

equilibria salarial intemo, oferecer oportunidades de crescimento profissional e 

repensar a forma de remunerayao. Existem varias alternativas para isso, mas 

acredito que a implantayao de urn plano que propicie carreira profissional e de uma 

poHtica seria de participayao nos Iueras e resultados, seja capaz de conservar seus 

talentos profissionais. 

Quadro 3.1 - Etapas para a lmplanta<;ao do Plano de Adm. de Cargos e Salarios 

PLANEJAMENTO E 

DIVULGAcAO DO PLANO 

ANALISE DOS CARGOS 

AVAUACAODOSCARGOS 

PESQUISA SALARIAL 

ESTRUTURA SALARJAL 

POLITICA SALARIAL 

- Elaborac;OO do pano. 
- Oiscussao do plano com as gerencias. 
- Aprovac;ao do plano. 
- DivuJgB\:Bo do plano aos colaboradores. 

- Coleta de dados. 
- Descri<;ao dos cargos. 
- Especifica<;ao dos cargos. 
- Titufa~o dos cargos. 
- Classifica~ dos cargos contorme os grupos 
ocupacionais. 
- Catalogo de cargos. 

- Escolha de cargos-chave. 
- Forma~o de Comite de avalia~o. 
- Escolha do metodo de avaJia<;ao. 
- Avalia~o dos cargos - chaves e demais cargos. 

- Escolha dos cargos. 
- Escolha das empresas. 
- Elabora«;ao do manual de coleta de dados. 
- Coleta de dados. 
- Tabula(:Bo de dados. 
- Analise dos resultados. 
- Relato as empresas participantes. 

- catculo da curva basica. 
- Determina<;ao do numero de graus. 
- Qilculo das amplitudes dos graus. 
-Analise de sobreposi(:Bo dos graus. 

- Salano de admissao. 
- Promoc;ao horizontal e vertical. 
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POLiTICA DE REMUNERACAO 

CARREIRAS PROFISSIONAIS 

PARTICIPACAO NOS LUCROS 

E RESULTADOS 

- Reavalia~o de cargos. 
- Reajustes salariais. 
- Nfvel hierarquico das aprova¢es. 

- Defini~o do pacote de beneficios. 
- Composi~o da remunera~o: salario + beneficios. 

- Sucessao de cargos. 
- Divulga~o das carreiras aos colaboradores. 
- Defini~o do planejamento de RH. 
- Programa de desempenho. 
- Programa de treinamento e desenvolvimento. 

- Defini~o da estrutura do programa. 

Como em qualquer outro trabalho devem ser estabelecidos os objetivos que se 

pretende alcanc;ar com o plano. Quais seriam esses objetivos? 0 equilibria intemo e 

extemo? 0 desenvolvimento do plano de carreiras? Servir como instrumento de 

informa98o sobre as oportunidades de trabalho na empresa? Provocar no pessoal 

motiva98o e estimulo para melhoria de suas qualifica¢es para progresso futuro? 

Uma vez definidos os objetivos iniciais, deve ser determinado o numero de pianos 

necessaries de acordo com os grupos ocupacionais existentes, bern com a 

metodologia que sera aplicada. Com base nesses elementos, deve ser estabelecido 

o programa de atividades. 

3.1.2 Discussio do Programa com as Gerencias 

Nessa fase, devem ser realizadas reunioes com as gerimcias para explicar os 

detalhes do plano proposto, com a finalidade de divulga98o e coleta de sugestoes. 

As gerimcias devem ser estimuladas a dar contribui¢es, que serao importantes 

para a adequa98o do projeto a realidade da organiza98o. 

3.1.3 Aprov~o do Plano 

Ap6s a coleta de opinioes junto as gerencias, o plano, entao proposto, deve ser 

aprovado peta alta direyao da companhia. E. importante o apoio da alta dire9Bo da 

companhia para 0 pleno exito do programa. 
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3.1.4 Divulga~ao do Plano aos Colaboradores 

Essa fase, que as vezes e esquecida, e de suma importancia. E. o momenta de 

esclarecer os objetivos a serem atingidos com o programa, a fim de nao gerar 

ansiedade ou, ate mesmo, inseguran<;a. Tambem deve explicada a metodologia e os 

resultados que serao obtidos com o programa. 

A divulgayao do plano aos colaboradores pode ser realizada de varias formas: 

- Palestra com os colaboradores, 

-Audiovisual explicative, 

- Livretos explicativos, 

- Atraves das gerencias, 

- Apresentayao atraves de computador. 
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3.2 Planejamento e Recrutamento de Recursos Humanos 

A seguir, saberemos que os desafios da gestae de recursos humanos centram-se na 

ideia de que as empresas competem cada vez mais com base nos talentos e 

capacidades de seus funcionarios. Veremos tambem como atender a essas 

necessidades por meio do planejamento efetivo dos recursos humanos. 

Planejamento de Recursos Humanos- PRH- eo processo de antecipar e fazer 

provisao para a movimenta98o das pessoas - admissao e demissao, promo¢es e 

transferencias. A finalidade e assegurar o emprego da maneira mais efetiva passive!, 

onde e quando for necessaria, para que as metas da empresa sejam atcan~das. 

Uma empresa pode incorrer em varios custos intangiveis como resultado de urn 

PRH inadequado ou, ainda, devido a falta de PRH. Porexemplo, o PRH inadequado 

pode tevar ao nao-preenchimento das vagas. A perda resultante na eficiencia pode 

custar caro, principalmente quando e exigido urn certo periodo para treinar os 

substitutes. 

3.2.1 PRH e Planejamento Estrategico 

A medida que as empresas planejam seu futuro, os gerentes de RH devem 

preocupar-se em alinhar o PRH e o planejamento estrategico para a empresa como 

urn todo. 0 PRH e o ptanejamento estrategico estao ligados de tres maneiras 

basicas, que citaremos a seguir. 

3.2.2 Liga~io dos Processos de Planejamento 

0 planejamento de RH relaciona-se ao planejamento estrategico tanto na linha de 

a<;ao quanto no suporte a esse processo. Na linha de a<;ao, fomece urn conjunto de 

insumos ao processo de formula98o estrategica em termos do que e possivel, ou 

seja, se ha tipos e numeros de pessoas disponiveis para apticar dada estrategia. 

Na linha de apoio, o planejamento estrategico e o PRH estao ligados nas questoes 

de implementa<;ao. Definidas as estrategias, os executives tomam as decis6es 
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basicas quanta a alocayao de recursos, incluindo aquelas relativas a estrutura, aos 

processos e aos recursos humanos. 

Os gerentes de RH sao facilitadores importantes do processo de planejamento e sao 

vistas como dignos de credito e importantes colaboradores para a criayao do futuro 

da empresa. 

3.2.3 Mapeamento da Arquitetura de Capital Humano de uma Empresa 

Alem de alinhar os pr6prios processos de planejamento, a ligayao entre as 

estrategias e o RH hoje focaliza o desenvolvimento de competemcias essenciais. 

Por tras das competencias essenciais de uma empresa esta urn portif61io das 

habilidades dos funcionarios e do capital humano. Grupos diferentes de habilidades 

em qualquer empresa podem ser classificados de acordo com o grau em que etas 

criam valor estrategico e sao exclusivas da empresa. As relac;Oes de emprego e as 

praticas de RH adotadas com diferentes funcionarios variam de acordo com a celula 

ou quadrante que eles ocupam na matriz .. 

- Trabalhadores portadores de competencias essenciais. 

- Funcionarios que ocupam cargos tradicionais. 

- Funcionarios contratados. 

- Alianc;as/Parcerias. 

Um elemento cada vez mais vital do planejamento estrategico das empresas que 

concorrem por competencias e determinar seas pessoas estao disponiveis, intemas 

e externamente, para implementar as estrategias definidas por elas. Os gerentes 

precisam tamar decisaes dificeis sabre quem deve ser empregado efetivo, quem 

deve ser contratado por meio de agencias e como gerenciar pessoas com diferentes 

habilidades que oferecem diferentes contribui¢es para a empresa. 0 PRH 

desempenha um papel importante em ajudar os gerentes a ponderar os custos e os 

beneficios de se usar uma abordagem de emprego ou outra. 
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3.2.4 Assegurar a Adequacao e a Flexibilidade. 

A terceira maneira basica de ligar o PRH ao planejamento estrategico consiste em 

alinhar politicas, programas e praticas em RH com os requisitos de estrategias de 

uma empresa. Nesse sentido, politicas e praticas de RH precisam atender a dois 

niveis de adequa~o. 

A adequac;ao extema, refere-se a conexao dos objetivos da empresa, com as 

principais iniciativas em RH. 

A adequa~o intema significa que as praticas de RH estao alinhadas em uma 

configura~o mutuamente reforc;adora. Por exemplo, o plano de cargo, o 

preenchimento de vagas, o treinamento, a avalia~o de desempenho, a 

remunera~o e outros deve focalizar as mesmas metas comportamentais, como 

eficiencia e criatividade. 

Em ultima instancia, o sucesso no PRH ajuda a aumentar a capacidade 

organizacional, ou seja, a capacidade de a empresa agir e mudar em busca de uma 

vantagem competitiva sustentavel. 

3.2.5 Recrutamento lntemo 

A maioria das empresas tenta seguir uma politica de preenchimento de vagas acima 

da posi~o inicial por meio de promoc;Oes e transferencias. Preenchendo vagas 

dessa maneira, uma empresa pode capitalizar o investimento feito no recrutamento, 

sel~o. treinamento e desenvolvimento de seus atuais funcionarios. 

Para que a politica de promo~o de uma empresa atinja urn valor motivacional 

maximo, os funcionarios devem conhece-ta. 

Sistemas de lnformacao de RH 

A tecnologia de informac;ao tern possibilitado as empresas a criac;ao de bancos de 

dados que contem registros e qualifica~o completos de cada funcionario. Com 

mecanismos de busca cada vez mais taceis de usar, os gerentes podem acessar 

informac;Qes e identificar candidatos potenciais para cargos disponiveis. 
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Limita~oes ao Recrutamento lntemo 

As vezes, certos cargos de nivel media e superior, que requerem treinamento e 

experiencia especiais, nao podem ser preenchidos dentro da empresa e pedem o 

recrutamento de pessoas de fora. Para certas vagas, pode ser necessaria contratar 

tambem individuos de fora, que tenham adquirido do outro empregador o 

conhecimento e a experiencia necessaria para a funyao. 

3.2.6 Recrutamento Extemo 

Em muitos casos, a contratayao de urn profissional de fora e vista como essencial 

para revitalizayao das empresas. 

0 mercado de trabalho ou a area da qual os candidatos devem ser recrutados, ira 
variar com o tipo de posiyao a ser preenchida e com a remunerayao a ser paga. 

A condiyao do mercado de trabalho pode ajudar a determinar quais as fontes de 

recrutamento que uma empresa usara. Durante o periodo de alto desemprego, as 

organiza¢es podem manter oferta adequada de candidatos qualificados apenas de 

curriculos nao solicitados recebidos. 

Fontes Extemas de Recrutamento: Anuncios, Candidatos e Curriculos Espontaneos, 

Internet, lndicayao de Funcionarios, Empresa de Recrutamento, lnstitui¢es 

Educacionais, entre outras. 

Aprimoramento a Efetividade do Recrutamento Externo. 

Existem varias medidas que OS gerentes podem tamar para maximizar a 

probabilidade de sucesso: calcular indices de retorno sabre as fontes de 

recrutamento, treinar recrutadores organizacionais e realizar previsaes de emprego 

realistas. 

0 indice de retorno e a porcentagern de candidatos de uma fonte especifica que 

passam para o proximo estagio no processo de seleyao. 
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3.2. 7 indices de Rotatividade e Absenteismo 

Temos que enfatizar que o PRH depende de se ter urn quadro preciso tanto da 

oferta quanto da demanda por funcionarios. Dois fatores, a rotatividade e o 

absenteismo tern impacto direto nos processos de planejamento de RH e de 

recrutamento. 

A rotatividade de funcionarios refere-se simplesmente a saida de funcionarios de 

uma empresa. E frequentemente citada com urn dos fatores que contribuem para o 

fracasso das taxas de produtividade de funcionarios e tambem urn dos 

determinantes principais da oferta de trabalho. Mesmo que os demais fatores em 

uma empresa permanec;am inalterados, a medida que os funcionarios saem, a 

disponibilidade de pessoal cai. lsso envolve custos, tanto diretos quanto indiretos 

para a organizayao. 

0 calculo do indica de Rotatividade, por ser feito atraves da formula: 

Numero de desligamentos /mes dividido pelo nurnero total de funcionarios no meio 

do mes, multiplicado por 100 (cern). 

A frequencia com que os funcionarios se ausentam do trabalho - o indica de 

absenteismo - tambem esta diretamente relacionada ao planejamento de RH e ao 

recrutamento. Quando os funcionarios faltam, a empresa incorre em custos diretos 

de salarios perdidos e na diminuiyao da produtividade. 

Raramente o absenteismo se distribui iguatmente em uma empresa. E muito 

provavel que os funcionarios em uma area tenham registros quase perfeitos de 

frequencia, enquanto outros em uma area diferente fattem frequentemente. Mesmo 

que a Empresa ache que a taxa de absenteismo geral e os custos estejam dentro de 

uma faixa aceitavel, e aconselhavel fazer uma analise de dados estatisticos para 

determinar se eles seguem urn padrao.Ao monitora-los, os gerentes podem detectar 

onde existem problemas e, o mais importante, comec;ar a planejar maneiras de 

resolver ou aprimorar as causas subjacentes: oferecer incentives para o 

comparecimento, por exemplo. 
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3.2.8 Absenteismo e Planejamento de RH. 

Ao monitorar esses registros de freq0£mcias, os gerentes podem detectar onde 

existem problemas, eo mais importante, come~r a planejar maneiras de resolver ou 

aprimorar as causas adjacentes, oferecer incentivos de comparecimento, por 

exemplo. 

3.2.9 Sel~o 

Talvez nao haja urn t6pico mais importante em GRH que a seleyao de funcionarios. 

Se for verdade que as organiza¢es tern sucesso ou falham com base nos talentos 

de seus funcionarios, entao, os gerentes influenciam diretamente esse sucesso 

pelas pessoas que contratam. 

0 resultado e que as boas decisoes de seleyao fazem diferen~. E as mas tambem. 

Em conjunto com o processo de recrutamento, que se destina a aumentar o numero 

de candidatos cujas qualificay{)es atendam a requisitos de cargo e as necessidades 

da organizayao, a selec;So eo processo de redu'fSo desse numero e a escolha entre 

individuos com qualificac;:oes relevantes. 

As especifica¢es de cargo, em particular, ajudam a identificar as competencias 

individuais que os funcionarios que os funcionarios precisam para alcan~r o 

sucesso - conhecimentos, habilidades, aptid6es e outros fatores que levam a urn 

desempenho superior. 

Na maioria das organizayaes, a seleyao e urn processo continuo. A rotatividade 

ocorre inevitavelmente, deixando vagas a serem preenchidas por candidatos de 

dentro e de fora da organizayao ou pelos individuos cujas qualificay{)es foram 

avaliadas anteriormente. 

Nem todos os candidatos passam por todas as etapas. As empresas usam diversos 

meios para obter informa¢es sobre os candidatos: preenchimento de formularios, 

entrevistas, testes, exames medicos e investigayaes de sua formayao. 
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A confiabilidade e o grau em que as entrevistas, testes e outros procedimentos de 

sele«;ao geram dados comparaveis ao Iongo do tempo e com medidas altemativas. 

Por exemplo, urn teste que resulta em pontuayaes muito diferentes ao ser aplicado 

ao mesmo individuo, no intervale de alguns dias, nao e confiavel. 

Alem de confiaveis quanta a adequa«;ao de uma pessoa a urn cargo, as informa¢es 

devem canter a maxima validade passive!. A vafidade refere-se ao que urn teste ou 

outro procedimento de sele9ao mede e de que forma mede. No contexte da sele«;ao 

de pessoal, a validade e essencialmente urn indicador da medida em que os dados 

de urn procedimento (entrevista ou teste, por exemplo) predizem o desempenho no 

emprego. 

1. Fontes de lnformacao sobre candidatos a Emprego 

Muitas fontes de informa«;ao sao usadas para fomecer o quadro mais confiavel e 

valido possivel do potencial do candidate para o sucesso no emprego. As mais 

utilizadas sao: investiga«;ao dos antecedentes, formulario de informa¢es 

biograficas, formularies de solicita«;ao de emprego. 

2. Testes de Admissao 

Urn teste de admissao e uma medida objetiva e padronizada de uma amostra de 

comportamento usada para medir o conhecimento, as habifidades, as capacidades e 

outras caracteristicas de uma pessoa em rela«;ao a outros individuos. 

Muitas organiza¢es usam consultores profissionais para aprimorar seus programas 

de aplica«;ao de testes. Embora muitas vezes seja aconselhavel usar consultores, 

principalmente se uma empresa esta considerando o uso de testes de 

personalidade, os gerentes devem ter urn entendimento basico dos aspectos 

tecnicos e das contribui¢es dos testes ao programa de RH. 

Os testes de admissao podem ter diferentes classificayaes. Em geral, sao vistas 

como medidas da aptidao ou da realiza«;ao. Os testes de aptidao medem a 

capacidade de uma pessoa para aprender ou adquirir habilidades. Os testes de 

realtzac;ao medem o que uma pessoa sabe ou pode fazer naquefe momenta. 

22 



Testes de Capacidade Fisica, testes de conhecimento (especifico), Provas Praticas, 

entre outras. 

3. Entrevista de Sele~ao 

Tradicionalmente, a entrevista de sele~o assume papel central no processo de 

set~o. 

Os metodos de entrevista diferem de varias maneiras, mais significativamente em 

termos da quantidade de estrutura, ou controte, exercida pelo entrevistador. 

3.1 Metodos de Entrevista 

- Entrevista Nao-dirigida: entrevista em que o candidato tern o maximo de liberdade 

para encaminhar a discussao, enquanto o entrevistador evita cuidadosamente influir 

em seus comentarios. 0 entrevistador faz perguntas abertas, como "tale mais sobre 

suas experiencias em eu ultimo emprego". 

- Entrevista Estruturada. 
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3.3 Requisitos do Cargo e a Estrutura das Empresas para Atingir a 

Produtividade dos Recursos Humanos. 

Abaixo exemplificaremos como os cargos podem ser desenhados de modo a 

contribuir com os objetivos da empresa e, ao mesmo tempo, satisfazer as 

necessidades dos funcionarios que irao desempenha-los. Citaremos que os 

requisitos de cargo fomecem a base para a formula<;ao de objetivos e para a tomada 

de decisoes legalmente defensaveis por recursos humanos. Citaremos tambem as 

varias tecnicas de desenho de cargo e de contribui<;ao dos funcionarios que 

aumentam a satisfa~o no trabalho enquanto aprimoram o desempenho na 

empresa. 0 destaque e para o trabalho em equipe e as caracteristicas de equipes 

de sucesso. 

3.3.1 Relacionamento dos Requisitos de Cargo e das Func;oes de GRH. 

Um cargo e composto por urn grupo de atividades e deveres relacionados. Em 

terrnos ideais, os deveres de urn cargo compreendem unidades naturais de trabalho 

similares e relacionadas; Eles devem ser claros e distintos no que se refere a outros 

cargos, para minimizar desentendimentos e conflitos e permitir que os funcionarios 

identifiquem o que se espera detes. Para alguns cargos, podem ser necessarios 

varios funcionarios, cada urn ocupando uma posiyao ou fun~o distinta. Uma fun~o 

ou posi<;ao implica diferentes deveres e responsabilidades desempenhadas apenas 

por urn funcionario. Na biblioteca de uma cidade, por exemplo, quatro funcionarios 

(quatro posic;Oes) podem estar envolvidos no atendimento ao publico, mas todos tern 

o mesmo cargo (bibliotecario). Diferentes cargos com deveres e responsabilidades 

semelhantes podem agrupar-se em uma familia de cargos para fins de 

recrutamento, treinamento, remunera~o ou oportunidades de progresso. 

3.3.2 Recrutamento 

Antes de encontrar funcionarios capazes para uma empresa, os recrutadores 

precisam conhecer as especificac:;Oes do cargo para as posic:;Oes que eles devem 

preencher. Especifica~o de cargo consiste na declara~o dos conhecimentos, 
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habilidades e capacidades exigidas da pessoa que executa o trabalho. No 

departamento de RH da cidade. 

Por estabelecerem as qualificayaes exigidas para o preenchimento de uma vaga, as 

especifica~ de cargo tern papel essencial na func;So de recrutamento. Os 

anuncios, vagas, tanto internos quanto externos, ou os comunicados as agencias de 

emprego incluem as especifica¢es de cargo. Elas fomecem uma base que atrai 

candidatos qualificados e desestimula os nao qualificados. 

3.3.3 Sele~io 

Alem das especifica¢es, gerentes e supervisores usam descri¢es de cargo para 

selecionar e orientar funcionarios. Descric;So de cargos e uma declara<;ao de suas 

tarefas, deveres e responsabilidades. 

Antigamente, as especificac;Oes de cargo usadas como base par a selec;So tinham 

pouca rela<;ao com os deveres a serem executados de acordo com a descriyao do 

cargo. 

As empresas devem estabelecer especificayaes de cargo coerentes com os deveres 

que ele envolve. E devem garantir que funcionarios nao sejam contratados segundo 

requisitos de cargo "individualizados", para satisfazer caprichos pessoais dos 

gerentes, com pouca relac;So com o sucesso no desempenho do trabalho. 

3.3.4 Treinamento e Desenvolvimento 

Discrepancias entre conhecimentos, habilidades e aptidaes do ocupante do cargo e 

os requisitos descritos e especificados para o cargo fornecem pistas para o 

levantamento das necessidades de treinamento. Da mesma maneira, o 

desenvolvimento de carreira, como parte da funyao de treinamento, deve preparar 

funcionarios para progredir, assumindo cargos em que suas capacidades tenham a 

maxima utiliza<;ao possivel. Os requisitos de qualificayao formal em empregos de 
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alto nivel indicam o volume de treinamento e desenvolvimento que os funcionluios 

precisam comprovar para assurnir aqueles cargos. 

3.3.5 Avaliacao do Desempenho 

A defini«;ao dos requisitos de urn cargo fomece os criterios para avalia<;ao do 

desempenho do seu ocupante. Os resultados da avalia«;ao do desempenho podem 

revelar, no entanto, que certos requisites estabelecidos para urn cargo nao sao 

totalmente validos. Se os criterios usados para avaliar o desempenho nao forem 

especificos e relacionados ao cargo, os ernpregadores podem ser acusados de 

discriminac;ao. 

3.3.6 Gerenciamento da Remuneracao 

Para determinar quanto sera pago pela execu«;ao de urn trabalho, a defini«;ao de 

seu valor relativo e urn dos fatores rnais importantes. Esse valor baseia-se na 

habilidade, esforyo e responsabilidade que o trabalho exige de urn funcionario, bern 

como nas condic;oes e riscos em que o trabalho e reatizado. 

As empresas bern sucedidas sao extremamente favoraveis a contratac;ao de 

diferentes tipos de pessoas para atingir urn objetivo comum. Essa e a essfmcia da 

gestao de recursos humanos. 
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3.4 Analise de Cargos 

A analise de cargos as vezes e tida como a pedra fundamental da GRH, uma vez 

que as informay6es cotetadas servem a inumeras func;Oes. Analise de cargos e o 

processo de obtenyao de informa9oes sabre cargos, determinando deveres, tarefas 

ou atividades que eles envolvem. 

A analise de cargos implica a investigayao sistematica do cargo, por meio de uma 

serie de passos predeterminados, e deve resultar em urn relat6rio escrito, com o 

resumo das informayaes obtidas do exame de 20 ou 30 tarefas, atividades 

individuais ou funy6es. Os gerentes de RH usam esses dados para desenvotver 

descriyaes e especificayaes de cargo, que, por sua vez, serao usados no 

desempenho e no aprimoramento das diferentes funy6es de RH, como o 

desenvolvimento de criterios de avaliayao do desempenho ou do conteudo dos 

programas de treinamento. 0 objetivo principal da analise de cargos e aperfeiyoar 0 

desempenho da empresa e sua produtividade. 

Em contraste com o plano de cargo, que reflete opinioes subjetivas sabre os 

requisites ideais de urn cargo, a analise de cargos diz respeito a informayaes 

objetivas e verificaveis, sabre os requisites reais de urn cargo. Descric;Oes e 

especificayaes de cargo ,desenvolvidas por meio da analise de cargo devem Ter a 

maxima exatidao passive! para servir de base a tomada de decisao de GRH - do 

recrutamento a demissao de funcionarios. 

3.4.1 Responsabilidades do Analista de Cargos. 

Conduzir a analise de cargos e em geral responsabilidade basica do departamento 

de RH. Se o departamento comportar uma divisao para o gerenciamento de 

remunerayao, a analise podera ser realizada pelos membros dessa divisao. 

Funcionarios do departamento de RH que se especiatizam em anatise de cargos 

recebem o titulo de analistas de cargos ou analistas de pessoal. Por exigir alto grau 
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de capacidade analltica e habilidade de reda~o. o cargo e, as vezes, assumido por 

jovens recem-formados que desejam seguir carreira em GRH. 

Em bora basicamente responsaveis pelo programa de analise de cargos, analistas de 

cargos com frequlmcia trabatham em parceria com os funcionarios e os gerentes 

dos departamentos cujos cargos estao sendo analisados. Esses gerentes e 

funcionarios constituem as fontes de muitas das informa¢es sobre os cargos, ao 

rascunhar suas descri¢es e especifica¢es para subsidiar os analistas de cargos. 

3.4.2 Coleta de lnforma.;;oes sobre Cargos. 

Os dados sobre cargos podem ser obtidos de diversas maneiras. Os metodos mais 

comuns sao: entrevistas, questionarios, observa<;Oes e registros diarios. 

Entrevistas. Perguntas feitas individualmente aos funcionarios e aos gerentes 

sabre o cargo que esta sendo revisado. 

- Questionarios. Formularies cuidadosamente preparados a serem preenchidos 

individualmente pelos ocupantes do cargo analisado e petos gerentes. Fomecem 

dados sobre deveres e tarefas de trabalhos desempenhados, objetivos do 

trabalho, ambiente fisico, requisites para o desempenho do cargo (habilidade, 

nivel de instru~o. experiemcia, demandas fisicas e mentais), equipamento e 

materiais usados e preocupa¢es especiais com saude e seguranc;a. 

- Observa~o. 0 analista obtem informa¢es sobre cargos observando as 

atividades dos funcionarios e registrando notas em urn formulario padronizado. 

Gravar em video a atividade para estudo posterior e uma abordagem usada por 

algumas empresas. 

Registros diaries. Os pr6prios funcionarios no cargo fazem urn registro diario de 

suas atividades durante urn ciclo de trabatho completo. Os registros normalmente 

sao preenchidos nos intervalos especificos em que ha mudanc;a de atividade (por 

exempfo, a cada meia hora ou hora) e mantidos durante urn periodo de duas a 

quatro semanas. 
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3.4.3 Controle da Exatidio das lnfonna~oes sobre os Cargos 

Para que a analise de cargos cumpra seu objetivo, os dados cotetados devem ser 

precisos, assegurando-se que todas as informayaes importantes sejam incluidas. 0 

analista de cargos deve estar atento a tendencia dos funcionarios a exagerar a 

dificuldade de suas funyaes para inflacionar egos e contracheques. Ao entrevistar 

funcionarios ou revisar seus questionarios, o analista de cargos deve identificar 

respostas que nao confirmem outros dados ou impressoes recebidas. Alem disso, 

quando as informayaes de cargos sao coletadas dos funcionarios, urn grupo 

representative de individuos deve ser pesquisado. Por exemplo, os resultados de urn 

estudo indicaram que as informay6es obtidas de analises de cargos relacionavam-se 

a rac;a. Em outro estudo, o nivel de experilmcia dos ocupantes do cargo influiu nos 

resultados da analise. 

Sempre que urn analista de cargos duvidar da precisao das informayaes obtidas 

pelos funcionarios, ele deve obter dos gerentes informay6es adicionais sobre os 

cargos ou recorrer a outros individuos que conhec;am ou desempenham o mesmo 

cargo. E. pratica com urn pedir que os ocupantes dos cargos e seus gerentes revisem 

as descriyaes. Os resumos de descri«;ao de cargo contidos no C6digo Brasileiro de 

Ocupac;Qes tambem pode servir de base para os analistas de cargos. 

3.4.4 Metodologias para Analise de Cargos. 

A defini~o sistematica e quantitativa do conteudo dos cargos que a analise de 

cargos fomece e a base para muitas pnaticas de GRH. Especificamente, a analise 

serve para justificar descriy6es de cargo e outros procedimentos de sel~o. 

Diversas abordagens de analises de cargos sao usadas para reunir dados, cada urn 

com vantagens e desvantagens especificas. Quatro dos metodos mais populares 

sao: analise funcional, sistema de questionario de analise de posic;ao, metoda do 

incidente critico e analise informatizada de cargos. 
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3.4.5 Analise de Cargos em um Ambiente em Mudanca. 

A tradicional abordagem da analise de cargos sup6e urn ambiente estatico, no qual 

cargos permanecem relativamente estaveis, sem levar em considerayao aqueles 

que o possam exercer. Os cargos podem ser definidos significamente em termos de 

tarefas, deveres, processes e comportamentos necessaries para o desempenho 

bem-sucedido. Essa suposi~o, infelizmente, desconsidera os avanc;os tecnol6gicos, 

muitas vezes tao acelerados que os cargos, da maneira como sao definidos hoje, 

podem ser obsoletes amanha. 

Alem disso, o downsizing, as demandas de pequenas empresas ou a necessidade 

de responder as mudanc;as globais podem alterar a natureza dos cargos e os 

requisites necessaries para que os individuos tenham urn born desempenho. Nas 

empresas que usam cargos virtuais e equipes virtuais, houve uma mudanc;a de 

especifica<;Qes e descri<;Oes de cargos estritas para urn mundo no qual o trabalho foi 

destituido de cargos e a enfase foi colocada na designa~o do trabalho. Em urn 

ambiente dinamico em que os requisites de trabalho mudam rapidamente, os dados 

da analise de cargos tomam-se depressa desatualizados e imprecisos, e 0 uso 

dessas informa<;Oes obsoletas podem prejudicar a capacidade de a empresa 

adaptar-se as mudanc;as. 

Quando as empresas operam num ambiente que muda rapidamente, varias 

abordagens da analise de cargos podem acomodar-se as mudanc;as necessarias. 

Primeiramente, os gerentes podem adotar uma abordagem orientada para o futuro. 

Essa analise estrategica requer que os gerentes tenham uma visao clara de como 

os cargos devem ser reestruturados em termos de deveres e tarefas, a tim de 

atender aos futures requisites da empresa. Em segundo Iugar, as empresas podem 

adotar uma abordagem baseada em competencia, em que a enfase e colocada nas 

caracteristicas de funcionarios que tern born desempenho, e nao em deveres e 

tarefas padronizados de cargo. 
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3.4.6 Classifica4;io dos Cargos 

Os cargos devem ser classificados conforme os grupos ocupacionais. 

Pianos profissionais: representam os fatores de classificayao relacionados com a 

natureza das atribuic;Oes dos cargos. Sao tres niveis profissionais: gerencial, 

administrativo e operacional. 

0 nivel administrativo agrega todos os demais cargos de mensalistas. 

0 nivel operacional agrega todos os cargos de horistas. 

Os tres niveis profissionais permitem diferentes graus de classificayao, 

enquadrando, em cada urn deles, cargos analogos ou equivalentes. Os diferentes 

graus sao escalonados levando-se em conta a compfexidade de cada cargo, com 

base em avalia~ao pelo metoda de pontos. 

3A.7 Descri4;0es de Cargo 

Uma descriyao de cargo e uma exposiyao escrita de urn cargo e dos deveres que 

ele inclui. Nao ha urn formato-padrao para as descri¢es de cargo, etas variam em 

aparencia e conteudo de uma empresa para outra. 

A maioria das descri¢es de cargo, entretanto, contem peto menos partes. Titulo de 

cargo, sua identificayao e a relayao de deveres que ele implica. 

Ao descrever urn cargo, e essencial usar declarac;Oes concisas, diretas e redigidas 

com simplicidade. 

3.4.8 Titulo do Cargo 

A escolha do titulo e importante, em primeiro Iugar pela importancia psicol6gica, 

fomecendo status ao funcionario, em segundo, fomece tambem alguma indicayao 

do que os deveres do cargo envolvem. 

ldentifica4;ao de cargo 

lnclui itens como onde o departamento se localiza, a pessoa a quem o funcionario se 

reporta e a ultima data em que a descriyao do cargo foi revisada. 
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Atribuh;oes de Cargo ou Funcoes Essenciais 

Descri¢es de cargo costurnarn serern ordenadas segundo a irnportancia das 

atribuic;Oes e devem indicar o peso, ou valor, de cada uma. E pratica geral indicar 

tarnbem as ferramentas e os equiparnentos usados pelo funcionario no desempenho 

do cargo. 

Requisitos e Especificacoes de Cargo 

Abrange em geral duas areas: a habilidade exigida para desempenhar o trabalho e 

as exigemcias ffsicas que o cargo irnp6e ao funcionario que o executa. 

Redesenho de Cargos 

A analise de cargos e o estudo da maneira como os cargos sao desempenhados 

pelos funcionarios. Ela identifica os deveres das func;Oes e os requisitos necessarios 

para o desempenho bem-sucedido do trabalho. 0 redesenho de cargos, que e urn 

desdobramento da analise de cargos, diz respeito a reestruturac;So de fun~es, a fim 

de aumentar a eficiemcia da empresa e a satisfac;So do funcionario no emprego. 

Enriquecimento do Cargo 

Qualquer iniciativa que tome o trabalho mais recompensador ou gratificante, 

acrescentando tarefas rnais significativas ao cargo de urn funcionario, e charnada 

enriquecimento do cargo. Podendo ser realizado aumentando-se a autonomia e a 

responsabifidade dos funcionarios. 

Frederick Herzberg discute cinco fatores para enriquecer cargos, e assim, motivar os 

funcionarios: realizac;So, reconhecirnento, crescirnento, responsabilidade e 

desempenho de todo o cargo versus apenas parte dele. 

Esses fatores permitern aos funcionarios assurnirern urn papel rnaior no processo de 

tomada de decisao e tornar-se mais envolvidos no planejamento, organiza9So, 

direc;So e controle do proprio trabalho. 
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3.4.9 Caracteristicas do Cargo 

0 modelo das caracteristicas do cargo prop6e que tres estados psicol6gicos do 

funcionario resultam em melhor desempenho no trabalho, em motivac;ao interna, em 

menor numero de faltas e reduzida rotatividade. 

Cinco dimensoes centrais do cargo produzem esses tres estados psicol6gicos: 

a. Variedade de habilidades 

b. ldentidade da tarefa 

c. Significado da tarefa. 

d. Autonomia. 

e. Feedback. 

E importante perceber que cada uma das cinco caracteristicas de cargo afeta o 

desempenho do funcionario de maneira diferente. 

A motivac;ao dos funcionarios sera mais alta, portanto, quando as cinco dimensoes 

estiverem presentes, desde que as caracteristicas do cargo se combinem para 

produzir os tres estados psicol6gicos. 

Empowerment ou Delega~io de Poder ao Funcionario 

0 empowerment e uma tecnica que consiste em envolver os funcionarios em seu 

trabalho por meio do processo de inclusao. Ela incentiva os funcionarios a fazer 

inova¢es e gerenciar seu proprio trabalho e os envolve de modo que eles tenham 

rna is controle e autonomia para tamar decisoes. Ann Howard, define empowerment 

como "atribuir a responsabilidade pela tomada de decisoes aqueles que estao 

pr6ximos dos clientes internes e externos". 

Para apoiar o alto envolvimento, as empresas devem compartilhar informa¢es, 

conhecimentos, poder de ayao e recompensas com toda a forya de trabalho. 

Se, de urn lado, definir empowerment e 0 primeiro passo para implementa-to, de 

outro, para que ele cresya e se desenvolva, as empresas devem estimular as 

seguintes condiy()es: participayao, inovayao, acesso a informa¢es e 

responsabilidade. 
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Alem disso, o empowerment tern bons resultados quando a cultura da empresa e 

aberta e receptiva a mudan~s. fortemente influenciada pela filosofia dos gerentes 

seniores e a partir de seus trac;os de personalidade e comportamentos de lideran~. 
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3.5 Sistema de Avalia~o de Cargos 

Urn componente importante do composto de remunera~ e o valor do cargo. As 

organiza9()es determinam formalmente o valor dos cargos por meio do processo de 

Avaliac;S.o de Cargos. Trata-se de urn processo sistematico de determinac;ao do valor 

relativo dos cargos a fim de estabelecer quais devem ter uma remunerac;ao melhor 

que outros dentro de uma organizac;S.o. 

3.5.1 Sistema de Ordena~io de Cargos 

E o sistema mais simples e mais antigo de avaliac;ao de cargos, pelo qual os cargos 

sao arranjados com base em seu valor relativo e sao classificados e agrupados de 

acordo com uma serie de graus determinados. Os graus sucessivos exigem 

quantidades crescentes de responsabilidade no cargo, habilidade, conhecimentos, 

capacidades e outros fatores selecionados para comparar cargos. 
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3.6 Pesquisa Salarial 

Pesquisa salarial e o estudo do comportamento salarial praticado em certo setor 

empresariat. A pesquisa salarial nao difere das demais pesquisas e, portanto, deve 

conter as fases de coleta, tratamento estatistico e analise dos dados coletados, para 

propiciarem tomadas de decisaes. Dessa forma, atraves da pesquisa salarial, 

podemos conhecer os salarios praticados por outras empresas, bern com a reayao 

do mercado a politica salarial imposta pelo Govemo. 

A pesquisa salarial fomece elementos importantes para a determinayao de crib3rios 

da politica salarial a ser praticada pela empresa. E atraves da politica salarial que 

alcam;amos o "equilibria extemo", uma vez que pelos dados obtidos e construida a 

faixa salarial da empresa. A pesquisa satarial tambem fomece dados para a 

ponderayao de manual de avaliayao de cargos pelo metodo de pontos quando da 

implantayao do programa de administra~o de cargos e salarios. 

Normalmente, a pesquisa salarial e elaborada no momento da implantayao do Plano 

de Cargos e Salarios e, posteriormente, realizada sistematicamente uma vez por 

ano, para acompanhamento dos salarios do mercado de trabalho. 

3.6.1 Setecao dos Cargos a serem Pesquisados 

A primeira decisao a ser tomada e quanto ao numero de cargos a ser incluido na 

pesquisa, que nao deve ser excessivo; deve ser inferior a cinquenta; no entanto, 

quando se tratar de uma pesquisa geral, que envolvam todos os pianos da 

companhia (operacional, administrative e executivo), esse numero podera ser maior. 

Devem ser escolhidos cargos de todas as classes salariais, para se possivel estimar 

as curvas das estruturas salariais. Assim, se a empresa possui urn unico plano para 

pessoal administrative e gerencial, na pesquisa devem ser incluidos cargos das 

classes mais baixas, cargos das classes intermediarias e das classes superiores. 
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3.6.2 Sele<;ao das Empresas Participantes 

Este e urn dos pontos cruciais da pesquisa, uma vez que as empresas a serem 

convidadas formarao o universo de abrangencia do mercado. 

0 objetivo e saber, com uma pesquisa salarial, qual a remunera<;ao praticada no 

mercado de trabalho, para os cargos pesquisados. 

Devem ser escothidas empresas do mesmo porte da Companhia pesquisadora. 0 

porte das empresas pode ser mensurado pelo faturamento anual ou numero de 

empregados. Devem ser escolhidas tambem empresas concorrentes ou aquelas que 

empregam o mesmo tipo de profissionais que a empresa pesquisadora. 

Finalmente, deve ser observado se as empresas que farao parte da pesquisa sao 

bern organizadas, para que possam responder com seriedade aos dados solicitados. 

E preciso avatiar se essas empresas projetam imagem positiva no mercado de 

trabalho, pagando salarios competitivos, uma vez que essas sao as Companhias 

mais procuradas pelos individuos em busca de emprego. 

3.6.3 Manual de Coleta de Dados 

A pesquisa, a tern de abranger a coleta de dados salariais, pode tam bern servir como 

fonte de levantamento de dados referentes a beneficios e politicas de recursos 

humanos. Caso a pesquisa se refira a cargos executivos, e importante, tambem, 

coletar dados dos beneficios concedidos para melhor estimativa da remunera98o 

global. Obrigatoriamente, devem ser consultadas informa<;Qes sobre datas e 

percentuais de reajustes por dissidio coletivo, para a correc;ao estatistica dos dados 

para a mesma data-base. 

3.6.4 Coleta de Dados 

As empresas participantes devem ser convidadas antes do inicio da coleta e 

informadas da data de sua reatiza<;ao. 0 methor metodo para a coleta dos dados e 

entrevistas pessoais do analista de cargos da empresa pesquisadora com os das 

empresas pesquisadas. Dessa forma, havera uma perfeita identificac;ao dos cargos 

pesquisados entre as empresas e a chance de serem cometidos erros sera reduzida 
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ao minimo. Ap6s feito isso, e realizado a tabula98o, a analise dos resultados e o 

relato as empresas participantes. 
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3. 7 Estrutura Salarial 

Realizada a pesquisa salarial e a avaliayao dos cargos, chega-se a fase culminante 

da imptanta<;ao do programa, ou seja, a elabora<;ao da estrutura salarial. 

Normalmente e utilizada como curva de referencia para a elaborac;ao da estrutura a 

curva media do mercado. Mas, sem duvida, essa e uma decisao politica e deve ser 

analisada considerando a situayao da empresa diante do mercado, bern com os 

custos envoMdos para a tomada de decisao. Para efeito de ilustra<;ao o Quadro 

abaixo apresenta duas situa¢es hipoteticas da posi9ao de uma empresa em 

rela<;ao ao mercado. A situa<;ao A indica que a empresa esta abaixo do mercado, em 

media, para todos os cargos, e a nao-adoyao da curva de mercado como curva de 

referencia para a constru<;ao da estrutura salarial imptica que a empresa tera uma 

politica salarial restritiva e dificilmente mantera em seus quadros talentos 

profissionais. A situac;ao 8 indica que a empresa esta abaixo do mercado, em media, 

para os cargos que envolvem maior complexidade e responsabilidade e que, se nao 

adotada a curva de referencia do mercado, essa empresa tera dificuldade para reter 

em seus quadros os profissionais mais talentosos e que ocupam posiyoes-chave na 

organiza<;ao. Algumas empresas, no entanto, adotam politica salarial 1 0% a 20% 

acima da curva do mercado media ou a curva de referencia e a curva do 3° quartil do 

mercado. Com essa politica, essas poucas organizayaes podem manter uma equipe 

de profissionais brilhantes. 

A curva de referencia 

A curva de referencia e obtida pelo processo de ajustamento entre as variaveis, y = 

f(x), onde a variavel y e igual ao salario. 

Quando o metoda de avaliac;§o de cargos e o de pontos, a variavel x e igual a 

pontos~ quando o metoda de avaliac;§o e o de escalonamento ou grau, essa variavel 

assume o numero correspondente ao escalonamento ou grau; e quando o metoda 

de avalia<;ao e a compara<;ao por fatores, essa variavel pode assumir o valor da 

correyao monetaria avaliada. Ponto: y = f(x), onde x = numero do escalonamento 

dos cargos. 
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Quadro 3.7.1 Curva Referencial- MERCADO X EMPRESA. 

SAl.ARIO SALAR10 

MEDIA DO MERCADO 

MEDIA DO MERCADO 

MEDIA EMPRESA 
MEDIA EMPRESA 

PONTOS I GRAU PONTOS/GRAU 

SITUACAOA SITUACAOB 

Graus predeterminados: y = f(x), onde x = numero do grau dos cargos. 

Comparac;ao porfatores: y = f(x), onde x = unidade de pagamento de salario avaliado. 

Qualquer que seja o metodo de avaliac;:ao, e necessaria ajustar a reta, parabola do 

segundo grau e exponencial e escolher aquela que apresentar a maior correlac;:8o 

(R). 

3.7.1 Estrutura Salarial para o Metodo de Avalia~ao de Cargos por 

Escalonamento ou Graus Predeterminados. 

A construc;:ao da estrutura sa lariat para os sistemas de avaliac;:8o de cargos, quer por 

escalonamento, quer por graus predeterminados, e bern simples, uma vez que o 

numero de graus ja foi previamente determinado. Ajusta-se a curva de referencia e 

calcula-se a faixa salarial. Vejo o exemplo abaixo para urn plano (valores em 

milhares de reais). 

Dada a equac;:ao de regressao da parabola, resultante do melhor ajustamento entre 

salario e graus: 
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Y = 2,50 + 0,6x + 0,1x.x 

Dado que o plano foi desenvolvido com oito escalonamentos (avaliac;8o de cargos 

por escalonamento) ou oitos graus (avaliac;So de cargos por graus predeterminados), 

substituem-se os numeros referentes aos graus na equac;ao para a obtenc;ao dos 

valores das medias salariais ajustadas. 

X= 1 = y = 2,5 + 0,6 (1) + 0,1 (1).(1) = 3,2 

X= 2 = y = 2,5 + 0,6 (2) + 0,1 (2).(2) = 4,1 

X= 3 = y = 2,5 + 0,6 (3) + 0,1 (3).(3) = 5,2 

X= 4 = y = 2,5 + 0,6 (4) + 0,1 (4).(4) = 6,5 

X= 5 = y = 2,5 + 0,6 (5) + 0,1 (5).(5) = 8,0 

X= 6 = y = 2,5 + 0,6 (6) + 0,1 (6).(6) = 9,7 

X= 7 = y = 2,5 + 0,6 (7) + 0,1 (7).(7) = 11,6 

X= 8:: y = 2,5 + 0,6 (8) + 0,1 (8).(8) = 13,7 

Escolhe-se a amplitude da faixa, que, no exemplo, sera de 35%. Extrai-se a raiz 

quadrada de 1 ,35 que resultara no fator de 1, 162, que ira multiplicar e dividir a media 

salarial para encontrar o maximo eo mlnimo da faixa. Dessa forma a media de faixa 

sera urn valor geometrico. 

As faixas salariais para o plano podem ser observadas no quadro abaixo. 

Quadro 3.7.2 Faixas Satariais do Plano Hipotetico para Escatonamento ou Graus 

Predetenninados. 

-- 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

-1111 
2,75 

3,53 

4,48 

5,59 

6,88 

8,35 

9,98 

11,79 

---3,2 3,72 

4,1 4,76 

5,2 6,04 

6,5 7,55 

8,0 9,30 

9,7 11,27 

11,6 13,48 

13,7 15,92 

estao enquadrados nos graus, a estrutura esta pronta. 
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3. 7.2 Estrutura Salarial Para o Metodo de Avalia~ao de Cargos por Pontos. 

A constru~o da estrutura satariat para o sistema de pontos, requer seis passes. 

Esses passes serao demonstrados a seguir. 

1° passo- Calculo do ajustamento da curva de referencia. 

Ex. Equa~o da reta resultante do melhor ajustamento entre salario e pontes: 

y = -6,4 + 0,061 x (obs. Valores em milhares de reais). 

2° passe - Determina~o do numero de graus do plano. 

0 numero de graus do plano e aleatoric. Normalmente, urn plano contem cerca de 

dez a quinze graus, dependendo do numero de cargos e da amplitude salarial 

abrangida. No entanto, se urn mesmo programa abranger mais de urn plano, por 

exemplo, administrative e gerencial, o numero de graus pode ser maier. 0 numero 

de graus e tambem variavet em fun~o da sobreposi~o das faixas, como sera vista 

adiante. 

Supondo-se que o plano englobe cargos avaliados entre 150 e 350 pontes e que o 

numero de graus desejado seja oito, a determina~o dos termos dos pontes pelos 

graus podera ser calculada por progressao aritmetica ou geometries. No caso, sera 

calculada por PG. No cason e igual a 9, uma vez que e necessaria nove termos 

para obter oito graus. 

Arazao e:q= ~ q= 350 =1,112 

a 150 

pontos dos graus: 

GRAUS PONTOS 

1 150 167 

2 167 185 

3 185 206 

4 206 229 

5 229 255 

6 255 284 

7 284 315 

8 315 350 
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3° passo- Calculo do ponto medio dos graus. 

GRAUS PONTOMEDtO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Obs. Calculo do Ponto Medio: ex. Grau 1 = (150+167)/2. 

158,0 

175,5 

195,0 

217,0 

241,5 

269,0 

299,0 

332,0 

Quadro 3.7.3- 4° passo- Calculo do salario medio no ponto medio dos graus. 

Substitui~o dos pontos medios dos graus na equa~o da reta (cutVa de referencia). 

----
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

158,0 

175,5 

195,0 

217,0 

241,5 

269,0 

299,0 

332,0 

5° passo- Calculo da faixa salarial. 

y = -6,4 + 0,062 {158) 

y = -6,4 + 0,062 (175,5) 

y = -6,4 + 0,062 (195,0) 

y = -6,4 + 0,062 {217,0) 

y = -6,4 + 0,062 (241 ,5) 

y = -6,4 + 0,062 {269,0) 

y = -6,4 + 0,062 {299,0) 

y = -6,4 + 0,062 {332,0} 

3,40 

4,48 

5,69 

7,05 

8,57 

10,28 

12,14 

14,18 

Oa mesma forma como foi elaborada a faixa salarial para o metodo de 

escatonamento ou de graus predeterminados, escolhe-se a arriplit~de e extrai-se a 

raiz qutdr~da ~ra E!!hcontrar o fator qJ~ I fa multiplicar e dividir a m~dia salarial para 

encontrar d mmtil't1o e o minimo da faiXl!. 
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Quadro 3.7.4 - Faixa Salarial do Plano Hipotetico para Metodo de Pontos . 

- ... --~- ... -· .. .. 
1 150 167 2,93 3,40 3,95 

2 167 185 3,86 4,48 5,21 

3 185 206 4,90 5,69 6,61 

4 206 229 6,07 7,05 8,19 

5 229 255 7,38 8,57 9,96 

6 255 284 8,85 10,28 1 1,95 

7 284 315 10,45 12,14 14,11 

8 315 350 12,10 14,18 16,48 

6° passo - Enquadramento dos cargos nos graus. 

Atraves dos pontos obtidos na avaliac;So, os cargos sao enquadrados nos graus. 

3.7.3 Amplitude das Faixas Salariais 

Normalmente, a amplitude das faixas varia entre 30% e 50%. A amplitude existe 

para propiciar o progresso salarial do individuo dentro do grau. A amplitude pode, 

ainda, ser variavel num mesmo plano, ou seja, iniciar com amplitudes menores ou 

maiores nos graus inferiores e crescer ou decrescer nos graus superiores. 

Nos graus que contenham cargos muito padronizados, ou nos pianos operacionais, 

e recomendavel nao construir faixas com amplitudes, para evitar possiveis 

reclama<;Qes trabalhistas em funyao de salarios diferentes. 
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3.8 Politica Salarial 

3.8.1 Salario de Admissao 

o primeiro ponto a ser determinado pela politica salarial e o salario de admissao. 

Normalmente, e estipulado o minima da faixa. Algumas empresas adotam urn salario 

minima em torno de 10% abaixo da faixa, aumentando para o minima da faixa 

depois de terminado o periodo de experiencia do novo empregado. 

3.8.2 Promo~ao Horizontal e Vertical e Reclassifica~ao 

Para que a administra<;So de salarios se efetive, e necessaria o estabelecimento 

segundo os criterios dos instrumentos da promo<;So horizontal e vertical e de 

reclassifica<;§o, para que atraves deles possa ser avaliado o progresso do 

funcionario. 

A promo<;So horizontal ou aumento por merito e a passagem do colaborador para um 

nivel superior de salario dentro do mesmo cargo ou grau, decorrente de destacado 

desempenho de suas tarefas e aumento de experiencia. Em geral, a promo<;So 

horizontal obedece ao prazo minima de urn ano entre urn aumento e outro. 

Costumeiramente as empresas destinam uma verba em seus or98mentos para 

atender aos aumentos decorrentes da promo<;So horizontal. 

A promo<;So vertical ou aumento por promo9ao e a passagem do colaborador de um 

cargo para outro, classificado em grau superior. Em geral, a promo<;So vertical 

obedece ao prazo minima de seis meses de permanencia do funcionario no cargo 

inicial. 

A reclassifica<;So ou aumento por reclassifica<;So ocorre quando a um cargo forem 

atribuidas tarefas mais complexas, que, atraves da reavalia<;So, proporcionem 

eleva<;So de grau. 
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3.8.3 Manual de Administracao de Salarios 

Os criterios definidos para a administrac;ao dos salarios devem estar descritos em 

uma Norma ou Manual. 

Como exemplo, este Manual ou Norma deve conter: Objetivos, Responsabilidade 

pela Administrac;ao de Salarios (Diretoria, Gerencia de RH, Gerencias e Comites de 

Avaliac;ao), Classificac;ao de Cargos, Graus, Faixa Salarial, Pesquisas Salariais, 

Salario de Admissao, Aumentos Salariais, Reajustes Salariais, Aumentos 

decorrentes de Promoc;ao Vertical, Reclassificayao de Cargo e Promoc;ao Horizontal. 

3.8.4 Adequacao Salarial durante a lmplantacao da Estrutura 

A implantayao de nova estrutura salarial em uma organizac;ao implica processo de 

revisao salarial dos colaboradores. Podem ocorrer tres situa96es: salarios dentro, 

abaixo ou acima das faixas. As situayoes anomalas devem ser tratadas 

isoladamente. Os salarios abaixo da faixa devem ser reajustados para o minimo e 

essa situac;ao pode ser corrigida gradativamente. Os salarios acima da faixa 

merecem estudo mais apurado. A primeira tentativa deve ser a promoc;ao do 

funcionario para cargo enquadrado em grau superior, e, caso nao seja possivel, o 

salario pode ser congelado. No entanto, a faixa salarial e referencial e nada impede 

a existencia de salarios acima ou abaixo dela. A (mica restric;ao a ser feita e a da 

nova admissao com salario superior ao de urn funcionario classificado no mesmo 

grau. 

3.8.5 Acompanhamento do Salario Real (poder de compra). 

0 salario real ou poder de compra e o salario desgastado pela elevac;ao dos preyos 

em certo periodo. lndependente da politica salarial do Governo, que tenta 

estabelecer a recomposic;ao do poder de compra, cabe ao administrador o seu 

acompanhamento, porque, quando esse indice chega a certos niveis, torna-se 

inadiaveis urn reajuste salarial (reajuste monetario). E dificil estimar urn nivel 

mi nimo, uma vez que depende de varios fatores, alem da sensibilidade do 

administrador. 
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Roberto Santos, no entanto, sugere tres niveis: nivel de advertencia, quando o 

indice atinge 90% (queda do salario real de 11,1%), nivel critico, quando o indice 

atinge 85% (queda do salario real de 17,6%), e nivel de intolerancia absoluta, 

quando o indice atinge 75% (queda do salario real de 33,3%). E. clare que esses 

niveis dependem de varies fatores: ritmo da infla<;ao, nivel absolute do salario 

nominal (quanta mais baixos, menos incompreensiveis), politica de adiantamentos 

(vales), etc. Uma antecipa<;ao salarial, em fun9ao desse estudo, nao ira depender 

somente do nivel de poder de compra, mas, tambem, da situa<;ao financeira da 

empresa. 

0 ideal seria que os colaboradores sempre recebessem 1 00% do salario. Como nem 

sempre isso e possivel, e recomendado que haja uma politica salarial que garanta 

sempre urn nivel superior a 90% do poder de compra nas empresas. 
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3.9 Remunera~lo 

3.9.1 Planejamento de Remunera~lo Estrategica 

Pode-se dizer que e a remunera~o dos funcionarios de modo que aumente a 

motiva~o e estimule o crescimento, ao mesmo tempo em que alinham seus 

esfor~os aos objetivos, filosofias e a cultura da empresa. 

0 planejamento da remunera9B.o estrategica serve tambem para associar as 

pagamentos em dinheiro feitos aos funcionarios com as fun~oes especificas do 

programa de RH. Howard Risher, urn especialista em remunera9B.o, observa que "a 

liga<;ao dos niveis de salario com as mercados de trabalho e uma questao de politica 

estrategica porque afeta o calibre da for~ de trabalho e as custos relatives da folha 

de pagamento de uma empresa". 

Quando as funcionarios tern desempenhos excepcionais, suas avalia~es de 

desempenho podem justificar urn aumento no salario. Par essas e outras razoes, 

uma empresa deve desenvolver urn programa formal de RH para gerenciar a 

remunera~o dos funcionarios. 

3.9.2 Associando a Remunera~lo aos Objetivos da Empresa. 

Quando as empresas fazem downsizing, reestrutura~o, terceiriza~ao au 

reengenharia, pretendem tornar-se mais enxutas e horizontalizadas para ganhar 

flexibilidade e atender com mais rapidez as demandas do cliente em constante 

mudan~. 

Cada vez mais, especialistas em remunera~o falam da remunera~o par valor 

agregado. Urn programa de remunera~o par valor agregado, tambem chamado 

remunera~o da cadeia de valor, e aquele em que as componentes do pacote de 

remunera~o - beneficios, pagamento de base, incentives, etc - criam, tanto 

separadamente quanta em conjunto, valor para a empresa e para seus funcionarios. 

As metas mais comuns de uma politica de remunera~ao estrategica incluem as 

seguintes: 

1 - recompensar o desempenho passado dos funcionarios; 
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2 - permanecer competitivos no mercado de trabalho; 

3 - manter a equidade de salario entre os funcionarios; 

4 - associar o futuro desempenho dos funcionarios as metas da empresa; 

5 - controlar o or9amento destinado a remunera<;ao~ 

6 - atrair novos funcionarios; 

7 - reduzir a rotatividade desnecessaria. 

Para atingir essas metas, devem ser estabelecidas politicas da empresa de modo a 

orientar o gerenciamento na tomada de decisoes. Entre as proposi¢es formais das 

politicas de remunera<;ao estao: 

1 - 0 nfvel de salarios oferecido pela empresa e se este deve estar acima, abaixo ou 

no nivel prevalecente do mercado; 

2 - a capacidade do programa de pagamento para ganhar a aceita9ao dos 

funcionarios enquanto os motiva a terem urn desempenho que utilize ao maximo 

suas capacidades; 

3 - o nfvel de salario em que os funcionarios podem ser recrutados e o pagamento 

diferencial entre os funcionarios novos e seniores; 

4 - os intervalos em que os aumentos de salario devem ser concedidos e a extensao 

em que o merito e/ou tempo de servi90 influenciarao os aumentos~ 

5 - os niveis de salario necessarios para facilitar que se alcance uma posi9Ao 

financeira s61ida em rela<;8o aos produtos ou servi90s oferecidos. 

3.9.3 PadrAo de Remunerac;Ao por Desempenho 

Padrao segundo o qual os gerentes vinculam a remunera<;8o aos esfor9os e ao 

desempenho do funcionario. 

0 termo "remunera9Ao por desempenho" refere-se a ampla gama de OP90es de 

remunera9ao, incluindo o pagamento por merito, bonifica9oes, comissoes de salario, 

pagamento vinculado ao cargo, incentivos de equipe/grupo e varios programas de 

aquisi9Ao de a9oes. 

lnfelizmente, elaborar urn sistema eficaz de remunera9Ao por desempenho nao e 

facil. Deve-se considerar como o desempenho do funcionario sera medido, o quanto 
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sera alocado para aumentos de remunera9Ao, quais os funcionarios que serao 

incluidos, o metodo de distribui9Ao dos lucros e dividendos e os periodos em que os 

pagamentos serao efetuados. 

3.9.4 Pagamento EqOitativo. 

Pode ser definido como qualquer coisa de valor ganha por meio do investimento de 

algo de valor. A teoria da equidade, da qual a compatibilidade do pagamento e 

derivada, e uma teoria de motiva9Ao que explica como os funcionarios reagem em 

situay()es em que sentem que receberam menos (ou mais) do que merecem. 

Para essa teoria, o papel da percep~o na motiva9Ao e o fato de que os individuos 

fazem compara~oes ocupam posiy()es basicas. Ela estabelece que os individuos 

fazem uma rela9Ao de seus investimentos com os retornos nessa situa9Ao. 

* Quante maior a disparidade percebida entre minha rela9Ao investimento I resultado 

e a rela9Ao comparativa com o investimento I resultado para a pessoa, maior a 

motiva~o para reduzir a desigualdade. 

Equidade de Salario e a percep9Ao de urn funcionario de que a remunera9Ao 

recebida e igual ao valor do trabalho realizado. Varias pesquisas demonstram 

claramente que a percep9Ao dos funcionarios em rela9Ao a compatibilidade ou a 
incompatibilidade do esfor~o com a remunera~o pode ter efeitos marcantes em sua 

motiva~o, tanto para o comportamento no trabalho quanto para a produtividade. Os 

gerentes devem, portanto, desenvolver praticas de pagamento estrategicas justas, 

tanto internas quanto externas. 

3.9.5 Fatores da Composic;ao de Salario 

Uma combina9Ao de fatores internes e externos pode influenciar, direta e 

indiretamente, os niveis de salaries pages aos funcionarios. 

Fatores internes que influenciam as faixas salariais sao a politica de remunera9Ao da 

empresa, o valor de urn trabalho, o valor relative do funcionario no cumprimento dos 

requisites do cargo e a capacidade de pagar do empregador. 
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Fatores externos importantes influenciam os salaries: condi¢es do mercado de 

trabalho, faixas salariais, custo de vida, negociayao coletiva e requisites legais. 

3.9.6 lncentivos 

Tendencia clara no gerenciamento da remunerayao estrategica e o crescimento dos 

pianos de incentive, tambem chamados programas de pagamento variavel, para 

todos os funcionarios da empresa. Dizemos que pagamento variavel e a vinculayao 

do pagamento a alguma medida do desempenho individual, de grupo ou da 

empresa. 

Os pianos de incentive criam urn ambiente operacional que defende uma filosofia de 

comprometimento, acreditando-se que todo individuo contribui para o desempenho e 

para o sucesso da empresa. 

3.9.6.1 Pianos de lncentivo Associados aos Objetivos da Empresa 

Os argumentos contemporaneos para os pianos de incentive focalizam o 

pagamento pelo desempenho e associam as recompensas na remunerayao as 

metas da empresa. 

A figura abaixo resume as principais vantagens de programas de pagamento de 

incentive, como foi observado pelos pesquisadores e profissionais de RH. 

Quadro 3.9.1 Tipos de Pianos de lncentivo 

- Trabalho por produ~o - Remunerayao da equipe - Participayao nos lucres 

- Plano-padrae baseado em - Plano Scanien - Opc;Qes de a¢es 

horas - Plano Rucker - Pianos para a compra de 

- Bonificac;Oes - lmproshare a¢es per funcionarios. 

- Pagamento por merito - Pianos de ganhos com 

- Pagamento por merito global riscos. 

- Incentives de vendas 

- Curvas de maturidade 

- Remunerac;ao de executives 
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3.9.6.2 Requisitos para urn Plano de lncentivo de Sucesso 

Para o sucesso de urn plano de incentivo, os funcionarios devem desejar que ele 

seja implantado e devem, tambem, ver uma liga9Bo clara entre os pagamentos de 

incentivo que eles recebem e seu desempenho no trabalho. 

Os especialistas em remunera9Bo tam bern observam as seguintes caracterfsticas de 

urn plano de incentivo de sucesso: 

1. Os incentivos financeiros devem estar ligados ao comportamento valorizado; 

2. 0 programa de incentivo deve parecer justa aos funcionarios; 

3. Os padroes de produtividade e qualidade devem ser desafiadores, mas 

atingfveis; 

4. As formulas de distribui98o devem ser simples e faceis de entender. 

3.9.6.3 Estabelecimento de Medidas de Desempenho 

A medida e a chave para o sucesso dos pianos de incentivo porque comunica a 

importancia das metas organizacionais estabelecidas. 0 que e medido e 

recompensado chama a aten98o. Por exemplo, sea empresa deseja ser Hder em 

qualidade, entao os Indices de desempenho devem focalizar a satisfa98o do cliente, 

a pontualidade ou a ausemcia de erros. 

Portanto, medidas quantitativas, simples e estruturadas para mostrar rela98o clara 

com o desempenho aprimorado sao as melhores. Medidas excessivamente 

quantitativas e complexas devem ser evitadas. 

3.9.6.4 Administrando Pianos de lncentivo 

Embora os pianos de incentivo com base na produtividade possam reduzir os custos 

de mao-de-obra, para atingir seu pleno beneffcio eles devem ser cuidadosamente 

elaborados, implantados e mantidos. 

Uma regra cardinal e que o planejamento total deve ser combinado com a 

abordagem de "prosseguir com cautela". 

Segue abaixo alguns pontos importantes, relacionados a efetiva administra98o de 

pianos de incentivo. 
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1 - os sistemas de incentive sao eficientes apenas quando os gerentes estao 

dispostos a conceder incentives com base em diferenyas no desempenho individual, 

de equipe ou organizacional. 

2 - os oryamentos anuais de salario devem ser grandes o suficiente para 

recompensar e reforyar o desempenho excepcional. 

3 - os custos gerais associados a implementayao e a administra~o do plano devem 

ser determinados para incluir o custo de estabelecer padroes de desempenho, o 

custo adicional de manuten9ao dos registros e o custo do tempo consumido em 

comunicar o plano aos funcionarios, responder perguntas e resolver quaisquer 

queixas sabre ele. 

3.9.6.5 Pianos de Participacao nos Resultados da Empresa 

Os pianos de incentive da empresa recompensam os funcionarios com base no 

sucesso da empresa num periodo extenso de tempo - normalmente urn ano. 

Pianos de Participacao nos Lucros 

Qualquer procedimento pelo qual urn empregador paga, ou torna disponivel a todos 

os funcionarios regulares, alem de urn pagamento base, somas especiais correntes 

ou deferidas baseadas nos Iueras do empreendimento. 

Os p!anos de participayao nos Iueras pretendem dar aos funcionarios a oportunidade 

de aumentar seus ganhos, contribuindo para o crescimento dos Iueras das empresas 

em que trabaiham. Essas contribuic;:6es podem ter em mira a meihoria da quaiidade 

do produto, reduyao dos custos de produyao. a melhorta dos metodos de trabalhc e 

a constru~o de comprometimento, em vez de apenas aumentar os indices de 

proctuyao. 

Seu objetivo, portanto, e motivar comprometimento total dos funcionarios, e!!! '!ez_de 

simp~ssmente ieva-los a contribuir em areas especificas. 
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3.10 Desenvolvimento de Carreira 

As empresas engajam-se tradicionalmente em planejamento e desenvolvimento de 

recursos humanos. Como ja constatamos anteriormente, essa atividade envolve 

registrar a movimentac;So de grande numero de funcionarios pelas varias funyaes 

numa empresa e identificar as futuras necessidades de desenvolvimento e de 

preenchimento de cargos. 

Uma abordagem comum para estabelecer urn programa de desenvolvimento de 

carreira e integra-to com as fungoes e estruturas de RH existentes na empresa. 

lntegrar o desenvolvimento de carreira com outros programas de RH cria sinergia 

em que todos os aspectos de RH se reforyam mutuamente. Na figura abaixo ilustra 

como as estruturas de RH se relacionam com alguns dos aspectos essenciais do 

processo de gestao de carreira. Ao planejar carreira, por exemplo, os funcionarios 

precisam de informayaes da empresa- informayaes que o planejamento estrategico, 

previsoes, pianos de sucessao e levantamentos de habilidades podem fornecer. Do 

mesmo modo, a medida que obtem informayaes sabre si mesmos e usam-nas no 

planejamento de carreira, os funcionarios precisam saber as possibilidades de fazer 

carreira dentro da empresa e como a gerencia ve o desempenho deles. 
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Quadro 3.10.1 0 Papet do RH no Desenvotvimento de Carreira 

A Meta: Associa~o 

- lncentivar a responsabilidade do funcionario 

pela sua carreira. 

- Criar urn contexto de suporte. 

- Comunicar a dire~o da empresa. 

- Estabelecer a defini~o e o planejamento de 

metas mutuas. 

lniciativas de Oesenvolvimento de Carreira 

- Fomecer livros de exerclcios e workshops. 

- Fomecer aconselhamento de carreira. 

- Fomecer treinamento de carreira 

autogerenciado. 

-Dar feedback de desenvolvimento. 

- Fomecer orienta~o. 

3.10.1 Papel do Colaborador 

Oportunidades e Requisites 

-ldentificar as futuras competimcias 

necessartas. 

- Estabelecer progresses de cargo I trajet6rias 

de carreira. 

-Equilibrar promoc;Oes, transferencias, saldas, 

etc. 

- Estabelecer trajet6rias de carreira em Y. 

Medir o Potencial do Funcionarto 

- Medir competencias (avaliac;Oes). 

- Estabelecer inventarios de talentos. 

- Estabelecer pianos de secessao. 

- Usar centros de avalia't9o. 

Nas empresas de hoje, os indivlduos sao responsaveis por iniciar e gerenciar o 

proprio planejamento de carreira. Cabe a cada indivlduo identificar seus 

conhecimentos, habilidades, capacidades, interesses e valores e buscar informac;Oes 

sobre opc;oes de carreira para estabelecer metas e desenvolver pianos de carreira. 

Os gerentes devem estimular os funcionarios a assumir a responsabilidade por suas 

carreiras, oferecendo a assist£mcia continua na forma de feedback do desempenho 

do individuo e tomando disponiveis informac;Oes sobre a empresa, sobre o cargo e 

sobre as oportunidades de carreira que possam ser de interesse. 

A empresa e responsavel pelo fornecimento de informac;Oes sobre sua missao, 

politicas e pianos e deve fornecer suporte para a auto-avaliac;ao, o treinamento e o 
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desenvolvimento do funcionario. 0 progresso significativo de carreira pode ocorrer 

quando a iniciativa individual combina com as oportunidades dadas pela empresa. 

Como mostra a figura abaixo, as necessidades da empresa devem estar integradas 

as necessidades de carreira das pessoas de uma forma que una a eficiencia pessoal 

e a satisfa~o dos funcionarios com a realiza9So dos objetivos estrab9gicos da 

empresa. 

Quadro 3.10.2 Equilibrando Necessidades lndividuais e da Empresa 

Necessidades da Empresa 

Estrategicas Operacionais 

- Compet~ncias atuais - Rotatividade de funcionarios 
- CompetE'mcias futuras - Absenteismo 
- Mudan<;as de mercado - Banco de Talentos 
- Fusees, etc. - Terceiriza~o 
- Joint-ventures - Produtividade 
-lnova~o, 

- Crescimento 
-Downsizing ~ ..... 
- Reestrutura<fSo I" 

l!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ GERENCIAMENTO DE 

"-- CARREIRA ~ 

Pessoais 

- ldade /estabilidade no 
emprego 
- Preocupa¢es com a familia 
- Emprego do cOnjuge 
- Mobilidade 
- lnteresses extemos 

Profissionais 

- Fase da carreira 
- Educa~o e treinamento 
- Aspira¢es a promo<tAo 
- Desempenho 
-Potencial 
- Atual trajet6ria de 
carreira 

Necessidades do lndividuo 

Urn dos indicadores mais importantes do suporte gerencial e a orienta~o, 

independente de ela ser formal, como parte de urn programa continuo ou informal, 

como urn gesto generoso a urn funcionario menos experiente. 
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3.10.2 Oportunidades e Requlsitos de Carreira 

Em bora o desenvolvimento de carreira integre uma serie de atividades relacionadas 

do RH, aqueles que gerenciam o processo devem prestar permanente aten~o as 

necessidades e requisites da empresa. lsso envolve a analise das competencias 

exigidas para cargos, a progressao por cargos relacionados e a disponibilidade do 

talento para preencher esses cargos. 

3.10.3 Analise de Competf!ncia. 

E importante que uma empresa estude seus cargos com cuidado para identificar e 

atribuir pesos ao conhecimento e as habilidades que cada urn deles requer. lsso 

pode ser feito com a analise de cargos e com sistemas de avalia98o como aqueles 

usados em programas de remunera~o. 

Como exemplo, o sistema utilizado em determinada empresa, avalia tres 

competencias basicas: o know-how, soluc;ao de problemas e responsabilidade. 

Uma empresa pode elaborar pianos de desenvolvimento de carreira para propiciar 

as seguintes experiencias: 

1 - Aumento em pelo menos uma area de habilidade em cada nova atribui~o. 

2 -Aumento em pelo menos 1 0% dos pontos totais em cada nova atribui98o, 

3 - Atribuic;Oes em varias areas funcionais diferentes. 

3.10.4 Evolu~o na Carreira 

Embora a maioria das empresas se concentre na evolu~o de carreira para os niveis 

gerenciais, profissionais e tecnicos, a evolu98o pode ser desenvolvida para cargos 

de todas as categories. Ela pode servir tambem como base para desenvolver 

trajet6rias de carreira - as linhas de avanc;o dentro de uma empresa - para os 

individuos. 

No mundo profissional de hoje, os progresses na carreira ocorrem tanto pela cria~o 

e capitaliza98o de oportunidades que surgem quanto pelo planejamento racional. 

Entao, embora seja adequado que as empresas mapeiem as trajet6rias de carreira, 

e que individuos estabelec;am uma estrategia para sua progressao, nao se pode 
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ignorar que muitos indivlduos de sucesso admitem prontamente que suas trajet6rias 

de carreira sao bastante peculiares em relayao as circunstancias. 

3.10.5 Medindo o Potencial do Funcionario 

Avalia~oes de Desempenho 

Ressaltamos que os gerentes medem e avaliam o desempenho de urn funcionario 

por varias razoes, sendo a mais importante delas tomar decisoes de carreira e de 

desenvolvimento. Aqueles com sucesso no desempenho muitas vezes sao bons 

candidatos a promoyao. 

ldentificar e desenvolver 0 talento das pessoas e urn papel que todos OS gerentes 

devem assumir com seriedade. A medida que conduzem avalia¢es formais, devem 

preocupar-se com o potencial de seus subordinados para posi¢es gerenciais ou 

para assumir cargos tecnicos avanyados e incentivar o crescimento deles nessa 

direyao. 

Programas de Acelera~lo 

E urn programa que incentiva jovens gerentes com alto potencial a permanecerem 

numa organizayao, permitindo-lhes avanyar mais rapidamente do que aqueles com 

potencial menor. 

Coachs 

A referencia imediata e a gerentes, mas outras influencias em nrveis mais altos na 

empresa tambem mencionadas com fontes de orientayao e suporte no 

desenvolvimento de suas carreiras. Esses executivos e gerentes que treinam, 

aconselham e incentivam funcionarios de escalao inferior sao chamados coachs. 

A maioria dos relacionamentos de coaching desenvolve-se de maneira informal. Em 

outras ha enfase em pianos formais, que pedem a designayao de urn mentor para 

funcionarios com possibilidade de ascender na empresa. 
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3.10.6 Avalia~ao e Aprimoramento do Desempenho 

Trata-se de uma das ferramentas mais poderosas para a empresa manter e 

aumentar a produtividade, alem de facilitar o cumprimento de metas estrategicas. 

0 sucesso ou o fracasso de urn programa de avaliayao de desempenho depende da 

filosofia que o fundaments, de suas conexoes com as metas de neg6cio da 

empresa, das atitudes e habilidades dos responsaveis por implementa-lo. 

Objetivos da Avalia~io do Desempenho 

As avaliac;Oes de desempenho sao uma das ferramentas mais versateis de que os 

gerentes dispoem. Etas servem a varios prop6sitos, que beneficiam tanto a empresa 

quanta o funcionario cujo desempenho esta sendo avaliado. Abaixo alguns 

exemplos de possiveis objetivos: 

1 - Dar aos funcionarios a oportunidades de discutir regularmente, com seu 

supervisor, o desempenho e os padroes de desempenho. 

2 - Fornecer ao supervisor urn meio de identificar os pontos fortes e fracos do 

desempenho de urn funcionario. 

3 - Fornecer urn forrnato que permita ao supervisor recomendar urn programa 

especifico para ajudar urn funcionario e aprimorar o desempenho. 

4 - Fornecer uma base para recomendac;Oes de salario. 

Objetivos Administrativos 

Do ponto de vista da administrayao, os programas de avaliayao fornecem insumo 

para todas as atividades de GRH. As pesquisas tern mostrado, por exemplo, que as 

avaliac;Oes de desempenho sao usadas mais amplamente como base para as 

decisaes de remunera~o. A avaliayao de desempenho tambem se relaciona 

diretamente com uma serie de outras importantes func;Oes de RH como prornoc;Oes, 

transferencia e decisoas de demissao. Os dados das avaliac;Oes podem ser usados 

ainda no planejamento de RH, na determinayao do valor relativo dos empregados de 

acordo com urn programa de avalia~ao de cargos, e como criterios para validar 

testes de sele~ao. 

As avaliac;Oes de desempenho sao igualmente uma forma de documentar as ac;Oes 

de GRH que podem resultar em processo juridico. Finalmente, e importante 
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reconhecer que o sucesso de todo programa de RH depende de saber em que 

medida o desempenho dos funcionarios se compara com as metas estabelecidas 

para eles. Esse conhecimento deriva de urn programa de avaliayao planejado e 

administrado cuidadosamente pelo RH. Os sistemas de avaliayao tern a capacidade 

de influenciar o comportamento do funcionario, levando diretamente a urn 

desempenho organizacional aprimorado. 

Objetivos de Desenvolvimento 

Do ponto de vista do desenvolvimento individual, a avaliayao fornece o feedback 

essencial para discutir os pontos fortes e fracas dos funcionarios, e tambem para 

aprimorar o desempenho. As abordagens mais novas de avaliayao de desempenho 

enfatizam o treinamento, o desenvolvimento e os pianos de crescimento para os 

funcionarios. Ter uma base s61ida para aprimorar o desempenho e urn dos principais 

beneficios de urn programs de avaliayao. 

Desenvolvimento de um Programa de Avaliac;io Efetivo 

Os gerentes dos departamentos operacionais devem ter participayao efetiva pela 

supervisao e pela coordenayao do programs de avalia<;ao, principalmente para 

estabelecer os objetivos do programa. Alem disso, e mais provavel que os 

funcionarios aceitem e fiquem satisfeitos com o programs de avaliayao do 

desempenho quando tern a chance de participar de sua elaborayao. 

Suas preocupac;Oes quanta a justic;a e a exatidao na determinayao de aumentos, 

promoyoes se outros aspectos tendem a ser atenuadas se eles participarem da fase 

de planejamento e ajudarem a desenvolver os padroes de desempenho. 

Ha quatro considerayoes basicas para o estabelecimento de padroes de 

desempenho: 

1 - Relevancia Estrategica: refere-se a extensao em que os padroes se relacionam 

com os objetivos estrategicos da organizayao. Por exemplo, se urn programs de 

TQM estabeleceu o padrao de que "95% de todas as queixas dos clientes devem ser 

resolvidas em urn dia", entao e relevante para os representantes de serviyos ao 

cliente usar esse padrao em suas avatiac;Oes. 

2 - Deficilmcia de Criteria: e a extensao em que os padroes captam todas as 

responsabilidades do funcionario. Quando os padroes de desempenho focalizam urn 
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(mico criteria excluindo as outras dimensoes de desempenho importantes, mas 

menos quantificaveis, entao diz-se que o sistema de avaliaCf8o deve apresentar 

deficiencia de criteria. 

3 - Contamina4;ao de Criteria: ha fatores que fogem ao controle de um funcionario 

e podem influenciar seu desempenho. A compara<tSo do desempenho dos operarios 

da produCf8o, por exemplo, nao deve ser afetada pelo fato de que alguns tern 

maquinas mais novas que outros. 

4 - Confiabilidade: refere-se a estabilidade de um padrao e a extensao em que os 

individuos tendem a manter certo nivel de desempenho ao Iongo do tempo. Nas 

classificac;Oes, a confiabilidade pode ser medida pela correlaCf8o de dois conjuntos 

de classifica<tSo feitos por um unico avaliador ou por dois avaliadores diferentes. 

Os padroes de desempenho permitirao aos gerentes especificar e comunicar 

informac;Qes precisas aos funcionarios a respeito da qualidade e da quantidade da 

produ~ao. 

Quem deve Avaliar o Desempenho 

Os avaliadores podem ser supervisores, colegas, integrantes de equipe, o proprio 

funcionario, subordinados e clientes. 

Avalia4;ao pelo Gerente e/ou pelo Supervisor: tern sido a abordagem tradicional 

de avalia~ao do desempenho de urn funcionario. E a avaliaCf8o de desempenho feita 

pelo gerente de um funcionario e muitas vezes revisada por um gerente de nfvel 

hierarquico superior. 

Auto-avalia4;io: e a avalia<tSo feita pelo funcionario que esta sendo avaliado, 

geralmente num formulario de avaliaCf8o preenchido por ele mesmo antes da 

entrevista de desempenho. 

Avalia4;io do Subordinado: e a avaliaCf8o de desempenho de urn superior por um 

funcionario, que e mais adequada para fins de desenvolvimento que de 

administraCf8o. 

Avalia4;ao de Pares: avaliaCf8o feita pelos pares- individuos que trabalham juntos e 

estao em posi~oes equivalentes- em geral em formularios que sao compilados para 

uso na entrevista de desempenho conduzida pelo gerente do funcionario. 
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Avalia~ao de Equipe: e a extensao da avaliayao de pares. Ou seja, avaliayao 

baseada nos conceitos de TOM, que reconhece as realizac;Oes da equipe em vez do 

desempenho individual. Em sua origem, a TQM e urn sistema de controle que 

implica o estabelecimento de padroes, mede o desempenho de acordo com eles e 

identifica oportunidades para o aprimoramento continuo. 

Avalia~Ao do Cliente: como a avaliayao de equipe, baseia-se em conceitos de TOM 

e busca a avaliayao tanto de clientes externos como internos. 

Avalia~Ao 360° Graus: avaliayao de desempenho para criar sistemas de feedback e 

de avaliac;8o mais completos, ou 360 graus. Oestina-se a fornecer aos funcionarios a 

visao mais precisa passive!, com pareceres de todos os angulos: supervisores, 

colegas, subordinados, clientes e outros. 

Embora o feedback de 360 graus possa ser util tanto para fins de desenvolvimento 

quanta de gestao, a maioria das empresas comec;:a com foco exclusivo no 

desenvolvimento. Se uma empresa comec;:ar apenas com feedback de 

desenvolvimento, nao vinculado a remunerayao, a promoc;:oes e a outros aspectos, 

os funcionarios se acostumarao ao processo e provavelmente valorizarao as 

opinioes que recebem de varias partes. 

Com base nas experiemcias de empresas como Intel, Disney e Monsanto, parece 

que o feedback 360 graus pode fomecer uma metodologia valiosa a avaliayao de 

desempenho. Seu sucesso, como qualquer tecnica de avaliac;8o, depende de como 

os gerentes usam as informac,;:Oes e do tratamento justo dados aos funcionarios. 

Estabelecer um Plano de Avalia~ao 

Os programas de treinamento sao mais efetivos quando seguem urn processo 

sistematico, que comeya com uma explicayao dos objetivos do sistema de avaliayao 

do desempenho. E importante para o avaliador saber o objetivo para o qual a 

avaliayao devera ser usada. 

3.10. 7 Treinamento e Desenvolvimento 

0 treinamento tern se tornado cada vez mais vital ao sucesso das empresas 

modemas. Ao desempenhar papel fundamental no desenvolvimento e no 
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fortalecimento dessas competencias, o treinamento tornou-se parte da coluna 

vertebral da implementa~o de estrategias. 

Alem disso, tecnologias em rapida mudanya exigem que os funcionarios 

aperfeiyoem continuamente seus conhecimentos, habilidades e aptidoes para lidar 

com novos processos e sistemas. Os cargos que requerem pouca habilidade estao 

sendo substituidos por aqueles que exigem habilidades tecnicas, interpessoais e de 

solu~o de problemas. Outras tendencias ao empowerment, ao gerenciamento da 

qualidade total, ao trabalho de equipe e neg6cios internacionais exigem que os 

gerentes, assim como os funcionarios, desenvolvam as habilidades que lhes 

permitirao lidar com atribuictoes novas e que exijam mais de seu desempenho. 

Alem do treinamento formal, o investimento e alto em instrUC(SO informal dada 

diariamente em todas as empresas. Esses investimentos sao dirigidos a diversos 

programas, que vao de habilidades basicas em informatica ate servictos ao cliente. 

Nas empresas de hoje, urn teryo de todos os treinamentos baseia-se em tecnologia 

em tecnologia de informa~o. 

Levantamento de Necessidades 

A. Analise da Empresa: exame do ambiente, estrategias e recursos da organiza~o 

para determinar onde deve incidir a enfase ao treinamento. 

B. Analise da Tarefa: processo de determinar que conteudo de programa de 

treinamento deveria estar na base de urn estudo das tarefas e deveres envolvidos 

no trabalho. 

C. Analise da pessoa: determina~o dos individuos especificos que precisam de 

treinamento. 

Elabora~io do Programa de Treinamento 

Este e o pr6ximo passo. Conhecer o tipo de ambiente necessaria para aumentar o 

aprendizado. 0 sucesso dos programas de treinamento, mais que da capacidade da 

empresa para identificar as necessidades de implants-los, depende de utilizar as 

informayaes, obtidas no processo de levantamento de necessidades, para elaborar 

programas de treinamento de primeira classe. Especialistas acreditam que a 

concep~o do treinamento deve focalizar pelo menos quatro questoes relacionadas: 
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1. Objetivos instrumentais: resultados desejados de um programa de 

treinamento. 

2. Prontidao e Motivac;ao: os futuros treinandos devem ser avaliados para 

determinar se possuem os conhecimentos e as habilidades necessaries para 

absorver o que lhes sera apresentado. 

3. Principios de aprendizagem: em ultima instancia, o treinamento precisa 

construir uma ponte entre os funcionarios e a empresa. Para isso, precisar 

considerar plenamente os principios psicol6gicos da aprendizagem. Visto que o 

sucesso ou o fracasso de um programa de treinamento esta frequentemente 

relacionado a certos principios de aprendizado, os gerentes e tambem os 

funcionarios devem entender que os metodos ou as tecnicas de treinamento 

diferentes variam na medida em que eles utilizam esses principios. 

4. Caracteristicas dos lnstrutores: o sucesso na aplicac;So de qualquer 

treinamento dependera em grande parte das habilidades de ensino e das 

caracteristicas pessoais dos responsaveis por conduzir o treinamento. Muitas vezes, 

um bom treinador e aquele que mostra um pouco mais de esforc;o ou demonstra 

mais preparo instrucional. 

lmplementando o Programa de Treinamento 

Apesar da importancia da avaliac;So das necessidades, dos objetivos instrucionais, 

dos principios de aprendizagem e outros, as escolhas a respeito dos metodos de 

treinamento sao o aspecto mais fundamental na implementac;So de um programa de 

treinamento. 

Benchmarking 

Considerando-se que o treinamento e o desenvolvimento sao cada vez mais vistos 

de um angulo estrategico, ha um interesse maior no benchmarking de servic;os e 

praticas de desenvolvimento em relac;So aquelas praticas de lideres reconhecidos na 

industria. Embora nao haja um modelo unico para se fazer benchmark, os modetos 

mais simples baseiam-se no processo classico de quatro etapas, o conhecido PDCA 

- Plan, Do, Check, Action. 
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Plan - Planejar: Conduzir uma auto-auditoria para definir os processos e as 

medidas internas, decidir as areas onde sera feito o benchmark e escolher a 

organiza~o que tomara como compara~o. 

Do - Fazer: Coletar dados por meio de pesquisas, entrevistas, visitas a sites, e 

registros hist6ricos. 

Check - Verificar: analisar os dados para descobrir falhas no desempenho e 

comunicar essas constata¢es e aprimoramentos sugeridos ao gerenciamento. 

Action- Agir: estabelecer metas, implementar mudan~s especificas, monitorar o 

progresso e redefinir benchmarks como urn processo de aprimoramento continuo. 

Para usar o benchmarking com sucesso, os gerentes devem definir claramente as 

medidas de competencia e desempenho, e avaliar objetivamente a atual situa~o, 

identificando areas de aprimoramento. 
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3.11 Participacao dos FuncionArios nos Lucros e Resultados da Empresa 

Remunerayao variavel e o processo de remunerar os colaboradores de forma a ter 

uma parte fixa e outra parte m6vel. A parcela fixa advem da definiyao da estrutura 

salarial, conforme citado em t6picos anteriores desta monografia, e a parte m6vel 

advem de outros fatores, como desempenho da empresa, da equipe ou do 

funcionario. 

Entao, remunerayao variavel nao e nenhuma novidade. E comum aos profissionais 

da area de vendas, por exemplo, serem remunerados por uma parte m6vel em 

funyao de seus desempenhos em relac;:ao as vendas. Uma outra forma de 

remunerayao variavel, que hoje esta regulamentada, e denominada Participayao nos 

Resultados ou nos Lueras. 

3.11.1 A Legislacao. 

A participayao nos Iueras ou resultados era praticada por varias empresas. Como o 

assunto nao estava regulamentado, essa participayao era considerada como 

remunerayao, e, portanto, sujeita a todos os encargos trabalhistas e previdenciarios 

sobre a parcela, alem do risco de incorporayao ao salario. Como a participayao era 

sujeita aos encargos, do total previsto o trabalhador recebia, aproximadamente, a 

metade, uma vez que a outra metade correspondia aos encargos trabalhistas e 

previdenciarios. Dessa forma, se a empresa desejasse distribuir 1 0% dos Iueras ao 

seu pessoal, na realidade, ele estava distribuindo algo em torno de 5%, nao 

causando o impacto desejado. 

Ap6s a regulamentayao, ficou claro que a participayao nos Iueras ou resultados nao 

integra remunerayao, portanto, nao preve qualquer incidencia de encargos 

trabalhistas e sabre eta nao se aplica o princfpio da habitualidade. 

Podemos afirmar, que a participayao nos Iueras ou resultados das empresas, e, se 

duvida, a forma mais simples de propiciar a participayao efetiva do colaborador na 

melhoria da competitividade da empresa e como forma adicional de remunerayao. 
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No entanto, o simples fato de que a participayao dos funcionarios nos Iueras ou 

resultados das empresas tenha sido regulamentada pelo Governo, nao constituira 

ganhos para a empresa ou ate mesmo para os trabalhadores, se for aplicada de 

forma inconseqOente. 

Num ambiente competitive em que se pede para a empresa ser "flexivel como 

bambu", os salarios sao rigidos "como carvalho". A legislayao trabalhista imp6e 

barreiras a reduyao salarial. Os aumentos salariais concedidos ao trabalhador, em 

momentos de vantagens competitivas da empresa, poderiam tornar-se pesadelos 

para a empresa no futuro. Com um custo salarial rigido, em momentos de maiores 

dificuldades da empresa, uma das opyaes e a demissao de trabalhadores. Nesse 

aspecto, a regulamentac;Ao da participayao nos Iueras ou resultados e importante, 

uma vez que essa parcela e flexivel, dependente da competitividade da empresa. 

A possibilidade de adoyao de um programa de participayao nos Iueras ou resultados 

que traga problemas para a empresa e para proprio trabalhador e real. 0 Iuera de 

uma empresa deve, principalmente, servir para subsidiar novas investimentos, 

garantindo sua competitividade. Se nao houver Iuera, a empresa fecha suas portas. 

Com excec;Ao, de Iueras estupendos, o que nao e normal, se distribuido parte do 

Iuera atual, a empresa estara onerando seus custos e para voltar a ter urn Iuera 

normal tera de aumentar seus prec;os, o que, par sua vez, podera leva-la a perder 

competitividade. 

lsto quer dizer que a empresa nao deve adotar um programa de participayao nos 

Iueras inconseqOente, somente porque virou moda ou pressao dos sindicatos ou dos 

pr6prios trabalhadores. A participayao nos Iueras ou resultados e sem duvida alga 

muito bam e nao pode acabar em encargo social adicional em um momenta em que 

sao discutidas medidas justamente para sua diminui<;ao. 

Uma vez regulamentada a participayao dos funcionarios nos Iueras das empresas, a 

grande questao que se apresenta para seguir a medida provis6ria e a de estipular o 

criteria para a fixayao da participayao nos resultados. A medida provis6ria preve 

dais: indices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa ou programas 

de metas, resultados e prazos, previamente pactuados. Um indice simples, e talvez 

67 



o mais objetivo, a ser seguido seria o relativo a lucratividade. No entanto, esse indice 

nao poderia ser adotado por todas as empresas, uma vez que existem lnstituic;Oes 

que nao visam o lucro e empresas que geram lucros mas que nao gostariam de 

tomar esses dados abertos e discutidos por todos os funcionarios. 

A adoyao desse indice requer maturidade por parte dos funcionarios, que precisam 

compreender que uma empresa para fazer frente ao futuro e manter sua 

competitividade necessita de investimentos em tecnologia, equipamentos, maquinas, 

serviyos de terceiros, entre outros, o que pode representar custos e diminuic;Oes de 

lucro em dado periodo. 

Tratando-se dessas ernpresas, que gostariam de abrir esses dados a todos os 

colaboradores e utilizar este criterio para a adoyao da participayao nos resultados, 

ainda restariam duas questoes importantes a serem discutidas: quallucro distribuir e 

qual a parcela desse lucro. A primeira questao requer duas respostas: distribuir uma 

parte do lucro ja existente ou distribuir uma parte do lucro que superar o lucro 

existente, com a adoyao do programa. Esta e uma questao importante, uma vez que, 

se a empresa deseja tambem ganhar com a adoc;So do programa, parece-nos que a 

distribuiyao deva ser uma parte do excedente em relayao ao lucro atual. Deve haver 

uma melhoria da organizayao atraves de urn excedente de contribuiyao em relayao a 
produtividade e aos processos de qualidade, pelos quais os colaboradores tenham 

tambem os seus ganhos. Distribuir parte do que hoje ja existe nao parece que 

levara a empresa a processos de melhoria. A segunda questao e: qual parte do lucro 

deve ser distribuida? Essa questao requer uma analise financeira por parte da 

empresa e urn acordo entre as partes. Apesar da simplicidade na adoyao do indice 

como parametro para pagamento da participayao nos lucros, infelizmente, nao e 

aplicavel a todas as empresas e requer urn estudo economico e urn ambiente de 

maturidade por parte do pessoal na empresa. Dentro dessa mesma altemativa, 

tambem e previsto o indicador de produtividade e qualidade. Ambos OS indicadores 

sao aplicaveis a todas as empresas, porem requerem formas de mediyao objetivas. 

A segunda altemativa, a relativa a adoyao de metas, resultados ou prazos, parece

nos a melhor a ser seguida. Por ser mais ampla, pode abranger diversos indicadores 

vitais para a empresa, inclusive os indicadores de produtividade e qualidade, 
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previstos na primeira opyao e aplicaveis a qualquer tipo de empresa. Se verificarmos 

as necessidades das organizac;Oes modemas - competitividade, satisfa~o dos 

clientes, melhorias dos processos, qualidade, produtividade, diminui¢es de custos, 

aumento de receitas e lucros, dentre outras- , todas essas questaes podem ser 

pactuadas dentro de urn programs de metas e servir de base segura para a 

distribui~o de resultados da empresa para seus funcionarios. 

Podemos recomendar as empresas a adoyao de urn programs de metas 

abrangendo essas questoes. Esse programs, na realidade, procura o alcance de 

resultados para a empresa, e em havendo resultados e distribuida uma parcela a 

seus colaboradores. 

0 programs recomendado e dividido em campos de resultados com pesos 

especificos. Em cada campo sao determinados objetivos, indicadores e padroes de 

desempenho. Entendemos como objetivos os grandes alvos desejados. Como 

indicadores, as medidas a serem definidas para controle do progresso. E, como 

padraes de desempenho, as metas a serem alcanc;adas em cada indicador 

definido ao objetivo. Os padroes de desempenho sao mutaveis ao Iongo de urn 

periodo, e sempre que alcanc;ados sao sugeridos incrementos para justamente 

propiciar melhorias constantes dos indicadores. 0 programs podera ser aplicado em 

equipe e nunca de forma individual. Outro aspecto relevante eo de que existem 

indicadores da responsabilidade exclusiva da equipe, porem, ha outros de 

responsabilidade de todos na empress, para justamente formatar urn trabalho em 

equipe integrado entre as areas. Assim, sempre a avalia~o de uma equipe leva em 

conta aspectos de resultados da empresa como urn todo e da equipe de trabalho, de 

sorte que, atraves de pesos adequados, somente o atendimento de urn dos 

resultados - da equipe ou da empress - nao garante uma avaliac;So positiva da 

equipe e, portanto, uma participa~o financeira do colaborador. Urn programs como 

esse faz com que todos os colaboradores trabalhem pelo sucesso da empresa, 

fomenta o trabalho em equipe e propicia a todos o entendimento do que e essencial 

para a busca e manuten~o da competitividade. 
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3.11.2 Roteiro Simplificado para a lmplanta~io da PLR - Participa~io nos 

Lucros e Resultados 

1 - 0 primeiro passo para uma empresa que quer implantar a PLR e buscar 

colaboradores e captar lideres para fomentar a discussao do assunto dentro da 

organizayao. 

2- Urn dos itens importantes e desenvolver a cultura de controle por indicadores 

para saber o quanto representa para a organizayao determinados custos, como luz, 

agua, material de expediente e quanto o absenteismo (faltas ao trabalho) afeta a 

produtividade da empresa. Esses indicadores devem ser acompanhados a ponto de 

seu controle se tornar urn habito. 

3 - A proxima etapa e escolher os indicadores que farao parte do PLR. Por 

exemplo, se a meta e reduzir as despesas administrativas ou reduzir faltas ao 

trabalho coloca-se esses itens·no acordo entre funcionarios e a empresa. As metas 

geralmente sao trayadas para o proximo ano ou semestre. 

4 - A legislayao preve a formayao de uma comissao interns para definir a 

implantayao do programa. 

5 - Depois de alinhado o PRL, a empress chama o sindicato dos empregados da 

categoria para o acordo ser homologado. 
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CONCLUSAO 

Se as empresas necessitam tanto do trabalho e espirito de equipe, a melhor maneira 

de proporciona-lo e atribuir responsabilidades em equipe e premiar-lhe o esfo~o. A 

maior dicotomia que percebemos nas empresas e justamente que as organiza¢es 

querem e necessitam que as pessoas trabalhem em equipe, porem mantem 

programas, principalmente os relatives a remunerayao, que consideram 

desempenhos individuais. Se quisermos trabalho e espirito de equipe, temos de 

implementar programas que estimulem e fortalec;:am esse tipo de trabalho. 

A participayao e urn processo importante para o sucesso de uma empresa. No caso 

da adoyao de urn programa de metas que sustente a remunerac;ao flexivel, o 

processo participative e vital, incluindo logicamente, a descentralizayao decis6ria. Se 

o que queremos e a methoria, as decisaes devem ser detegadas no nivel da equipe 

que pode provocar essas melhorias. "0 programa fracassa quando o nucleo da 

empresa nao compreende o processo no qual eles estao envolvidos. Dividir os 

resultados e uma conseqoencia de descentralizayao decis6ria e, portanto, de 

partilha de poder ... E precise abrir e debater com os colaboradores os problemas da 

empresa". 

Enquanto processo continuo e sistematico, a avalia<;ao de resultados nao deve 

ocorrer somente ao final de urn periodo. Deve situar-se num continuum, permeando 

mementos anteriores ao estabelecimento dos objetivos, de modo a verificar 

condic;Oes de trabatho necessarias, do proprio processo, a fim de promover 

methorias, e finais, que permitam decisoes sabre a qualidade do resultado. 

A avaliayao de resultados e considerada meio de coleta de informayaes para a 

melhoria das ac;Oes organizacionais e dos diversos profissionais, tendo func;Oes de 

orienta<;ao, apoio, assessoria, e nao apenas de fomecimento de informac;Oes para a 

decisao final a nao apenas de fornecimento de informac;Oes para a decisao final a 

respeito do alcance dos objetivos estabelecidos. Dessa forma, o processo e 

concebido com base na pressuposiyao de que o programa deve levar a superac;ao 

de barreiras, a qualidade e a produtividade da empresa. 
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Algumas empresas podem ter, inicialmente, dificuldades em mensurar indicadores 

de quatidade e produtividade. Se uma empresa nao puder mensurar urn indicador, 

nao sera possivel fazer uma avalia~o dentro dos moldes propostos e deixara de 

alcanyar ganhos em seus processos. Sem uma avalia~o efetiva dos indicadores 

nao e possivel conhecer as perdas e os ganhos, buscar melhorias e conhecer o 

desempenho efetivo das equipes de trabalho. 

A defini~ao clara de objetivos, indicadores e padroes de desempenho fomecera o 

tonico necessario para estimular o trabalho em equipe, alcanyar melhores 

desempenhos e propiciar feedback de seus resultados. Para que isso ocorra e 

necessario que a defini<;ao seja estabelecida de forma participativa. 

Todo o esfor~o sera em vao, desde a defini~o de objetivos, indicadores e padraes 

de desempenho, negocia~o destes com as equipes, o incentivo do trabalho em 

equipe para a melhoria da produtividade, qualidade e satisfa~o dos clientes, se nao 

houver transparencia nos dados das empresas. Principatmente quando adotados 

programas como os sugeridos, atraves dos quais somente sao pagas participa¢es 

se acontecerem efetivamente resultados na empresa. Se os esfor~s nesse sentido 

nao forem coerentes com a etica profissional na elabora~o dos demonstrativos 

financeiros da empresa, nao ha a menor duvida de que o esfoJVO tera sido inutil. 

Os resultados desse tipo de programa aparecem atraves do comprometimento das 

pessoas com o alcance e supera~o dos padroes de desempenho associados aos 

indicadores macroorganizacionais sugeridos e do fortalecimento das rela¢es do 

trabalho, uma vez que as pessoas sao avaliadas e recompensadas por urn 

instrumento objetivo. 

Por sua vez, e importante que os criterios, indicadores e padroes de desempenho 

sejam claramente definidos e previamente pactuados entre as partes. 

Com a ado<;ao da participa~o nos lucros ou resultados, que a meu ver e uma 

alternativa muito importante na questao da remunerac;ao dos colaboradores, para a 
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organiza~o. pode em muito ser simplificada a estrutura de salarios, utilizando, por 

exemplo, urn unico salario em vez de faixa salarial por categoria profissionaL Com 

isso nao mais teriamos prom()90es por merito, desempenho ou antiguidade e me 

sua substitui~o a ad~o da remunera~o flexivel, atraves da participa~o dos 

trabalhadores no sucesso da empresa, que eles ajudaram a construir. 
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