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RESUMO 

ALVES, Priscila Cristina. Título: Proposta de um Plano de Cargos e Salários para 
a SERTE – Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação. 
Monografia (Graduação em Ciências Contábeis) – Departamento de Ciências 
Contábeis, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009. 
 
 
Com o surgimento de novos modelos de organização de trabalho, as empresas 
percebem a necessidade de reter colaboradores capacitados para o desempenho de 
suas atividades e valorizados no ambiente em que atuam. Nesse sentido, o objetivo 
deste estudo é o de propor um plano de cargos e salários (PCS) para a SERTE – 
Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação, situada no município de 
Florianópolis, que tem como missão acolher em regime de internato idosos carentes 
e crianças, proporcionando melhor qualidade de vida. O estudo de caso foi 
desenvolvido especificamente no Lar das Crianças Seara da Esperança, com a 
possibilidade ser estendido posteriormente às demais unidades. A realização do 
trabalho deu-se através de um processo que compreendeu o planejamento e 
divulgação do plano, com a realização de discussão e aprovação por parte dos 
dirigentes da entidade. Após a aprovação, a metodologia aplicada para sua 
elaboração ocorreu com a coleta de dados por meio de entrevista e questionário 
aplicados aos colaboradores. Com a obtenção das informações necessárias, foi 
possível realizar a descrição e análise dos cargos para posterior avaliação, que 
envolveu a escolha dos fatores de especificação e a montagem do manual de 
avaliação de cargos, desenvolvido utilizando-se o método de pontos. Por último, 
obteve-se a média de salários praticados no mercado através da pesquisa salarial 
realizada em duas entidades sem fins lucrativos, etapa essencial para a definição da 
política e estrutura salarial. Com o plano de cargos e salários finalizado, sugere-se a 
manutenção deste através da adoção de controles internos, caracterizados, neste 
contexto, por procedimentos e métodos a serem utilizados na administração salarial, 
com o propósito de alcançar a eficiência e a eficácia operacional. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente as empresas vêm adotando novos padrões de relação de 

trabalho, onde procuram uma maior participação dos trabalhadores nas tomadas de 

decisões, e um dos fatores que merece destaque é a valorização do capital 

intelectual. 

Nesse sentido ganha importância a gestão de pessoas. Administrar pessoas 

deixa de constituir uma abordagem tradicional, marcada pela visão do colaborador 

como recurso organizacional, e o eleva a uma perspectiva mais dinâmica, ao qual 

este se torna o principal patrimônio, ferramenta-chave para a manutenção do 

desenvolvimento organizacional. 

Para que possa existir um ambiente motivador nas organizações, onde 

pessoas integradas e produtivas possam desempenhar suas atividades, são 

necessários planos adequados de remuneração. Diante desse contexto, para 

Zimpeck (1990), a administração de salários está se constituindo em componente 

vital dos processos que estimulam o crescimento e o progresso da organização. 

Aliando fatores de controle financeiro ao atendimento equitativo das necessidades 

humanas das equipes de trabalho, a administração de salários é instrumento que 

provê meios para a obtenção de melhor produtividade, controles de custo 

adequados e melhor satisfação profissional.  

Dessa forma, um plano de cargos e salários (PCS) é de fundamental 

importância para o crescimento e motivação dos colaboradores, e o papel da 

contabilidade, nesse sentido, é o de orientar as empresas a utilizá-lo como um 

instrumento gerencial que auxilie na tomada de decisão e, acima de tudo, 

proporcione resultados satisfatórios a todos os envolvidos no processo.  

Visando atingir aos anseios da SERTE, é proposto um PCS para a entidade, 

com o objetivo de remunerar seus colaboradores de forma a incentivá-los na busca 

de maior capacitação, servindo como ponto de partida para a criação de um 

ambiente motivador para o desempenho das atividades, além de atrair e estimular 

profissionais com características pessoais adequadas. 

Além disso, sugere-se no decorrer do trabalho a manutenção do PCS com a 

utilização de controles internos, que são caracterizados como procedimentos e 

métodos utilizados com o intuito de manter a validade do sistema. 
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1.1 Tema e Problema 

As empresas do terceiro setor precisam cada vez mais se preocupar com a 

sustentabilidade e com a profissionalização. Esses fatores fazem a diferença para 

dar continuidade em um processo que tem como missão acolher idosos carentes e 

crianças. Além disso, as pessoas que colaboram, as instituições que ajudam a 

manter e os voluntários precisam sentir a confiança na entidade que assume a 

responsabilidade por aqueles que necessitam de auxílio. 

Diante desse contexto, e sentindo a necessidade de valorizar seus 

colaboradores de forma adequada, é proposto à entidade em questão um plano de 

cargos e salários, levando em consideração que este permite que a organização 

reveja suas práticas salariais e reavalie sua política e estrutura salarial com base na 

avaliação de cargos e de acordo com o mercado de trabalho, por meio da pesquisa 

salarial. 

Dessa forma, para atender as necessidades da SERTE, especificamente do 

Lar das Crianças Seara da Esperança, levanta-se a seguinte questão: Como 

elaborar um plano de cargos e salários que vise à valorização e motivação dos 

colaboradores, considere a sua manutenção com a utilização de controles internos 

e, consequentemente, atinja os objetivos da entidade? 

 

1.2 Objetivos  

Para a elaboração do trabalho, foram estabelecidos os seguintes objetivos: 

 

1.2.1 Objetivo geral 

Propor um plano de cargos e salários para a SERTE – Sociedade Espírita de 

Recuperação, Trabalho e Educação, e demonstrar os procedimentos utilizados no 

processo. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

1) Verificar, descrever e especificar os cargos existentes na entidade; 

2) Analisar, avaliar e classificar os cargos existentes na entidade; 

3) Elaborar uma pesquisa salarial; 

4) Estabelecer a estrutura salarial; 
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5)        Sugerir uma política salarial; 

6)  Propor a manutenção do plano de cargos e salários com a utilização de 

controles internos. 

 

1.3 Justificativa 

O presente estudo sobre a proposta de um plano de cargos e salários para a 

organização é importante por representar um instrumento que consolida a relação 

entre o colaborador e a entidade, visando estabelecer o posicionamento daquele 

perante a organização. 

Além de organizar e otimizar as responsabilidades entre os cargos, o PCS 

define o organograma da empresa, estruturando e hierarquizando os cargos, 

possibilitando a construção de uma metodologia específica de remuneração interna. 

O plano serve, também, como um grande estímulo de atração pessoal, além de 

contribuir para os fatores positivos da produção e melhoria da qualidade do 

ambiente de trabalho. 

 A definição dos cargos e salários pode estabelecer uma política salarial 

eficaz que permite a ascensão profissional dos colaboradores de acordo com suas 

competências e desempenhos. Da mesma forma, subsidia o desenvolvimento do 

plano de carreiras, pois se melhora o desempenho do colaborador, pode melhorar 

também a sua remuneração. 

 Ao implantar um sistema adequado de remuneração, a empresa também 

pode diminuir custos por ter um maior retorno dos salários pagos aos profissionais. 

Além disso, é possível identificar e socializar as habilidades de cada colaborador, 

remunerando-o de acordo com sua potencialidade.  

Além do mais, ao decidir estabelecer uma estrutura e política salarial, a 

organização precisa proceder à sua manutenção e correta adequação, e, para isso, 

é proposto a utilização de controles internos, por representarem uma ferramenta 

considerada essencial para a eficácia da administração salarial. 

Por fim, o acadêmico, ao obter os conhecimentos necessários relacionados 

ao tema abordado neste trabalho, terá uma ferramenta considerada de grande valor 

no que diz respeito à aquisição de conhecimentos e experiência profissional. 
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1.4 Procedimentos metodológicos 

Inicialmente, para desenvolver o trabalho, buscaram-se referenciais teóricos 

ligados diretamente ao objeto de estudo por meio de pesquisa bibliográfica. 

 Segundo Cervo e Bervian (1983, p. 55), 

a pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências 
teóricas publicadas em documentos. Pode ser realizada independentemente 
ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental. Em ambos os casos, 
busca conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas do 
passado existentes sobre um determinado assunto, tema ou problema. 

 

Quanto aos objetivos, a pesquisa é considerada descritiva. Na concepção de 

Vergara (2000), a pesquisa descritiva expõe características de determinada 

população ou de determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações 

entre variáveis e definir sua natureza. 

Nesse contexto, a população estudada foram os colaboradores do Lar das 

Crianças Seara da Esperança da SERTE, onde o estudo foi desenvolvido. 

 De acordo com Beuren (2006, p. 56), “caracterizada a população e definido o 

plano amostral, o passo seguinte é a escolha do instrumento para a coleta de 

dados”. Dessa forma, os dados foram coletados por meio de entrevista e 

questionário, respondido pelos 18 colaboradores que atuam na unidade. 

Na visão de Lakatos e Marconi (2007, p. 197),  

a entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas 
obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma 
conversação de natureza profissional. É um procedimento utilizado na 
investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou 
no tratamento de um problema social. 
 

Com relação à coleta de dados mediante a aplicação de questionário, Beuren 

(2006, p. 130), afirma que “é um instrumento de coleta de dados constituído por uma 

série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo 

informante”. Da mesma forma Gil (2002), define o questionário como uma técnica de 

investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões 

apresentadas por escrito às pessoas, tendo como objetivo o conhecimento de suas 

opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas. 

No que tange aos procedimentos, trata-se de uma pesquisa-ação, definida 

por Cervo e Bervian (1983), como sendo a pesquisa sobre um determinado 
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indivíduo, família, grupo ou comunidade para examinar aspectos variados de sua 

vida. 

Em sentido concordante, Gil (2002, p. 73) conceitua: 

o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um 
ou de poucos objetos, de maneira a permitir conhecimentos amplos e 
detalhados do mesmo, tarefa praticamente impossível mediante outros tipos 
de delineamentos considerados. 
 

O objeto em questão é o plano de cargos e salários, e o estudo foi realizado 

por meio da obtenção de conhecimentos através de pesquisa documental. 

Em relação à abordagem do problema, o estudo é do tipo qualitativo. 

Segundo Lakatos e Marconi (2007), a metodologia qualitativa preocupa-se em 

examinar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do 

comportamento humano. 

Richardson (1999, p. 80), afirma que 

os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas 
variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos 
sociais. Podem também contribuir no processo de mudança de determinado 
grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das 
particularidades do comportamento dos indivíduos. 

 
A pesquisa pode ser considerada quantitativa nas etapas que compreendem 

a pesquisa salarial e definição da estrutura salarial. 

Para Beuren (2006, p. 92), 

a abordagem quantitativa caracteriza-se pelo emprego de instrumentos 
estatísticos, tanto na coleta quanto no tratamento dos dados. Esse 
procedimento não é tão profundo na busca do conhecimento da realidade 
dos fenômenos, uma vez que se preocupa com o comportamento geral dos 
acontecimentos. 
 

Após a descrição dos cargos, a continuação do trabalho deu-se com a 

escolha dos fatores de avaliação considerados apropriados para os cargos 

analisados. Foram escolhidos seis fatores de avaliação com a atribuição de graus a 

cada um deles, sendo que cada grau recebeu uma pontuação. O próximo passo 

ocorreu com a escolha do peso de cada fator de avaliação, de acordo com a 

importância de cada um com a aplicação de um percentual. A partir daí foi possível 

estabelecer a avaliação dos cargos, com a aplicação do método de pontos, tendo 

como referência o modelo utilizado por Pontes (2007). Definida a quantidade de 
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pontos para cada cargo, partiu-se para a construção da nova estrutura salarial, com 

a proposta de uma política salarial para a entidade.  

Para a comparação dos salários obtidos através do método de pontos com os 

valores de mercado, foi realizada uma pesquisa salarial em duas entidades sem fins 

lucrativos, obtendo-se, assim, a média de mercado.  

Concluindo, o trabalho foi desenvolvido apenas no Lar das Crianças Seara da 

Esperança, levando em consideração o tempo disponível para a realização da 

pesquisa. Essa questão foi definida com a concordância dos dirigentes da entidade, 

assim como a escolha do local em que se procederia à execução do estudo de caso 

em um primeiro momento. Pelo fato de a SERTE possuir outras unidades, ocorreu a 

discussão de haver a possibilidade de estender o plano posteriormente ao Lar dos 

Velhinhos Irmão Erasto e ao Educandário Lar de Jesus. 

 

1.5 Limitações da pesquisa 

Esta pesquisa limita-se ao estudo da proposta de um plano de cargos e 

salários para a SERTE, com a definição de critérios para o estabelecimento e 

manutenção da estrutura de cargos e salários, bem como buscou propor um 

conjunto de normas e procedimentos que definiram sua política e estrutura salarial. 

Assim, vale ressaltar que o estudo não se estendeu ao desenvolvimento de 

sistemas de remuneração considerados estratégicos, como remuneração variável, 

remuneração indireta, participação nos lucros e resultados, entre outros. Dessa 

forma, a proposta limitou-se ao estudo da remuneração fixa, caracterizada pelo que 

se paga para um determinado cargo na estrutura organizacional, levando em 

consideração requisitos para a ocupação dos cargos. 

Outra limitação encontrada na realização deste trabalho refere-se ao fato de 

se tratar de um estudo de caso que não pode se estender a outras empresas, mas o 

aprendizado do processo em si poderá ser aproveitado para outras situações.  

 

1.6 Organização do trabalho 

O presente trabalho contempla 4 capítulos. O primeiro capítulo apresenta a 

introdução, com a abordagem de algumas definições acerca do tema plano de 

cargos e salários, além de uma breve colocação a respeito de controles internos na 

administração salarial. Ainda no mesmo capítulo apresentam-se o tema e problema, 
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objetivo geral, objetivos específicos, justificativa, procedimentos metodológicos, 

limitação da pesquisa e organização da pesquisa. 

O segundo capítulo contempla a fundamentação teórica, que serviu de base 

para a realização do estudo, fundamentada na exposição dos principais conceitos 

relacionados a cargos e salários. Em seguida iniciou-se a apresentação do processo 

para a criação do PCS, assim como a descrição detalhada das etapas que 

compõem o plano e sua manutenção.  

No capítulo 3 foi possível pôr em prática os conceitos expostos na 

fundamentação teórica, através da descrição e análise dos dados. Iniciou-se com a 

caracterização da organização, seguida da situação atual relacionada ao sistema de 

remuneração. Em seguida os cargos foram descritos de forma minuciosa para o 

desenvolvimento do estudo de caso e elaboração do plano de cargos e salários.  

Como resultado da pesquisa são definidas a estrutura e política salarial, 

assim como é sugerida a manutenção do plano com a utilização de controles 

internos, para que  o sistema não perca sua validade. 

Por fim, são apresentadas, no capítulo 4, as considerações finais seguidas de 

recomendações para futuros trabalhos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo apresenta conceitos relacionados à administração de cargos e 

salários, compreendendo o processo para implantação do plano de cargos e 

salários, os métodos de avaliação de cargos, o manual de avaliação de cargos e a 

manutenção do plano com a utilização de controles internos. 

 

2.1 Administração de cargos e salários 

A administração de cargos e salários é uma atividade hoje empregada nas 

grandes organizações e, não só as empresas precisam dessa atividade, mas todo 

tipo de organização que empregue mão-de-obra. Sua importância é percebida na 

obtenção de resultados satisfatórios como um todo. 

Para Paschoal (2007, p. 12), 

a ACS é tão mais complexa quanto for variada, numerosa e complexa a 
mão-de-obra da organização. De uma forma geral, seu grande objetivo é 
auxiliar a organização e remunerar o pessoal de forma adequada com 
justiça interna e competitividade externa. 
 

De acordo com Pontes (2007), as principais atividades usualmente 

desempenhadas pela área são: 

● Identificação, levantamento, descrição, análise e titulação dos cargos; 

● Hierarquização dos cargos em classes ou níveis, mediante algum processo de 

avaliação; 

● Levantamento dos salários, benefícios e políticas de remuneração praticadas pelo 

mercado; análise e comparação com a situação da organização; 

● Estabelecimento e atualização das faixas salariais e outros parâmetros de                        

remuneração; 

● Desenvolvimento, implementação, operacionalização e controle da Política Salarial 

da Organização; 

● Preparação de procedimentos de administração e controle da movimentação 

salarial, sua implementação e operacionalização; 

● Participação nas negociações com sindicatos, de forma direta ou subsidiando com 

informações; 

● Interpretação, estudos e aplicação da política nacional de salários e acordos 

coletivos; 
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● Análise e parecer para solicitações de aumentos salariais e promoções; 

● Participação em estudos de problemas de contratação e evasão de mão-de-obra; 

● Controle do custo de pessoal e estatística de movimentações salariais. 

Paschoal (2007, p. 13), afirma que 

a administração de cargos e salários deve buscar sempre um alto padrão de 
atuação. Para o profissional da área poder avaliar sua atuação, deve 
estabelecer padrões e objetivos permanentes a serem perseguidos e validá-
los com seus superiores. 
Eis alguns desses objetivos e padrões permanentes: 
1. Desenvolver uma política salarial consoante com a política e planos 
de RH da organização, mantê-la atualizada e cuidar para que seja 
sistematicamente praticada; 
2. Assessorar eficazmente as chefias em geral, buscando junto com 
elas, em parceria, as soluções para os problemas com o pessoal; 
3. Analisar e identificar a real natureza dos problemas com pessoal para 
não usar indevidamente a solução salarial; 
4. Desenvolver ou buscar fora metodologias que garantam a justiça 
interna na valorização dos cargos e implementá-la, de forma que as chefias 
as entendam e as assumam; 
5. Buscar informações confiáveis sobre o mercado, analisá-las e 
interpretá-las de forma tecnicamente correta; 
6. Fazer com que as chefias conheçam, compreendam, assumam e 
pratiquem o sistema de remuneração e a política salarial; 
7. Conhecer as técnicas e manter-se atualizado em relação às 
metodologias mais apropriadas à organização; 
8. Manter vivo, atual e em perfeito funcionamento o sistema de 
remuneração da organização; 
9. Buscar a pronta e correta interpretação das leis, políticas e normas 
salariais oficiais e convenções coletivas. 
 

O Plano de cargos e salários, de fato, não serve apenas como uma 

ferramenta administradora de conflitos salariais e sua utilidade é ampla e 

abrangente. 

Zimpeck (1990, p. 14) destaca que 

 a administração de cargos e salários está se constituindo em componente 
vital das peças que estimulam o crescimento e o progresso da organização. 
Aliando fatores de controle financeiro ao atendimento eqüitativo das 
necessidades humanas das equipes de trabalho, constitui-se um 
instrumento que provê meios para a obtenção de melhor produtividade, 
controles de custo adequados e melhor satisfação profissional. 
 

A existência de uma estrutura sistemática de administração salarial constitui-

se, segundo Hipólito (2001), em uma necessidade operacional, desempenhando três 

papéis essenciais: 

a) oferecer uma base consistente a partir da qual se possam tomar decisões 

salariais; 
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b) suportar decisões perante os colaboradores, uma vez que a aceitação de 

diferenças no pagamento é facilitada quando se utilizam critérios entendidos como 

legítimos; 

c) tornar possível a delegação da administração salarial aos gestores sem que 

haja perda de controle, no contexto de acompanhar a tendência de 

descentralização. 

De uma forma geral, o objetivo da administração de cargos e salários é o de 

auxiliar a organização no que diz respeito à remuneração adequada de seus 

colaboradores, com justiça interna e competitividade externa. 

 

2.1.1 Equilíbrio interno e externo 

É de suma importância que na administração de cargos e salários haja o 

equilíbrio interno e externo. 

O equilíbrio interno é alcançado pela correta avaliação dos cargos. De acordo 

com Pontes (2007, p. 35), 

 o equilíbrio interno é muito importante, porque os colaboradores 
comumente julgam a equidade de suas remunerações, comparando-as com 
as dos demais colaboradores. Muitas vezes a insatisfação com a 
remuneração advém da diferença de remuneração entre cargos e pessoas, 
quando não é visível, maior é a complexidade, ou a responsabilidade, o 
conhecimento, a capacidade e a produtividade. 
 

Obtém-se o equilíbrio externo com a adequação salarial da empresa diante do 

mercado de trabalho.  

Na concepção de Pontes (2007, p. 35), “também é muito importante o 

equilíbrio externo, uma vez que os colaboradores julgam a equidade de suas 

remunerações, comparando-as com as dos ocupantes de cargos similares em 

outras organizações”.  

Além disso, quando o equilíbrio externo não é mantido, a empresa tem 

dificuldades em conservar seus talentos profissionais. 

 

2.1.2 Conceito de cargo 

A forma tradicional das organizações ordenarem e agruparem as tarefas 

atribuídas às pessoas que as compõem em um conjunto, mais ou menos formal, 

constitui um fato organizacional ao qual se convencionou chamar de cargo. 
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Dentro do sistema tradicional de remuneração, segundo Pontes (2007), tudo 

está centrado no cargo. Primeiro define-se o cargo e, depois, o perfil do ocupante, 

mas sempre dentro dos limites do cargo. Em razão desse procedimento, a definição 

consensada da real necessidade de existir o cargo e também de seu alcance, 

responsabilidade e autoridade é de fundamental importância. 

Paschoal (2007, p. 4), afirma que 

a titulação adequada do cargo é importante, tanto para refletir, em poucas 
palavras, o alcance do cargo, como também para o ego do ocupante. Uma 
denominação com conotação pejorativa, estranha ou longa demais, faz com 
que a pessoa se sinta constrangida em anunciá-la. 
 

Para Oliveira (2007), o cargo é expresso por meio da determinação das 

qualificações, juntamente com requisitos básicos, como experiência, escolaridade, 

responsabilidade, conhecimento técnico, condições de trabalho e outros fatores 

exigidos de seu ocupante para seu efetivo desempenho. 

Quando há um conjunto de funções similares forma-se o cargo, que pode ser 

entendido como um grupo de funções idênticas na maioria ou em todos os aspectos 

mais importantes das tarefas que as compõem. 

 

2.1.3 Conceito de salário 

O salário tem sido sempre a principal questão entre empresas e empregados, 

especialmente em economias instáveis, onde está constantemente sob ameaça. 

Assim, Oliveira (2007, p. 413), define que “salário é a contraprestação devida 

e paga diretamente pelo empregador a todo empregado. Em outras palavras, é o 

valor ajustado entre as partes, seja por um acordo tácito ou expresso”. 

Segundo Marras (2000, p. 92), “existem diversas maneiras de definir o termo 

salário, dependendo de sua forma de aplicação ou como ele se apresenta para o 

empregado ou para o empregador”.  

Algumas das principais definições sobre o termo salário estão relacionadas no 

quadro 1: 

 

Tipo de salário Definição 

1. Salário nominal 

É aquele que consta na ficha de registro, na 

carteira profissional e em todos os documentos 
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legais. Pode ser expresso em hora, dia, semana, 

mês, etc. 

2. Salário efetivo 
É o valor efetivamente recebido pelo empregado, 

já descontadas as obrigações legais (INSS, IR, 

etc.). 

3. Salário complessivo 
É o que tem inserido no seu bojo toda e qualquer 

parcela adicional (hora extra, etc.). 

4. Salário profissional 
É aquele cujo valor está expresso na lei e se 

destina especificamente a algumas profissões 

(por exemplo, médicos, engenheiros). 

5. Salário relativo 
É a figura de comparação entre um salário e 

outro na mesma empresa. 

6. Salário absoluto 
É o montante que o empregado recebe, líquido 

de todos os descontos, e que determina o seu 

orçamento. 

Quadro 1: Conceito de salário 
Fonte: Adaptado de Marras (2000, p. 92) 

 
 

O salário, como afirma Pontes (2007), é uma demonstração objetiva do 

quanto a empresa valoriza o trabalho de seu funcionário. Associado ao plano de 

carreiras, se bem administrado, ele pode vir a ser não propriamente um fator de 

motivação, mas um fator que servirá de base aos fatores motivadores ligados ao 

cargo ocupado, à perspectiva de crescimento profissional e trabalho executado, 

estando estritamente ligado a esses. 

 

2.2 Implantação do plano de cargos e salários 

Para a implantação do Plano de Cargos e Salários, antes de qualquer 

medida, é necessário conhecer a realidade da organização nos aspectos 

relacionados ao assunto. 

Para Pontes (2007, p. 36),  

na implantação do programa de Administração de Cargos e Salários em 
uma organização, é necessário seguir as etapas de planejamento e 
divulgação do plano, análise e avaliação dos cargos, pesquisa salarial, 
estrutura salarial e definição da política salarial. 
 

Marras (2000, p. 94), afirma que 
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para a execução do programa é necessário um cronograma de atividades 
planejadas de acordo com as seguintes etapas: análise das funções, 
descrição dos cargos, pesquisa de salários, política salarial, avaliação dos 
cargos, cálculo das estruturas, cálculo do custo do enquadramento e 
implantação do programa. 
 

O quadro 2 demonstra as etapas para a implantação do plano de cargos e 

salários: 

 

Planejamento e Divulgação 
do Plano 

● Elaboração do plano; 
● Discussão do plano com as gerências; 
● Aprovação do plano; 
● Divulgação do plano aos colaboradores. 

Análise dos Cargos 

● Coleta de dados; 
● Descrição dos cargos; 
● Especificação dos cargos; 
● Titulação dos cargos; 
● Classificação dos cargos conforme os grupos ocupacionais; 
● Catálogo de cargos. 

Avaliação dos Cargos 

● Escolha de cargos-chave; 
● Formação do comitê de avaliação; 
● Escolha do método de avaliação; 
● Avaliação dos cargos-chave; 
● Avaliação dos demais cargos. 

Pesquisa Salarial 

● Escolha dos cargos; 
● Escolha das empresas; 
● Elaboração do manual de coleta de dados; 
● Coleta de dados; 
● Tabulação de dados; 
● Análise dos resultados; 
● Relato às empresas participantes. 

Estrutura Salarial 

● Cálculo da curva básica; 
● Determinação do número de graus; 
● Cálculo das amplitudes dos graus; 
● Análise de sobreposição dos graus. 

Política Salarial 

● Salário de admissão; 
● Promoção horizontal e vertical; 
● Reavaliação de cargos; 
● Reajustes salariais; 
● Nível hierárquico das aprovações. 

Política de Remuneração 
● Definição de adicionais salariais; 
● Definição do pacote de benefícios; 
● Composição da remuneração (salário + benefícios). 

Carreiras Profissionais 

● Sucessão de cargos; 
● Divulgação das carreiras aos colaboradores; 
● Definição do planejamento de recursos humanos; 
● Programa de desempenho; 
● Programa de treinamento e desenvolvimento. 

Quadro 2: Etapas para implantação de um PCS 
Fonte: Adaptado de Pontes (2007, p. 36) 
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Conforme Pontes (2007), o plano de cargos e salários deve ser implantado 

com a colaboração das gerências, uma vez que são os gerentes os responsáveis 

pela motivação e produtividade de seus colaboradores e serão eles que terão de 

conviver com as políticas e regras traçadas. 

 

2.2.1 Planejamento e divulgação do plano 

A implantação de um plano de cargos e salários é um projeto no qual devem 

ser estabelecidos os objetivos que se pretende atingir. Com os objetivos 

estabelecidos, a etapa seguinte é a de criar normas e procedimentos necessários 

para a implantação do programa. 

Zimpeck (1990), afirma que todo o plano, na sua elaboração, necessita de 

regras que devem ser seguidas, facilitando tanto a elaboração quanto a implantação, 

orientando, assim, os gestores da empresa. É conveniente salientar também que 

essas diretrizes ficam sujeitas a alterações em alguns de seus aspectos, ao final do 

programa. 

Pontes (2007, p. 38), assim define as etapas de planejamento e divulgação do 

plano: 

a) Discussão do projeto com as gerências: nessa fase, devem ser 
realizadas reuniões com as gerências para explicar os detalhes do projeto 
proposto, com a finalidade de divulgação e coleta de sugestões. As 
gerências devem ser estimuladas a dar contribuições, que serão 
importantes para a adequação do projeto à realidade da organização. 
b) Aprovação do projeto: após coleta de opiniões junto às gerências, o 
projeto, então proposto, deve ser aprovado pela alta direção da 
organização. É importante o apoio da alta direção da organização para o 
pleno êxito do programa. 
c) Divulgação do projeto aos colaboradores: é o momento de esclarecer 
os objetivos a serem atingidos com o projeto, a fim de não gerar ansiedade 
ou, até mesmo, insegurança. Também deve ser explicada a metodologia e 
os resultados que serão obtidos com o programa. 
 

O planejamento requer conhecimento das deficiências e dificuldades atuais, 

dos pontos de vistas da gerência e dos métodos que ocasionarão resultados 

satisfatórios para a organização. 

 

2.2.2 Descrição e especificação dos cargos 

De acordo com Oliveira (2007), a descrição de cargos é um processo que 

consiste em determinar, pela observação e pelo estudo, os fatos ou elementos que 

compõem a natureza de um cargo e o torna distinto dos outros cargos existentes na 
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organização. De forma geral, ela define algumas responsabilidades principais e uma 

lista de tarefas que o ocupante do cargo deve desempenhar. 

A forma mais usual de se reunir as informações necessárias sobre os cargos, 

segundo Paschoal (2007), é através da descrição de cargos, onde se costuma 

especificar as tarefas, as responsabilidades, requisitos, as condições de trabalho e 

outros detalhes das ocupações existentes na organização. 

Na visão de Zimpeck (1990), este é o processo fundamental de um programa 

de administração de salários, já que fornece as informações que servirão para o 

desenvolvimento do sistema de avaliação de cargos. Para o autor, a descrição e 

especificação dos cargos é a composição das atividades correlatas da empresa que 

expressam conteúdo e requisitos semelhantes. 

Pontes (2007, p. 45), destaca que 

 a eficiência de um sistema de avaliação de cargos e administração de 
salários repousa no desenvolvimento aprimorado da descrição e 
especificação de cargos, pois estas fornecem o alicerce firme para a 
avaliação dos cargos, da qual resultará a fixação de salários internamente 
coerentes. 
a especificação do cargo é dividida em quatro grandes áreas:  
a) Área Mental – Determina os conhecimentos teóricos ou práticos 
necessários para que o ocupante do cargo desempenhe adequadamente 
suas funções. Os requisitos mais comuns dessa área são: instrução, 
conhecimento, experiência, iniciativa e complexidade das tarefas. 
b) Área de Responsabilidades – Determina as exigências impostas ao 
ocupante do cargo para impedir danos à produção, ao patrimônio e à 
imagem da empresa. Os requisitos mais comuns são as responsabilidades 
por erros, supervisão, numerário, títulos ou documentos, contatos, dados 
confidenciais, material, ferramentas e equipamentos. 
c) Área Física – Determina os desgastes físicos impostos ao ocupante do 
cargo em decorrência de tensões, movimentos, posições assumidas, etc. 
Os requisitos mais comuns são: esforço físico, concentração mental e 
visual, destreza ou habilidade, compleição física. 
d) Área de Condições de Trabalho – Determina o ambiente onde é 
desenvolvido o trabalho e os riscos a que está submetido o ocupante do 
cargo. Os requisitos mais comuns são: ambiente de trabalho e riscos. 
 

A partir dessas áreas serão definidos pesos e graus de importância de cada 

fator para o respectivo cargo, através da avaliação de cargos. 

 

2.2.3 Avaliação de cargos 

Este é um item de extrema importância na elaboração de um plano de cargos 

e salários, pois é nessa fase que será determinada a importância de cada cargo na 

organização. 
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Paschoal (2007, p. 39), afirma que “a avaliação de cargos é uma técnica de 

medição da importância relativa de cada cargo. O resultado dessa medição será 

utilizado para definir o salário ou a faixa salarial para cada cargo da empresa”. 

No processo de avaliação de cargos são analisadas oportunidades para 

melhorar o desenho dos cargos e uniformizar o entendimento de todos em relação à 

estrutura de cargos de cada área da empresa. Outro benefício importante desse 

processo é que todos têm uma visão clara da natureza das tarefas de cada cargo.  

Na visão de Lacombe (2005, p. 154),  

para assegurar a coerência dos salários, cada cargo deve ser avaliado em 
termos dos pré-requisitos para seus ocupantes, do esforço exigido e da 
responsabilidade que lhe é inerente, inclusive por erros possíveis e a 
gravidade de suas conseqüências. 
 

Pode-se dizer que é por meio da avaliação de cargos que é estabelecido o 

valor relativo a cada cargo, com o objetivo de construir uma hierarquia entre eles. 

Pontes (2007, p. 171) discorre que:  

a avaliação de cargos pode ser feita tanto por métodos não quantitativos 
(escalonamento ou graus predeterminados), como por métodos 
quantitativos (pontos ou comparação de fatores), ambos considerados 
métodos tradicionais de avaliação. A diferença entre eles reside no fato de 
que os primeiros necessitam pouco tempo para sua elaboração e são de 
simples aplicação, entretanto não são garantia de uma avaliação de boa 
qualidade. Já os métodos quantitativos possibilitam maior precisão e 
objetividade, exigindo por isso, maior tempo e maior custo durante sua 
implantação.  
 

A decisão sobre a escolha do método de avaliação de cargos deve ser 

tomada levando-se em consideração o número de cargos a serem avaliados. 

 

2.2.4 Métodos de avaliação  

Os métodos de avaliação de cargos permitem que se obtenha as informações 

sobre os cargos, ou seja, através deles é que se mensura o cargo. 

Chiavenato (2004, p. 267), afirma que “os métodos de avaliação de cargos 

buscam obter informação sobre os cargos a partir da descrição e análise de cargos 

para permitir decisões comparativas entre eles”.  

Da mesma forma Pontes (2007, p. 173), define método de avaliação como 

sendo um “instrumento utilizado para determinar o valor relativo do cargo para a 

construção da hierarquia”. 
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Os métodos de avaliação podem ser subdivididos em não quantitativos e 

quantitativos, conforme o quadro 3: 

Grupos Métodos 

Métodos não quantitativos 
● Escalonamento simples; 

● Graus predeterminados. 

Métodos quantitativos 
● Pontos 

● Comparação de fatores 

Quadro 03: Métodos de avaliação de cargos 
Fonte: Adaptado de Pontes (2007, p. 173) 

 

Quanto às vantagens e desvantagens de cada método, Pontes (2007, p. 173), 

diz que: 

Os métodos não quantitativos permitem rápida elaboração e fácil aplicação, 
porém não garantem um resultado final de boa qualidade, devido à 
subjetividade da avaliação. Já os métodos quantitativos permitem maior 
precisão e objetividade, demandando, contudo, maior tempo e custo 
durante a implantação. 
 

Paschoal (2007), afirma que a forma de avaliação organizada que, 

evidentemente, é a ideal, pode consistir de diferentes métodos, uns mais simples e 

menos precisos, mas adequados para pequenas organizações, e outros mais 

complexos e precisos, necessários para organizações médias e grandes. 

Assim, é fundamental que se conheça cada um dos métodos de avaliação, 

com o objetivo de escolher o modelo mais adequado para a organização. 

 

2.2.4.1 Método de escalonamento simples 

Para Chiavenato (2004), o método de avaliação de cargos por escalonamento 

simples ou por comparação simples consiste em dispor os cargos em um rol 

(crescente ou decrescente) em relação a um critério escolhido que funciona como 

padrão de comparação. 

Na percepção de Paschoal (2007, p. 39), 

o método de escalonamento simples consiste em colocar os cargos nas 
classes 1 a 10, 15, 20, etc., segundo sua importância, tendo como base a 
descrição, levando em conta duas complexidades, responsabilidades, 
requisitos e outros aspectos, mas tendo em vista o global do cargo e não 
cada aspecto desse isoladamente. 
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Trata-se de uma comparação cargo a cargo, pelo fato de que cada cargo é 

comparado com os demais em função do critério escolhido como base de referência. 

Os passos para utilização do método, segundo Chiavenato (2004), são: 

1. O primeiro passo para a utilização do método é a descrição e análise de 

cargos. Qualquer que seja o método de análise, a informação sobre os cargos deve 

ser montada e registrada em um formato padronizado e ajustado ao critério que se 

pretende adotar, para facilitar a avaliação dos cargos. 

2. O segundo passo é a definição do critério de comparação. A seguir, definem-

se os limites superior (Ls) e inferior (Li) com que o critério escolhido pode se 

apresentar na organização. Se o critério for complexidade, os limites deverão indicar 

qual o cargo mais complexo (limite superior) e o cargo menos complexo (limite 

inferior) dentro da organização. 

3. O terceiro passo é a comparação de todos os cargos com o critério escolhido 

e o seu escalonamento em um rol (ordem crescente ou decrescente) em relação ao 

critério. O rol constitui a própria classificação dos cargos. 

Finalizando, Pontes (2007), afirma que este é o método mais simples de 

avaliar cargos, e a complexidade deve ser analisada em função da dificuldade 

exigida de seus ocupantes para o desenvolvimento das atividades propostas. 

 

2.2.4.2 Método de graus predeterminados 

Para Zimpeck (1990, p. 142), “o método de graus predeterminados é um 

refinamento do método de escalonamento simples, e esse refinamento consiste em 

definir especificações para os níveis ou classes estabelecidos”. 

Em sentido concordante, Pontes (2007, p. 183), define: 

 o método de graus predeterminados como sendo uma sofisticação do 
escalonamento simples que, por também não ser um método analítico, 
indicará que um cargo é mais importante que outro, numa visão global, sem 
apresentar as reais diferenças existentes em cada cargo. 
 

Chiavenato (2004), afirma que o método em questão poderia ser chamado de 

método de escalonamento simultâneo, pois requer a divisão e separação dos cargos 

em categorias predeterminadas, como cargos mensalistas e cargos horistas, por 

exemplo. 

Para Pontes (2007), o método baseia-se na descrição prévia de graus 

crescentes em complexidade e dificuldades. Os graus passam a constituir uma 
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“régua de avaliação” e os cargos são comparados com as descrições de cada grau e 

alocados em um deles. Há a dificuldade em descrever os graus para tornar evidente 

a diferença entre eles, além da dificuldade posterior no enquadramento dos cargos 

em cada um dos graus. 

Neste método Paschoal (2007), afirma que a avaliação deve ser feita por um 

comitê e com base nas descrições, onde cada membro faz o seu enquadramento 

individual dos cargos e depois todos discutem até obterem uma avaliação única. 

O quadro nº 4 mostra um exemplo de definições dos graus predeterminados 

para cargos administrativos: 

Plano Administrativo 
GRAU I 
● Tarefas repetitivas e que não apresentam dificuldades para o colaborador; 
● As responsabilidades são pequenas; 
● Recebe supervisão constante, instruções detalhadas e acompanhamento para a execução das          
tarefas; 
● Não é exigida experiência anterior. 
GRAU II 
● Tarefas rotineiras executadas com base em procedimentos bem definidos; 
● Requer familiarização com serviços burocráticos e equipamentos de escritório; 
● Recebe supervisão direta, instruções detalhadas e orientação; 
● É exigida experiência de aproximadamente 6 meses. 
GRAU III 
● Tarefas variadas, porém rotineiras, que envolvem a aplicação de procedimentos padronizados, 
observados os limites estabelecidos pelas normas internas; 
● Recebe supervisão direta e acompanhamento na execução das tarefas mais difíceis; 
● As tarefas são conferidas ao seu final; 
● É exigida experiência de 1 a 2 anos. 
GRAU IV 
● Tarefas variadas e com padrões de especialização que envolvem a aplicação de procedimentos 
administrativos poucos diversificados; 
● Recebe supervisão direta e orientação para a solução de situações mais difíceis; 
● É exigida experiência de 3 a 4 anos. 
GRAU V 
● Tarefas qualificadas que envolvem seleção e aplicação de procedimentos administrativos 
diversificados; 
● Recebe supervisão indireta e mais voltada a problemas inusitados; 
● Cargos que exigem formação superior; 
● É exigida experiência de 5 a 7 anos. 
GRAU VI 
● Tarefas complexas e especializadas, regidas pelo conhecimento formal de práticas administrativas 
amplas; 
● recebe supervisão geral em trabalhos que envolvem planejamento, organização e pesquisa; 
● Orienta equipe na execução de trabalhos especializados; 
● Cargos que exigem formação superior, além de cursos de especialização em sua área de atuação; 
● É exigida experiência de 8 a 10 anos.   
GRAU VII 
● Tarefas muito complexas, especializadas e que implicam responsabilidade de planejar, organizar 
e/ou conduzir equipes; 
● Recebe diretrizes gerais; 
● Cargos que exigem formação superior, além de cursos de especialização em sua área de atuação; 
● É exigida experiência superior a 10 anos. 
Quadro 4: Definições dos graus predeterminados 
Fonte: Adaptado (Pontes, 2007, p. 36) 
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Exemplo de avaliação de cargos pelo método de graus predeterminados, 

conforme o quadro 5: 

 

Enquadramento dos cargos nos graus pelos membros do comitê de 
avaliação 

Cargos 

 
Avaliador A Avaliador B Avaliador C Avaliador D Consenso 

Auxiliar 
Administrativo I I I I I 

Secretária  
Executiva V IV IV V IV 

Auxiliar de  
Faturamento II II II II II 

Diretor de  
Finanças VII VII VII VII VII 

Auxiliar de  
Contabilidade VI V VI VI VI 

Quadro 5: Avaliação pelo método de graus predeterminados 
Fonte: Adaptado de Pontes (2007, p. 185) 

 
 

Paschoal (2007) adverte que o método de avaliação por graus 

predeterminados dirige melhor a hierarquização dos cargos, mas abriga ainda uma 

acentuada dose de subjetividade. Para pequenas organizações atende 

razoavelmente. 

 

2.2.4.3 Método de pontos 

Conforme Pontes (2007), o método de avaliação por pontos é o mais utilizado 

pelas empresas. Foi desenvolvido por Merril R. Lott, sendo o método mais objetivo, 

analítico, preciso e de fácil aplicação, e seus resultados são mais facilmente aceitos 

pelos colaboradores. 

Na visão de Zimpeck (1990, p. 144), 

a avaliação de cargos pelo sistema de pontos procura, antes de tudo, 
aplicar fatores capazes de estabelecer diferenças de requisitos entre o 
grupo de cargos a avaliar. Esses fatores são subdivididos em graus 
conforme o número de exigências a medir; e, os graus são ponderados, 
recebendo determinado número de pontos, de acordo com a sua 
importância relativa. A soma dos pontos obtidos por um cargo em todos os 
fatores, dirá de sua avaliação. 
 

Neste método, segundo Paschoal (2007), os cargos são avaliados em cada 

um de uma série de fatores como escolaridade, experiência, complexidade, entre 

outros, previamente definidos e subdivididos em graus. Esses graus definem os 

diferentes níveis de intensidade de aplicação dos fatores e a eles corresponde certo 
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número de pontos. Após o enquadramento dos cargos nos fatores, apura-se a 

avaliação global através da somatória dos pontos. 

Na visão de Marras (2000), este é um sistema com alto grau de precisão e com 

menor índice de subjetividade entre todos os modelos apresentados.  

Representa, basicamente, um modelo que permite escolher fatores avaliativos 

específicos às peculiaridades de cada organização, divide esses fatores em diversos 

graus, de acordo com as características dos cargos, ponderando cada fator com um 

peso específico, de acordo com seu poder de medição do conjunto. 

Pontes (2007), afirma que devem ser selecionados para avaliação os fatores 

que sejam comuns à maioria dos cargos de determinado grupo ocupacional e que, 

ao mesmo tempo, demonstrem as peculiaridades de cada um. 

O método de pontos foi considerado o mais adequado para a aplicação na 

entidade em estudo. 

 

2.3 Manual de avaliação de cargos 

É o instrumento que une todos os fatores escolhidos para proceder a 

avaliação dos cargos, seus respectivos graus e pontos, e tem como objetivo permitir 

que, utilizando-o, os avaliadores efetuem o seu trabalho, pontuando numericamente 

todos os cargos da empresa. 

Para o processo de avaliação de cargos, Marras (2000, p. 101), expõe que: 

uma vez escolhidos os fatores de avaliação, deve-se definir claramente o 
que se deseja mensurar por meio de cada um deles e como deve ser a 
divisão interna de cada um. Ou seja, em quantos graus se subdivide cada 
fator, explicando claramente o que o cargo exige em cada grau dos fatores 
e discriminando as diferenças de grau para grau. Nesse ponto, repetimos 
que não há subdivisões predeterminadas: elas dependerão de cada 
empresa e de cada universo de cargos e tarefas. 
 

A seguir estão descritos os passos do manual de avaliação de forma 

detalhada. 

 

2.3.1 Seleção dos cargos-chave 

Os cargos-chave referem-se a uma amostra dos cargos da organização, que 

é essencial para a consistência do método por pontos. 

Para Zimpeck (1990), o estudo cuidadoso dos cargos-chave servirá para: 
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a) selecionar os fatores de avaliação capazes de discernir diferenças de requisitos 

nos cargos da organização; 

b) definir essas diferenças, através de graus; 

c) estabelecer pesos (pontos) para os graus dos fatores. 

Ainda na percepção de Zimpeck (1990, p. 145),  

os cargos-chave são um instrumento de validação do sistema. Sua 
importância e influência sobre os resultados é indiscutível. Cargos-chave 
mal selecionados podem provocar distorções na estrutura finalmente 
desenvolvida. 
 

Dessa forma, a seleção dos cargos-chave constitui-se em etapa primordial 

para a correta avaliação dos cargos da organização. 

 

2.3.2 Seleção dos fatores de avaliação 

Esta é uma etapa muito importante, pois serve para diferenciar as 

peculiaridades de cada um dos cargos avaliados.  

Conforme Zimpeck (1999, p. 147), 

o objetivo dos fatores de avaliação consiste em estabelecer diferenças 
discerníveis entre determinado número de cargos. O primeiro passo para a 
sua escolha, portanto, reside em saber qual o grupo de cargos a serem 
avaliados, pois há fatores que não atendem a todos os grupos de cargos da 
organização, com a mesma eficácia. 
 

De acordo com Paschoal (2007), a seleção dos fatores de avaliação pode ser 

dividida em alguns passos: 

● Amostra de cargos: a primeira providência consiste em selecionarmos os cargos-

chave da categoria e elaborarmos suas descrições com o máximo de informações 

possível. Essa amostra deve conter cargos de todos os níveis, desde os de 

remuneração mais baixa até os mais altos. 

● Inventário de fatores: Consiste em levantarmos um certo número de fatores à 

primeira vista aplicáveis aos cargos-chave, consultando outros manuais, literatura 

especializada, chefias, descrições dos cargos e usando o próprio conhecimento do 

profissional que está desenvolvendo o trabalho. Em seguida, faz-se a conceituação 

dos fatores, definindo o seu significado exato, de modo a não deixar dúvida sobre o 

que se quer avaliar em cada um desses fatores. 

● Escolha dos fatores: é aconselhável escolher um mínimo de seis e um máximo de 

10 fatores. 
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No quadro 6 são apresentados alguns exemplos de fatores utilizados pelas 

empresas: 

 

Requisitos mentais 
● Escolaridade 
● Experiência 
● Complexidade 
● Habilidade analítica 
● Criatividade 
● Precisão 
● Julgamento e iniciativa 
● Planejamento 

Requisitos físicos 
● Esforço físico 
● Habilidade manual 
● Fadiga mental/visual 
● Concentração 
● Monotonia 
● Pressão do trabalho 
● Pressão emocional 

Responsabilidades 
● Por material ou produto 
● Por ferramentas/equipamentos 
● Por erros 
● Por valores 
● Por contatos 
● Por subordinados 
● Por dados confidenciais 

                              Quadro 6: Exemplos de fatores de avaliação 
                                    Fonte: Adaptado de Marras (2000, p. 100) 
 

Com relação à escolha do número de fatores, deve-se verificar que um 

manual com menos de seis fatores pode estar deixando de avaliar coisas 

importantes e com mais de dez pode-se obter fatores se repetindo na avaliação das 

mesmas coisas. 

 

2.3.3 Graduação dos fatores de avaliação 

A definição dos graus dentro de cada fator consiste em conceituar os 

diferentes níveis de intensidade de aplicação do fator. 

Pontes (2007), afirma que a graduação determina a extensão da mensuração 

do fator e é necessária para que possam ser avaliadas as diferentes exigências de 

cada cargo do plano. 

O quadro 7 demonstra um exemplo para o fator “Complexidade”: 
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Grau Descrição do Grau 

A 

ELEMENTAR 

Trabalhos simples, de assimilação imediata, 

exigindo mínima aplicação intelectual. 

B 

ROTINEIRO 

 

Trabalhos de pequena complexidade, 

demandando aplicação intelectual 

absolutamente normal, apresentando razoável 

repetição no dia-a-dia. 

C 

SEMICOMPLEXO 

Trabalhos que demandam aplicação intelectual 

pouco acima do normal, apresentando pouca 

repetição. 

D 

COMPLEXO 

Trabalhos que exigem uso do intelecto bastante 

acima do normal, demandando boa dose de 

raciocínio, apresentando mínima repetição. 

E 

MUITO COMPLEXO 

Trabalhos altamente complexos, que exigem 

elevada dose de raciocínio, atuação 

independente e solução de problemas 

intrincados. 

Quadro 7: Graduação dos fatores de avaliação  
Fonte: Adaptado de Paschoal (2007, p. 48) 

 
Na graduação dos fatores de avaliação, não é aconselhável simplesmente 

adaptar outros manuais, levando-se em consideração que não se ajustaria à 

organização. Desta forma, para ter um manual de acordo com as características da 

organização, ele deve ser todo desenvolvido especificamente para ela. 

 

2.3.4 Avaliação dos cargos-chave 

Após a definição do manual preliminar, passa-se a avaliar os cargos-chave 

através do Comitê de Avaliação. O melhor processo é o de avaliar todos os cargos 

no primeiro fator, depois no segundo, no terceiro, e assim sucessivamente. Dessa 

forma, todos os cargos são comparados fator a fator, anotando-se o grau e o 

número de pontos obtidos. Somando-se todos os pontos de cada fator, chega-se ao 

total de pontos de cada cargo, e a hierarquia está definida. 

Para que o Comitê de Avaliação possa atuar com propriedade, segundo 

Pontes (2007), é aconselhável que sejam obedecidos os seguintes procedimentos: 
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● Treinamento dos membros do Comitê, na metodologia de avaliação. Distribuição, 

com antecedência, para os membros do Comitê, do manual de avaliação e das 

descrições e especificações dos cargos a serem avaliados; 

● Ao iniciar a reunião para avaliação dos cargos, o coordenador deve proceder à 

leitura do primeiro fator de avaliação; 

● A seguir, o coordenador pergunta a opinião de cada membro sobre o grau em que 

se enquadra o primeiro cargo no primeiro fator. Quando ocorrerem divergências, o 

coordenador deve procurar obter o consenso do Comitê. Somente quando não for 

possível o consenso, é que prevalecerá o voto da maioria; 

● Depois, o coordenador pergunta a opinião de cada membro sobre o grau em que 

se enquadra o segundo cargo no primeiro fator. E assim, sucessivamente, até que 

todos os cargos sejam avaliados no primeiro fator; 

● O coordenador lê o segundo fator de avaliação e solicita aos membros a 

avaliação, cargo a cargo, nesse fator. 

Por essa metodologia, o comitê avalia todos os cargos em todos os fatores. 

 

2.3.5 Ponderação dos fatores de avaliação 

A ponderação está relacionada à atribuição dos pontos aos fatores e a 

determinação do peso relativo de cada um deles. 

Segundo Paschoal (2007, p. 49), “o primeiro passo na ponderação dos fatores 

de avaliação consiste em definir os pesos numéricos dos fatores. Esses pesos são 

expressos em forma de percentual tal que a soma deles seja igual a 100”. 

O quadro 8 exemplifica a atribuição do peso relativo a cada fator: 

 

Escolaridade Experiência Complexidade Responsabilidade Total 

30% 35% 15% 20% 100% 

Quadro 8: Pesos numéricos dos fatores 
Fonte: Adaptado de Paschoal (2007, p. 49) 

 
Essa variação nos pesos dos fatores decorre da maior ou menor importância 

que o mercado dá a eles e que fornece a medida em que cada fator contribui para a 

definição do salário. 

Paschoal (2007), diz que a verificação dessa importância é feita através de 

cálculos associando as avaliações do comitê aos salários de mercado. Se os cargos 
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que exigem maior escolaridade, por exemplo, recebem os maiores salários, é sinal 

de que o mercado valoriza mais esse fator, e essa constatação é feita 

estatisticamente. 

Em seguida, deve-se definir os pontos dos graus, e os pesos dos fatores são 

usados como a pontuação mínima de cada fator. 

 

2.4 Pesquisa salarial 

A pesquisa salarial tem por objetivo obter os valores dos salários médios 

praticados num determinado mercado. Em outras palavras, pode-se dizer que é um 

instrumento fundamental para a determinação de uma estratégia e uma política 

salarial adequada. 

Paschoal (2007, p. 68), afirma que: 

pode-se, em tese, definir os níveis salariais a partir de parâmetros internos 
das organizações, mas, dentro do Sistema de Remuneração, uma 
ferramenta imprescindível é a informação sobre o mercado. Não é sem 
motivo que constitui uma preocupação constante para a maioria das 
organizações saber como seus salários estão em relação àqueles 
praticados no mercado. 
 

Em sentido concordante, Pontes (2007, p. 247), diz que “a pesquisa salarial 

fornece elementos importantes para a determinação de critérios da política salarial a 

ser praticada pela empresa”. 

Conforme afirma Hipólito (2001, p. 45), 

além da preocupação em corrigir iniqüidades salariais internas, é comum, 
entre os responsáveis pela administração de salários, a busca por se 
estabelecer uma relação (determinada pela política salarial da organização) 
entre os salários praticados internamente e aqueles praticados pelo 
mercado. Com vistas a cumprir a política estabelecida, torna-se usual o 
monitoramento do mercado mediante a utilização de pesquisas salariais, ou 
seja, do levantamento dos níveis de remuneração pagos por um conjunto de 
organizações da comunidade, para funções semelhantes nos seus 
requisitos e natureza. 
 

Todo o cuidado é exigido no planejamento de uma pesquisa salarial, e, 

conforme Zimpeck (1990), a empresa pesquisadora deve estar claramente imbuída 

dos seus objetivos, ao início do trabalho. 

O processo básico de realização de uma pesquisa completa, conforme 

Paschoal (2007), envolve as seguintes etapas: 

a) Seleção dos cargos a pesquisar; 

b) Seleção das organizações participantes; 
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c) Contatos com as organizações para fazer o convite; 

d) Preparação do caderno de coleta; 

e) Visita às organizações; 

f) Análise dos dados coletados; 

g) Tabulação dos dados; 

h) Elaboração do relatório com os resultados; 

i) Fornecimento dos resultados aos participantes. 

Os passos para a realização da pesquisa salarial serão descritos de forma 

minuciosa a seguir. 

 

2.4.1 Seleção dos cargos a pesquisar 

Sob a ótica de Marras (2000, p. 112), “a escolha dos cargos a serem 

pesquisados deve realizar-se de acordo com as necessidades do momento e do tipo 

de estrutura existente na organização”. 

Para Zimpeck (1990, p. 244), 

a seleção de cargos é também adequada quando se conhece com algum 
detalhe a estrutura geral das funções a pesquisar nas empresas 
participantes. Muitas vezes, cargos que existem na empresa e no mercado, 
passam despercebidos no momento da escolha. Outras vezes, a 
organização das funções em diferentes empresas tornam díspares ou 
ambíguos alguns cargos a princípio achados comparáveis. 
 

De acordo com Marras (2000), deve-se procurar inserir, na pesquisa, apenas 

os chamados “cargos-chave”, isto é, aqueles encontrados com maior facilidade no 

mercado, e, ao mesmo tempo, que representam uma amostragem válida em cada 

faixa salarial da organização. 

 

2.4.2 Seleção das organizações participantes 

As organizações convidadas a participar de pesquisa devem, de preferência, 

na concepção de Paschoal (2007), ser do mesmo ramo e de porte semelhante ao da 

organização pesquisadora. Se a organização não tem similares na região, então os 

cargos escolhidos devem se restringir àqueles mais universais, das áreas mais 

comuns a todo tipo de organização. 

Pontes (2007, p. 257), menciona que: 

deve ser observado se as empresas a serem convidadas são bem 
organizadas, ou seja, aquelas que mantêm estrutura de salários, para que 
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os dados a serem coletados possam ter consistência. É interessante 
também avaliar se essas empresas projetam imagem positiva ou pagam 
salários competitivos no segmento pesquisado, uma vez que essas 
companhias são mais procuradas por pessoas que procuram emprego, e 
com isso a pesquisa terá maior aceitação interna. 

 

Da mesma forma Zimpeck (1990, p. 244), destaca que “deve-se incluir os 

concorrentes diretos da linha de produtos, pois é de se esperar que os níveis de 

remuneração em empresas concorrentes sejam próximos”. 

 

2.4.3 Contatos com as organizações 

Este é o momento de entrar em contato com as organizações selecionadas e 

solicitar sua participação. 

As pessoas contatadas habitualmente querem saber, na visão de Paschoal 

(2007), antes de dar a resposta, quais são as outras organizações convidadas, qual 

a abrangência da pesquisa, a quantidade de cargos, o período das visitas e o prazo 

que terão para a coleta de dados. É preciso já ter tais definições para poder dar as 

informações pedidas. 

 

2.4.4 Preparação do caderno de coleta 

O caderno de coleta de dados, conforme Pontes (2007), deve conter 

instruções precisas sobre o preenchimento dos gabaritos de respostas, relação das 

empresas que estão sendo pesquisadas e as descrições dos cargos inclusos na 

pesquisa, além do gabarito para resposta. 

De acordo com Paschoal (2007), este caderno contém basicamente o 

seguinte: 

● Instruções para resposta; 

● Rol de cargos; 

● Rol de organizações convidadas; 

● Planilha para fornecer informações gerais e benefícios; 

● Planilhas de informações sobre os cargos pesquisados com sua descrição e seus 

requisitos e campo para as informações salariais. 
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2.4.5 Visita às organizações 

A visita às organizações participantes deverá ocorrer, mesmo que seja 

apenas para entregar o caderno de coleta e dar as instruções gerais para o 

preenchimento.  

Para Paschoal (2007, p. 71), 

o ideal na coleta de dados é fazê-la pessoalmente, isto é, procedendo junto 
com o informante da organização a comparação dos cargos, coletando os 
dados salariais, prestando e colhendo outras informações. Contudo, nem 
sempre as circunstâncias o permitem, restando-nos preparar um caderno de 
coleta o mais auto-explicativo possível para que o informante possa 
responder sozinho, se for necessário, e com um mínimo de confiabilidade 
aceitável. 
 

Assim, percebe-se que este é um passo fundamental no que diz respeito às  

etapas da pesquisa salarial. 

 

2.4.6 Análise dos dados coletados 

Essa etapa consiste na comparação dos dados do mercado com os da 

empresa pesquisadora, para formulação de políticas salariais. 

Nesse sentido, “é nessa fase que se fornece à empresa elementos capazes 

de conduzir a empresa à formulação de uma política salarial em função dos níveis 

de remuneração pesquisados” (ZIMPECK, 1990, p. 260). 

Em outras palavras, através da análise dos dados coletados a empresa 

poderá definir com um maior nível de precisão o salário a ser pago a seus 

colaboradores, com o objetivo de ajustar-se à média de mercado e remunerar de 

uma forma mais justa. 

 

2.4.7 Tabulação dos dados 

Segundo Paschoal (2007), é nesse momento que se pode organizar os dados 

coletados por cargo, depurar os dados destoantes e fazer cálculos estatísticos. 

Os dados coletados serão analisados e receberão tratamento estatístico 

adequado. A tabulação da pesquisa será também segmentada por porte 

(considerando no número de empregados ou faturamento) e ramo de atividade. 

Todo esse trabalho estatístico, segundo Pontes (2007), pode ser feito 

somente para as empresas do mesmo setor mercadológico ou de mesma região da 

empresa pesquisadora. 
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2.4.8 Elaboração do relatório com os resultados 

Após a conclusão da tabulação da pesquisa, deve-se preparar um relatório 

para a direção da organização, contendo todos os esclarecimentos sobre o trabalho 

e os resultados obtidos.  

Na concepção de Paschoal (2007, p. 75), o relatório da pesquisa deve ter, 

basicamente, o seguinte: 

a) Relatório de esclarecimentos, informando o tratamento dado na 
tabulação: remunerações extras, equalização monetária, eliminação de 
dados destoantes, explicação sobre os relatórios gerados pela tabulação e 
conceitos estatísticos usados; 
b) Rol de organizações participantes, com nome e telefone dos 
informantes; 
c) Tabulação dos benefícios; 
d)   Listagem dos dados: cargo, códigos das organizações, salário real, 
salário corrigido pela equalização monetária; freqüência e indicação dos 
dados cortados. 

 
Finalizando, esta etapa é aquela capaz de fornecer à empresa elementos 

necessários para encaminhá-la à formulação de uma política de salários em função 

dos níveis de remuneração pesquisados. 

 

2.4.9 Fornecimento dos resultados aos participantes 

Os resultados apurados na pesquisa salarial deverão ser fornecidos às 

empresas participantes. 

“Com o objetivo de estimular a participação em pesquisas futuras, os dados 

tabulados de salários devem ser encaminhados às empresas que forneceram seus 

dados para a confecção da pesquisa” (ZIMPECK, 1990, p. 264). 

Na concepção de Paschoal (2007), é típico de toda pesquisa salarial do tipo 

convencional, isto é, empreendida por uma organização e com a colaboração das 

organizações escolhidas, fornecer a cada uma delas, de modo tão personalizado 

quanto possível, os resultados apurados. 

 

2.5 Estrutura salarial 

Realizada a pesquisa salarial e a avaliação de cargos, a próxima etapa 

constitui-se na elaboração da estrutura salarial. 

A estrutura salarial, para Marras (2000, p. 124), 
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é um conjunto formado por diversas faixas salariais, agrupando cargos com 
avaliações próximas, contemplando no interior de sua estrutura valores 
salariais calculados e desenhados matematicamente, para atender a uma 
política previamente desejada. 
 

Da mesma forma Pontes (2007, p. 285), conceitua estrutura salarial como “a 

organização de uma progressão salarial em função da crescente valorização dos 

cargos resultante do processo de avaliação”. 

Para Paschoal (2007), para se construir a estrutura salarial, é preciso ter à 

mão os resultados da pesquisa salarial e definir a política salarial ou, pelo menos, 

alguns dos seus pontos básicos, como o formato das faixas salariais e a posição da 

empresa no mercado, pois esses são os pontos de partida para a construção da 

estrutura salarial. 

Existem alguns termos técnicos utilizados na estrutura salarial, conforme 

demonstra o quadro 9: 

 

Termos Conceito 

Estrutura Salarial 
É a organização de uma progressão salarial em 

função da crescente valorização dos cargos 

resultante do processo de avaliação. 

Curva de Referência 
É a curva resultante da equação de regressão 

obtida pelo processo de ajustamento entre 

salário e pontos obtidos na avaliação de cargos. 

Grau 

É o resultante de um agrupamento de cargos 

equivalentes e que terão tratamento salarial 

igual. É possível encontrar esse conceito com a 

denominação de classe. 

Salário Máximo do Grau 

É a referência do maior salário do grau, ou seja, 

corresponde ao valor máximo que um 

colaborador pode perceber em um cargo 

enquadrado no grau. 

Salário Mínimo do Grau 

É a referência do menor salário do grau, ou seja, 

corresponde ao valor mínimo que um 

colaborador pode perceber em um cargo 

enquadrado no grau. 
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Salário Médio do Grau 

É o valor médio entre o salário máximo e mínimo 

de cada grau. Corresponde ao valor da curva de 

referência no grau, quando esta se encontra na 

média da faixa salarial, que é comumente 

aplicado. 

Amplitude da Faixa 
Corresponde à diferença percentual entre o 

salário máximo e o salário mínimo do grau. 

Faixa Salarial 
Corresponde à diferença monetária entre o 

salário máximo e o salário mínimo do grau. 

Classe 

Corresponde a cada valor intermediário entre o 

mínimo e o máximo da faixa salarial de cada 

grau. É possível encontrar este conceito com a 

denominação de grau. 

Sobreposição da Faixa 
É o quanto o salário de um grau supera o dos 

graus mais elevados na estrutura salarial. 

Quadro 9: Definição dos termos utilizados na estrutura salarial  
Fonte: Adaptado de Pontes (2007, p. 285) 
 

Finalizando, Marras (2000) afirma que a política salarial da empresa dá os 

parâmetros básicos necessários à criação e montagem da estrutura e à respectiva 

manutenção, principalmente no que tange à posição de mercado que a empresa 

deseja adotar. Em função dessa diretriz, a estrutura apresenta um resultado que irá 

colocar os salários de contratação abaixo, na média ou acima do mercado. 

 

2.6 Política salarial 

Após a descrição, avaliação e estruturação dos cargos, é necessário 

estabelecer a política salarial da organização, que, na visão de Pontes (2007), 

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

De forma geral, segundo Paschoal (2007), essas regras estipulam o salário 

de admissão, as promoções, reclassificações e atualizações dos salários em função 

do mercado ou da perda de poder de compra motivada por inflação. 

Nesse sentido Marras (2000, p. 120), define: 

política salarial é o instrumento pelo qual a empresa determina os 
parâmetros que deseja imprimir, fixando condições e normas a serem 
seguidas ao longo de toda a estrutura organizacional. Para implementar 
uma estrutura salarial, uma organização necessita criar, com antecedência, 
a sua política salarial, e, a partir dela poderá desmembrar as diretrizes nela 
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contidas, implementando normas e procedimentos sobre o assunto, 
objetivando padronizar e repassar, para toda a estrutura, a maneira como 
agir e proceder com relação às práticas de administração de salários. 

 
Para se praticar uma adequada administração de cargos e salários, Paschoal 

(2007), afirma que é imprescindível que a organização defina as diretrizes e critérios 

sobre os diversos aspectos da questão, tais como sua posição no mercado, 

enquadramento dos empregados nos cargos, atribuição de salários, progressões, 

entre outros. 

As políticas salariais praticadas pelas organizações usualmente definem suas 

posturas em relação aos seguintes pontos: 

 

Faixa salarial 

● Formato das faixas: com graus ou só mínimo e 

máximo; 

● Quantos steps/graus ou valores em cada faixa, 

percentuais. 

Promoções (progressões verticais) 

● Condições e critérios para promoções; 

● Enquadramento na faixa salarial no momento 

da promoção; 

● Tratamento ao aumento salarial decorrente da 

promoção. 

Posição no mercado 

● Ponto da faixa (step) que deve coincidir com a 

curva de mercado; 

● Épocas de revisões da estrutura; 

● Condições e critérios para ajustes individuais 

ao mercado. 

Estrutura de cargos 
● Avaliação e reavaliação de cargos; 

● Criação de novos cargos; 

● Padrões para a nomenclatura dos cargos. 

Salário variável ● Onde se aplica e suas condições. 

Reajustes Coletivos de Salários 
● Condições e implicações nos aumentos 

individuais. 

Quadro 10: Política salarial da organização 
Fonte: Adaptado de Paschoal (2007, p. 87) 
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O objetivo principal da remuneração, para Chiavenato (2004, p. 243) é: 

criar um sistema de recompensas que seja equitativo tanto para a 
organização como para os colaboradores. Uma política salarial deve 
atender os seguintes critérios para ser eficaz: 
● Adequada: a compensação deve distanciar-se dos padrões mínimos 
estabelecidos pelo governo ou pelo acordo sindical; 
● Equitativa: cada pessoa deve ser paga proporcionalmente de acordo com 
o seu esforço, habilidades e capacitação profissional; 
● Balanceada: salário, benefícios e outras recompensas devem 
proporcionar um pacote de recompensas que seja razoável; 
● Eficácia quanto a custos: os salários não podem ser excessivos, mas em 
função do que a organização pode pagar; 
● Segura: os salários devem ser suficientes para ajudar os empregados a 
sentir-se seguros e ajudá-los a satisfazer as suas necessidades básicas; 
● Incentivadora: os salários devem motivar eficazmente o trabalho 
produtivo; 
● Aceitável para os empregados: as pessoas devem compreender o 
sistema de salários e sentir que ele representa um sistema razoável para 
eles e também para a organização. 
 

As políticas salariais praticadas pelas organizações, segundo Pontes (2007), 

usualmente definem suas posturas em relação aos seguintes pontos: 

Salário de admissão: é o primeiro aspecto a ser determinado pela política salarial. 

Normalmente é estipulado o mínimo da faixa salarial de cada grau.  

Promoção horizontal: é a passagem do colaborador para uma classe superior de 

salário no mesmo cargo e grau, decorrente de destacado desempenho de suas 

tarefas e aumento da experiência. Em geral, a promoção horizontal obedece ao 

prazo mínimo de um ano entre um aumento e outro.  

Promoção vertical: é a passagem do colaborador de um cargo para outro, 

classificado em grau superior. Em geral a promoção vertical obedece ao prazo 

mínimo de seis meses de permanência do funcionário no cargo inicial. 

Reclassificação: ocorre quando a um cargo forem atribuídas tarefas mais complexas 

e que, pela reavaliação, proporcionem elevação de grau. 

Para que se obtenha uma política salarial eficaz, é necessário que se crie 

uma política clara e objetiva, estando esta voltada para as estratégias de negócio da 

organização, criando condições para atrair, reter e motivar os colaboradores. 

 

2.7 Manutenção do plano com controles internos 

A utilização de controles internos na administração salarial tem como objetivo 

promover a manutenção do plano de cargos e salários, contribuindo para o seu 

correto funcionamento. 
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O uso de controles internos pelas organizações faz-se necessário para que se 

alcance a eficiência e a eficácia das operações.  

Assim, Almeida (1996, p. 50) define: 

O controle interno representa em uma organização o conjunto de 
procedimentos, métodos ou rotinas com os objetivos de proteger os ativos, 
produzir dados contábeis confiáveis e ajudar a administração na condução 
ordenada dos negócios da empresa. 
 

Da mesma forma Boynton, Johnson e Kell (2002), conceituam controles 

internos como um processo operado pelo conselho de administração, pela 

administração e outras pessoas, desenhado para fornecer segurança razoável 

quanto à consecução de objetivos. 

Para Almeida (1996), a administração da organização é responsável pelo 

estabelecimento do sistema de controle interno, pela verificação do cumprimento  

dos métodos e medidas pelos colaboradores, e por sua modificação, no sentido de 

adaptá-lo às novas circunstâncias. 

O objetivo dos controles internos em uma organização é o de prevenir a 

ocorrência de problemas, detectar alguma deficiência nos processos contábeis e 

administrativos, assim como atuar na correção das causas de problemas, após os 

mesmos já terem ocorrido. 

Considerando as definições expostas, Dias (2006, p. 3), acrescenta que 

o sistema de controle interno adotado em uma organização representa o 
conjunto de procedimentos ou atos que possibilitem segurança quanto aos 
aspectos lógicos e técnicos do processo, identificando, através de sua 
adoção, o cumprimento das linhas hierárquicas de autoridade, limite de 
alçada estabelecida e efetiva execução do fluxo de processamento das 
operações. 

 
Ante o exposto, na visão de Migliavacca (2002), pode-se concluir que os 

controles internos têm como finalidade principal salvaguardar os ativos de uma 

organização, verificar a adequação e o suporte dos dados contábeis, promover a 

eficiência operacional e encorajar a aderência às políticas definidas pela direção, 

com o objetivo de evitar fraudes, erros, ineficiências e crises. 

Uma organização poderá manter um eficiente sistema de controles internos 

através da redução e eliminação de riscos e, para isso, é necessário que se 

cumpram os seguintes requisitos, de acordo com a UNICAMP 

(www.reitoria.rei.unicamp.br): 



49 

 

● Plano de organização: é o modelo pelo qual a entidade se organiza. 
Corresponde a divisão do trabalho, relações de autoridade, 
responsabilidade, entre outros. 
● Métodos e medidas: estabelecem os caminhos, meios de comparação e 
julgamento para se chegar a determinado fim, mesmo que não tenham sido 
preestabelecidos formalmente. 
● Proteção do patrimônio: compreende a forma pela qual são 
salvaguardados e defendidos os bens e direitos da empresa. 
● Exatidão e fidedignidade: correspondem a adequada precisão e 
observância aos elementos dispostos na contabilidade e registros auxiliares. 
● Eficiência operacional: compreende a ação ou força a ser posta em 
prática nas transações realizadas pela empresa. 
● Políticas administrativas: compreende o sistema de regras relativas a 
direção dos negócios e à prática dos princípios, normas e funções para a 
obtenção de determinado resultado. 

 
Os controles internos, em seu sentido amplo, incluem os controles que podem 

ser caracterizados como administrativos ou contábeis, como segue: 

Controles Administrativos: incluem, mas não se limitam, ao planejamento 
organizacional, procedimentos e registros que se referem aos processos de 
decisão ligados à autorização de transações pela administração. Essa 
autorização sendo uma função gerencial associada diretamente à 
responsabilidade de atingir os objetivos da organização, e sendo o ponto 
inicial para estabelecer controles contábeis sobre as transações. 
Controles Contábeis: são compostos pelo plano organizacional, 
procedimentos e registros que se referem à salvaguarda dos ativos e à 
veracidade dos registros financeiros. (MIGLIAVACCA, 2002, p. 18) 
 

Conforme o Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo (1998), para 

que haja uma boa administração de pessoal, é importante que existam controles 

sobre seus procedimentos e que estes estejam elencados em um manual de normas 

e procedimentos. 

Dessa forma, percebe-se a abrangência dos controles internos em relação 

aos aspectos que envolvem a tomada decisão pelos gestores de uma organização 

e, no contexto da administração salarial, exercem influência significativa, sendo essa 

uma de suas abrangências. 

Com a implantação do PCS, ajustes poderão ser realizados no que concerne 

à estrutura de cargos já existentes, inclusão ou exclusão de cargos, criação de 

novos setores, ou mesmo a reclassificação dos cargos pode ser estudada. Para esta 

revisão, deve-se utilizar a mesma metodologia utilizada para formar o plano inicial. 

 Assim, sua revisão e manutenção são de vital importância. Em sua 

elaboração, erros podem acontecer, que logo precisarão ser ajustados antes do 

período de um ano. Nos primeiros seis meses de implantação, é essencial que o 

plano seja revisto e reestudado ao menos uma vez na semana.  
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Por fim, a administração do plano consiste em uma série de controles e ações 

que devem ocorrer no dia-a-dia para manter os salários dos colaboradores sempre 

corretos, daí a importância de promover a sua manutenção por meio de controles 

internos que, como ferramenta da contabilidade, podem ser considerados peças-

chave na administração salarial. 
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3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Este capítulo consiste na apresentação dos resultados obtidos por meio da 

metodologia aplicada. Inicia-se com a caracterização da organização e informações 

sobre a situação atual da entidade, seguida da proposta para a implantação do 

plano. 

 

3.1 Caracterização da organização 

A SERTE – Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação, é uma 

entidade sem fins lucrativos fundada no ano de 1956, localizada na grande 

Florianópolis, que atua na área de atendimento/orientação médico-psicológica, 

atendimento/orientação social, educação e moradia. 

O principal objetivo da entidade é acolher em regime de internato idosos 

carentes e crianças que sofrem algum tipo de violência e proporcionar melhor 

qualidade de vida. Tem como propósito amparar, assistir, orientar, capacitar, 

recuperar e educar o ser humano biopsicossocial e espiritual, proporcionando ao 

voluntário campo de trabalho para o seu aprimoramento espiritual. 

Além disso, a SERTE também busca vivenciar e divulgar a Doutrina Espírita, 

assim como integrar-se ao movimento espírita catarinense e brasileiro.  

Atualmente, a entidade conta com as obras assistenciais Lar dos Velhinhos 

Irmão Erasto, Educandário Lar de Jesus e o Lar das Crianças Seara da Esperança, 

unidade em que foi desenvolvido o estudo de caso. O Lar das Crianças atende, em 

medida de proteção e abrigo, a 25 crianças entre zero e 6 anos. 

Pretende obter apoio dos órgãos governamentais, com responsabilidade 

sobre este tipo de atendimento específico. Procura também estabelecer com o 

Juizado da Infância e Juventude, Ministério Público, Conselhos de Direito, 

Conselhos Tutelares e programas de apoio sócio-familiar, um entendimento e uma 

comunicação única em relação aos processos judiciais de cada uma das crianças 

abrigadas, a fim de que a permanência no abrigo seja a mais rápida possível. 

Também se pretende manter a criança abrigada após a faixa etária limite de 6 anos, 

caso a justiça não tenha dado um desfecho ao processo, evitando seu deslocamento 

para outra instituição, pois, no entendimento da Instituição, acarretaria mais 

sofrimento e sentimento de perda. Este esforço está condicionado à existência de 

irmãos menores, também institucionalizados, e à capacidade financeira da SERTE 
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em construir uma área física e dispor de um quadro de pessoal específico e 

especializado para atender às necessidades geradas pelas crianças na faixa etária 

de 6 a 12 anos.  

Em todos esses anos de existência, a entidade conseguiu resgatar a 

dignidade e cidadania de inúmeros idosos carentes, e as crianças desamparadas e 

expostas à violência e maus tratos recebem da instituição abrigo, educação e 

posterior adoção, proporcionando a elas novos lares. 

Hoje a SERTE possui 116 colaboradores distribuídos entre as unidades 

existentes, sendo que 18 deste total desempenham suas atividades no Lar das 

Crianças Seara da Esperança. 

Assim, na tentativa de valorizar seus colaboradores e criar uma hierarquia de 

tal forma a atender aos anseios e necessidades de cada um, a SERTE manifestou 

interesse no desenvolvimento de um plano de cargos e salários primeiramente no 

Lar das Crianças Seara da Esperança, podendo o mesmo ser estendido 

posteriormente às demais unidades. 

 

3.2 Situação atual 

Atualmente a SERTE não dispõe de estrutura e política salarial definidas, e os 

reajustes salariais de seus colaboradores ocorrem uma vez por ano, de acordo com 

o percentual estabelecido pelo sindicato da categoria. São raros os aumentos 

salariais ocorridos fora do que estabelece a Convenção Coletiva, e, quando 

ocorrem, não há nenhum critério estipulado em relação à antiguidade, merecimento, 

entre outros fatores. 

A entidade pertence ao Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares, 

Restaurantes e Similares da Grande Florianópolis (SITRATUH), que representa 

diversas categorias no município. A Convenção Coletiva 2008/2009 está anexa ao 

trabalho, conforme o anexo I. 

Com a implantação do plano de cargos e salários fica mais fácil a visualização 

de cada cargo e a hierarquização de cada um deles e, além disso, os colaboradores 

buscarão se dedicar mais no desempenho de suas funções, já que serão 

recompensados de uma forma mais justa. 
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Além do mais, a entidade não conta com uma política salarial definida, etapa 

importante que dá a oportunidade ao colaborador de saber onde ele pode chegar e o 

que é necessário para isso. 

 

3.3 Proposta de um plano de cargos e salários 

Constatada a necessidade de implementar uma política de remuneração para 

os colaboradores, partiu-se para a criação de um plano de cargos e salários que 

buscasse ir ao encontro das necessidades da entidade, assim como alcançar os 

objetivos específicos traçados neste trabalho.  

Diante desse contexto, a elaboração do plano ocorreu com a definição das 

etapas do planejamento, através da criação de normas e procedimentos. Para isso 

buscou-se um referencial, evidenciado por Paschoal (2007): 

a) identificação, levantamento, descrição e análise dos cargos; 

b) hierarquização dos cargos em classes ou níveis, mediante o método de 

avaliação por pontos; 

c) levantamento dos salários praticados pelo mercado; análise e comparação 

com a situação da organização; 

d) estabelecimento das faixas salariais; 

e) desenvolvimento, implementação, operacionalização e controle da política 

salarial da organização. 

Dessa forma, com os objetivos delineados no que tange às etapas do 

planejamento, procedeu-se à discussão do projeto com os dirigentes da entidade 

para explicar os detalhes e obter a aprovação da proposta, que resultou na 

aceitação e sugestões consideradas importantes para a adequação do plano à 

realidade da organização. 

 

3.4 Descrição e especificação dos cargos 

Esta etapa pode ser considerada o ponto de partida para que se possa 

proceder à avaliação dos cargos. 

Para obter as informações necessárias relacionadas aos cargos, foram 

utilizadas duas técnicas de coleta de dados: entrevista com os colaboradores e 

aplicação de um questionário específico, conforme apêndice. O questionário foi 

entregue aos colaboradores e respondido no dia de sua aplicação, e na medida em 
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que respondiam às perguntas, de forma individual, também foi aplicada a entrevista, 

com o objetivo de se obter informações mais detalhadas com relação às atividades 

desenvolvidas.  

A seguir, apresenta-se a descrição e especificação dos 8 cargos existentes no 

Lar das Crianças Seara da Esperança: 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO 

Cargo: Assistente Administrativo 

SUMÁRIA: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração e 

finanças; fornecem informações sobre as atividades desenvolvidas; tratam de documentos 

variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparam 

relatórios e planilhas; executam serviços gerais de escritórios. 

DETALHADA: 

● Responde pelas diversas tarefas típicas da área administrativa, tais como: controles de 

pagamentos (táxi, refeição, quilometragem, estacionamento, etc.); 

● Controla a agenda de atividades da área; 

● Executa serviços de digitação, arquivo de documentos, etc.; 

● Controle e aquisição de materiais para escritório e preparação de relatórios, planilhas e 

gráficos para apresentação por softwares; 

● Efetua cálculos com o auxílio de máquina de calcular, para obter informações necessárias 

ao cumprimento da rotina administrativa; 

● Participa da atualização de fichários e arquivos, classificando os documentos por ordem 

alfabética, para possibilitar um controle sistemático dos mesmos; 

● Mantêm em ordem as funções burocráticas do setor, que envolvam números e papéis; 

● Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; 

● Executa outras atividades correlatas ao cargo. 

ESPECIFICAÇÃO 

1. Escolaridade: O pleno desempenho das tarefas do cargo exige do ocupante 
conhecimentos equivalentes ao ensino médio completo. 

2. Experiência: De até 90 dias no exercício da própria função. 

3. Responsabilidade por planejamento: O ocupante do cargo reúne e compila dados para o 
planejamento da entidade. 

4. Complexidade das tarefas: Tarefas rotineiras com elemento de variedade, exigindo 
iniciativa. 

5. Responsabilidade por dados confidenciais: O ocupante do cargo constantemente tem 
acesso a dados confidenciais sobre assuntos internos. 

6. Responsabilidade por supervisão: Não possui subordinados. 

Quadro 11: Descrição do cargo - Assistente administrativo 
Fonte: Dados da pesquisa (2009) 
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DESCRIÇÃO DO CARGO 

Cargo: Assistente Social 
SUMÁRIA: Presta serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, identificando e analisando 
seus problemas e necessidades materiais e psíquicas ou de outra ordem, aplicando métodos 
e processos básicos do serviço social para prevenir ou eliminar desajustes de natureza 
biopsicossocial e promover a integração ou reintegração dessas pessoas à sociedade. 
DETALHADA: 
● Estuda e analisa as causas de desajustamento social, estabelecendo planos de ação que 
busquem o restabelecimento da normalidade do comportamento dos indivíduos em relação a 
seus semelhantes ou ao meio social; 
● Elabora diretrizes, atos normativos e programas de assistência social, promovendo 
atividades educativas, recreativas e culturais, para assegurar o progresso e melhoria do 
comportamento individual; 
● Assiste às famílias nas suas necessidades básicas, orientando-as e fornecendo-lhes suporte 
material, educacional, médico ou de outra natureza, para melhorar sua situação e possibilitar 
uma convivência harmônica entre os membros; 
● Elabora e emite pareceres sócio-econômicos, relatórios mensais de planejamento familiar e 
relação de material e medicamentos necessários para atender a demanda dos atendimentos; 
● Elabora e apresenta relatórios trimestralmente da movimentação pertinente aos 
abrigamentos acompanhados de um estudo de ‘evolução histórica’; 
● Participa de reuniões técnicas; 
● Coordena o Fórum Participativo das Obras; 
● Realiza o primeiro contato com os familiares e/ou responsável na Instituição; 
● Realiza visita domiciliar, geralmente com um profissional do programa da Prefeitura que 
esteja atendendo a família; 
● Promove reuniões e entrevistas que ocorrem mensalmente, ou com uma freqüência maior 
quando se percebe a necessidade de um acompanhamento mais próximo; 
● Atende individualmente os familiares com o objetivo de manter e/ou resgatar os vínculos 
familiares; 
● Promove o acolhimento à criança no momento do abrigamento; 
● Cria os prontuários, mediante documentação encaminhada, relatório situacional e avaliação 
médica; 
● Elabora estudo individual e social subsidiado pelas informações repassadas pelos 
organismos que encaminham as crianças, pelas visitas domiciliares realizadas, pelo 
acompanhamento e atendimento da criança e seus familiares e pelas trocas entre os 
profissionais (psicóloga, pedagoga, enfermeira) e dos programas envolvidos; 
● Resgata os valores culturais das crianças através de atividades lúdicas sistematizadas pelos 
projetos existentes; 
● Executa projetos que visem o crescimento e respeito de todos os envolvidos no processo de 
desenvolvimento infantil; 
● Encaminha ao juizado relatório pertinente a cada criança abrigada, contendo pareceres dos 
profissionais envolvidos no atendimento; 
● Mantém contato com o Juizado da Infância e da Juventude a fim de buscar informações que 
facilitem e agilizem os processos judiciais; 
● Garante, através de doações, produtos infantis necessários (fraldas, leites especiais, 
medicação, vestuário); 

ESPECIFICAÇÃO 

1. Escolaridade: Superior completo específico na área e registro no órgão da classe. 

2. Experiência: De 01 a 02 anos. 
3. Responsabilidade por planejamento: Participa do planejamento global. 
4. Complexidade das tarefas: Tarefas que exigem iniciativa para a tomada de decisão. 

5. Responsabilidade por dados confidenciais: Constantemente tem acesso a dados 
confidenciais sobre vários assuntos internos. 

6. Responsabilidade por supervisão: Supervisiona 13 subordinados. 

Quadro 12: Descrição do cargo – Assistente social 
Fonte: Dados da pesquisa (2009) 
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DESCRIÇÃO DO CARGO 

Cargo: Auxiliar de Enfermagem 

SUMÁRIA: Presta atendimento ao Lar das Crianças Seara da Esperança, atuando nos 

atendimentos básicos em nível de prevenção e assistência. 

DETALHADA: 

● Executa atividades de apoio, preparando as crianças para consulta; 

● Realiza curativo, utilizando medicamentos específicos para cada caso, bem como procede a 

retirada de pontos; 

● Presta atendimentos de primeiros socorros, conforme a necessidade de cada caso; 

● Preenche carteiras de consultas, vacinas, formulários e relatórios; 

● Prepara e acondiciona materiais para a esterilização em autoclave e estufa; 

● Requisita os materiais necessários para o desempenho de suas funções; 

● Administra vacinas e medicações, conforme agendamentos e prescrições, respectivamente; 

● Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

1. Escolaridade: Ensino médio completo 

2. Experiência: 06 meses a 01 ano 

3. Responsabilidade por planejamento: Reúne/compila dados para o planejamento 

4. Complexidade das tarefas: Tarefas rotineiras com elementos de variedade exigindo 
iniciativa 

5. Responsabilidade por dados confidenciais: Não tem acesso a dados confidenciais 

6. Responsabilidade por supervisão: Não supervisiona 

Quadro 13: Descrição do cargo – Auxiliar de enfermagem 
Fonte: Dados da pesquisa (2009) 
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DESCRIÇÃO DO CARGO 

Cargo: Cuidador  

SUMÁRIA: Cuidam de bebês e crianças, a partir de objetivos estabelecidos pela instituição ou 

responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, 

cultura, recreação e lazer da pessoa assistida. 

DETALHADA: 

● Ler o Livro de Registro de Intercorrências; 

● Preparar e oferecer o lanche às crianças; 

● Proceder à higiene oral antes do banho; 

● Controlar a pediculose durante o banho; 

● Encaminhar as crianças para a cama; 

● Dar a medicação de acordo com a prescrição; 

● Dar a mamadeira aos bebês de 3 em 3 horas; 

● Limpar a cozinha; 

● Fazer a triagem das roupas; 

● Fazer o registro no Livro de Comunicações; 

● Trocar a fralda das crianças; 

● Preparar as crianças para as saídas matinais; 

● Desjejum das crianças; 

● Preparar as crianças para a fisioterapia; 

● Levar e pegar as crianças na escola; 

● Preparar e oferecer a janta às crianças; 

● Abastecer a cozinha, lavanderia e banheiro; 

● Registro no livro de Comunicações; 

● Passagem do plantão. 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

1. Escolaridade: Ensino fundamental completo 

2. Experiência: 06 meses 

3. Responsabilidade por planejamento: Participa do planejamento global 

4. Complexidade das tarefas: Tarefas rotineiras com elemento de variedade, exigindo 
iniciativa. 

5. Responsabilidade por dados confidenciais: Não tem acesso a dados confidenciais 

6. Responsabilidade por supervisão: Não supervisiona 

Quadro 14: Descrição do cargo – Cuidador 
Fonte: Dados da pesquisa (2009) 
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DESCRIÇÃO DO CARGO 

Cargo: Faxineira  

SUMÁRIA: Conservar a limpeza por meio de coleta de lixo, varreções, lavagens de vidros e 

janelas, e zelar pela segurança do patrimônio e das pessoas, solicitando meios e tomando 

providências para a realização dos serviços. 

DETALHADA: 

● Responder pela limpeza das instalações do Lar das Crianças Seara da Esperança; 

● Limpar e organizar os quartos diariamente; 

● Limpar os vidros a cada 15 dias; 

● Fazer faxina geral uma vez por semana; 

● Limpar o pátio e a área externa todos os dias; 

● Recolher o lixo e acondicioná-los de maneira adequada; 

● Lavar as lixeiras diariamente; 

● Manter os locais de trabalho limpos e organizados; 

● Manter a copa limpa e organizada; 

● Executar outras tarefas correlatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

1. Escolaridade: O ocupante do cargo deve ser alfabetizado 

2. Experiência: 06 meses 

3. Responsabilidade por planejamento: Não participa de planejamento 

4. Complexidade das tarefas: Tarefas rotineiras  

5. Responsabilidade por dados confidenciais: Não tem acesso a dados confidenciais 

6. Responsabilidade por supervisão: Não supervisiona 

Quadro 15: Descrição do cargo – Faxineira 
Fonte: Dados da pesquisa (2009) 
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DESCRIÇÃO DO CARGO 

Cargo: Monitor Educacional 

SUMÁRIA: Organiza e promove as atividades educativas, levando as crianças a se 

exprimirem através de desenhos, pinturas, conversação, canto ou por outros meios, 

auxiliando-as nestas atividades, para desenvolverem-se física, mental emotiva e socialmente. 

DETALHADA: 

● Participa da elaboração, implementação e avaliação do projeto educativo da instituição a 

qual trabalha, em processos coletivos de estudos e reflexão; 

● Propicia e media situações de aprendizagem para todas as crianças, zelando pelo seu 

desenvolvimento pessoal e considerando aspectos étnicos e de convívio social; 

● Planeja jogos e entretenimentos específicos, apropriados a faixa etária dos grupos de 

crianças, atuando de modo adequado às características e capacidades das crianças, 

considerando as necessidades de cuidados, as formas peculiares de aprender, ser, sentir, 

desenvolver-se e interagir; 

● Motiva o desenvolvimento da criança através do gosto pelo desenho, pintura, modelagem, 

conversação, canto e dança; 

● Coordena o grupo de crianças e a organização do seu trabalho, estabelecendo relação de 

afetividade, autoridade e confiança com a criança; 

● Infunde na criança hábitos de higiene e limpeza e outros atributos sociais e morais; 

● Estabelece programas, visando incutir bons hábitos alimentares; 

● Considera a brincadeira em todas as suas manifestações, como estratégia de ensino e 

aprendizagem; 

● Utiliza diferentes e flexíveis modos de organização do tempo, do espaço e do agrupamento 

das crianças. 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

1. Escolaridade: Ensino superior completo. 

2. Experiência: De 01 a 03 anos. 

3. Responsabilidade por planejamento: Participa do planejamento global. 

4. Complexidade das tarefas: Tarefas não padronizadas exigindo iniciativa. 

5. Responsabilidade por dados confidenciais: Não tem acesso a dados confidenciais. 

6. Responsabilidade por supervisão: Não supervisiona. 

Quadro 16: Descrição do cargo – Monitor educacional 
Fonte: Dados da pesquisa (2009) 
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DESCRIÇÃO DO CARGO 

Cargo: Motorista 

SUMÁRIA: Conduz veículo automotor, manipulando os comandos de marcha e direção, 

conduzindo o veículo no trajeto ou itinerário previsto, de acordo com as regras de trânsito, 

para o transporte de passageiros e pequenas cargas. 

DETALHADA: 

● Dirige automóvel, transportando passageiros e pequenas cargas, seguindo itinerários 

preestabelecidos; 

● Cuida para que o veículo esteja em perfeito estado de limpeza e conservação e abastecido; 

● Comunica ocorrências havidas no trânsito; 

● Solicita reparos mecânicos, quando necessário, por meio de impressos padronizados; 

● Responde pela conservação do veículo de uso; 

● Locomove empregados para outros fins quando solicitado; 

● Controla o consumo, a quilometragem, a lubrificação e a limpeza do veículo sob sua guarda; 

● Controla o transporte, orientando a sua arrumação no veículo para evitar acidentes; 

● Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

1. Escolaridade: Ensino fundamental completo. 

2. Experiência: 01 ano. 

3. Responsabilidade por planejamento: Não participa do planejamento. 

4. Complexidade das tarefas: Tarefas rotineiras. 

5. Responsabilidade por dados confidenciais: Não tem acesso a dados confidenciais. 

6. Responsabilidade por supervisão: Não possui subordinados. 

Quadro 17: Descrição do cargo – Motorista 
Fonte: Dados da pesquisa (2009) 
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DESCRIÇÃO DO CARGO 

Cargo: Técnico de Enfermagem 

SUMÁRIA: Executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, preparar os 

pacientes para consultas, exames e tratamento, ministrar medicamentos, fazer curativos, 

aplicar oxigeno terapia e vacinas, fazer a esterilização de materiais, prestar cuidados de 

higiene e conforto, auxiliando também na alimentação. 

DETALHADA: 

● Executar serviços técnicos de enfermagem, fazendo assepsia em ferimentos, utilizando 

antissépticos para evitar infecções; 

● Aplicar injeções intramusculares, intravenosas, etc.; 

● Fazer curativos; 

● Imobilizar membros traumatizados (contusões, entorses, distensões, etc.), utilizando talas; 

● Encaminhar as crianças a consultas médicas; 

● Centralizar e controlar as compras de remédios; 

● Controlar e descartar a medicação vencida; 

● Tratar a escabiose ou pediculose quando houver infecção; 

● Verificar a temperatura; 

● Efetuar o controle de vacinação; 

● Marcar consultas; 

● Preencher mensalmente a tabela de peso e altura; 

● Organizar o posto de enfermagem. 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

1. Escolaridade: Ensino médio completo (Técnico) 

2. Experiência: De 01 a 03 anos 

3. Responsabilidade por planejamento: Participa de algumas etapas do planejamento. 

4. Complexidade das tarefas: Tarefas rotineiras com elemento de variedade, exigindo 
iniciativa. 

5. Responsabilidade por dados confidenciais: Não tem acesso a dados confidenciais 

6. Responsabilidade por supervisão: Supervisiona 01 colaborador. 
Quadro 18: Descrição do cargo – Técnico de enfermagem 
Fonte: Dados da pesquisa (2009) 
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3.5 Manual de avaliação 

O manual de avaliação de cargos tem por finalidade estabelecer o valor 

relativo de cada cargo, com o objetivo de construir uma hierarquia entre eles. Dessa 

forma, os cargos são analisados e comparados de forma a colocá-los em ordem de 

importância. Além disso, através da avaliação dos cargos será possível estabelecer 

uma estrutura salarial, permitindo a determinação dos salários a serem pagos de 

forma consistente. Para a avaliação foi utilizado o método de pontos, considerado o 

mais adequado para a aplicação na entidade estudada. 

Após a descrição e especificação dos cargos, partiu-se para a escolha dos 

fatores de avaliação, com base na obra de Pontes (2007). Assim, foram escolhidos 6 

fatores, e a pontuação de cada cargo deu-se a partir de sua comparação com um 

conjunto de fatores selecionados previamente, definidos e estruturados por meio de 

graus crescentes de complexidade, com o objetivo de obter uma pontuação através 

da conversão de sua descrição. Os fatores de avaliação escolhidos estão alinhados 

aos tipos de cargos que foram avaliados. 

Pontes (2007), afirma que a escolha dos fatores requer uma análise acurada, 

uma vez que são escolhidos aqueles comuns à maioria dos cargos de certo plano, 

mas que, ao mesmo tempo, sirvam para diferenciar as peculiaridades de cada um 

dos cargos avaliados. 

Ante o exposto, seguem os fatores de avaliação escolhidos para a 

estruturação do plano de cargos e salários. 

 

Escolaridade: Esse fator é destinado a avaliar o grau de formação teórica exigida 

pelo cargo para seu pleno desempenho. 

 

GRAU DEFINIÇÃO 

A 
O pleno desempenho das tarefas do cargo exige do ocupante conhecimentos 
equivalentes ao ensino fundamental incompleto. 

B 
O pleno desempenho das tarefas do cargo exige do ocupante conhecimentos 
equivalentes ao ensino fundamental completo. 

C 
O pleno desempenho das tarefas do cargo exige do ocupante conhecimentos 
equivalentes ao ensino médio incompleto. 

D 
O pleno desempenho das tarefas do cargo exige do ocupante conhecimentos 
equivalentes ao ensino médio completo. 
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E 
O pleno desempenho das tarefas do cargo exige do ocupante conhecimentos 
equivalentes a curso superior completo. 

Quadro 19: Fator de avaliação - Escolaridade 
Fonte: Adaptado de Zimpeck (1990, p. 190) 
 

Experiência: Esse fator determina o tempo de experiência prática 

normalmente exigida para o desempenho satisfatório das tarefas do cargo. 

 

GRAU DEFINIÇÃO 

A Nenhuma experiência 

B Experiência de até 6 meses 

C Experiência de 6 meses a 1 ano 

D Experiência de 1 a 3 anos 

E Experiência de 3 a 5 anos 

F Experiência acima de 5 anos 

Quadro 20: Fator de avaliação - Experiência 
Fonte: Adaptado de Zimpeck (1990, p. 191) 

 

Responsabilidade por planejamento: Esse fator dimensiona a responsabilidade do 

cargo em fazer parte do planejamento da empresa, caracteriza o seu grau de 

colaboração no planejamento. 

 

GRAU DEFINIÇÃO 

A O ocupante do cargo não participa do planejamento 

B O ocupante do cargo reúne e compila dados para o planejamento  

C O ocupante do cargo participa de algumas etapas do planejamento 

D O ocupante do cargo participa do planejamento global 

Quadro 21: Fator de avaliação - responsabilidade por planejamento 
Fonte: Adaptado de Zimpeck (1990, p. 194) 
 

Complexidade das tarefas: Esse fator avalia a complexidade dos trabalhos 

executados, a iniciativa exigida para a solução de problemas. 

 

GRAU DEFINIÇÃO 
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A Tarefas rotineiras 

B Tarefas rotineiras com elementos de variedade exigindo iniciativa 

C Tarefas não padronizadas exigindo iniciativa 

D Tarefas que exigem iniciativa para a tomada de decisão 

Quadro 22: Fator de avaliação - Complexidade das tarefas 
Fonte: Adaptado de Pontes (2007, p. 201) 
 
Responsabilidade por dados confidenciais: Esse fator avalia o trabalho que 

envolve o acesso a assuntos confidenciais da empresa e os efeitos internos e/ou 

externos que a divulgação inadvertida desses poderia causar. 

 

GRAU DEFINIÇÃO 

A O ocupante do cargo não tem acesso a dados confidenciais 

B O ocupante do cargo eventualmente tem acesso a dados confidenciais 

C O ocupante do cargo constantemente tem acesso a dados confidenciais sobre 

assuntos internos 

D O ocupante do cargo eventualmente tem acesso a dados confidenciais sobre vários 

assuntos  

E O ocupante do cargo constantemente tem acesso a dados confidenciais sobre vários 

assuntos  

Quadro 23: Fator de avaliação - Responsabilidade por dados confidenciais 
Fonte: Adaptado de Pontes (2007, p. 209) 
 

 
Responsabilidade por supervisão: Esse fator avalia a natureza da supervisão 

exercida. 

 

GRAU DEFINIÇÃO 

A O trabalho não envolve supervisão de subordinados 

B O trabalho envolve supervisão de subordinados que executam tarefas simples e 
rotineiras 

C O trabalho envolve supervisão de subordinados que executam tarefas de moderada 
complexidade 

D O trabalho envolve supervisão de subordinados que executam tarefas complexas e de 
natureza especializada e variada 

Quadro 24: Fator de avaliação - Responsabilidade por supervisão 
Fonte: Adaptado de Pontes (2007, p. 208) 
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Após a escolha dos fatores de avaliação, é necessário determinar o número 

de pontos correspondentes aos graus dos fatores. 

O primeiro passo na atribuição dos pontos pelos graus dos fatores é 

estabelecer os pontos mínimos e máximos. É permitido que se utilize qualquer valor, 

mas geralmente as empresas adotam 100 como mínimo e 1000 como máximo, 

sendo esse o procedimento utilizado no presente estudo. 

A etapa principal do processo consiste em definir os pesos numéricos dos 

fatores. Para a obtenção dos valores, levou-se em consideração a importância de 

cada fator. Esses pesos são expressos em forma de percentual de tal forma que a 

soma deles seja igual a 100: 

 
Tabela 1: Ponderação dos fatores de avaliação 

FATORES DE AVALIAÇÃO DISTRIBUIÇÃO 

Escolaridade 23% 

Experiência 25% 

Responsabilidade por planejamento 10% 

Complexidade das tarefas 18% 

Responsabilidade por dados confidenciais 9% 

Responsabilidade por supervisão 15% 

TOTAL 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2009) 

 
Em seguida são definidos os pontos dos graus. Os pesos dos fatores são 

usados como a pontuação mínima de cada fator e, multiplicando-se esse mínimo por 

uma constante (10, por exemplo), determina-se a pontuação máxima, sendo esse o 

procedimento utilizado para sua determinação. 

Assim, conhecidos os pontos mínimos e máximos, deve-se calcular os valores 

intermediários através de uma progressão aritmética ou geométrica. 

Neste trabalho, os cálculos foram feitos com base na obra de Pontes (2007), 

utilizando-se a progressão geométrica, de acordo com a fórmula: 
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      n  - 1 

q =         an 

                  a1 
   
 

 
Onde: 

q = razão da progressão 

an = valor máximo 

a1 = valor mínimo 

n = número de graus do fator 

 

Conforme a fórmula da progressão geométrica, segue o valor dos pontos de 

cada grau dos fatores de avaliação, especificados na tabela 2: 
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Tabela 2: Cálculo - pontos dos graus dos fatores 

1.Escolaridade 
 
n = 5 
an = 230 
a1 = 23 
           
        5 -1 
       230 
q =                                          =  1,7783 
    23 
 

Grau                 Ponto 
A                       23 
B                       23 x 1,7783 = 40 
C                       40 x 1,7783 = 71 
D                       71 x 1,7783 = 126 
E                       126 x 1,7783 = 230 

2. Experiência 
 
n = 6 
an = 250 
a1 = 25 
 
       6 – 1                              
                       250      =  1,5849 

q =                   25 

 
Grau                    Ponto 
A                          25 
B                          25 x  1,5849 = 40 
C                          40 x  1,5849 = 63 
D                          63 x  1,5849 = 100 
E                          100 x 1,5849 = 158 
F                          158 x 1,5849 = 250 
 

 3. Responsabilidade por planejamento 

 
n = 4 
an = 100 
a1 = 10 
             4-1 
                             100 
q =                                     = 2,1544 
                              10              
                          
 
Grau                       Ponto 
A                             10 
B                             10 x 2,1544 = 21 
C                             21 x 2,1544 = 45 
D                             45 x 2,1544 = 100 

4. Complexidade das tarefas 
 
n = 4 
an = 180 
a1 = 18 
 
           4 - 1 
                              180     = 2,1544 
q =                      
                               18 
 
Grau                       Ponto 
A                             18 
B                             18 x 2,1544 = 39 
C                             39 x 2,1544 = 84 
D                             84 x 2,1544 = 180 

5. Responsabilidade por dados confidenciais 

 
n = 5 
an = 90 
a1 = 9 
           5-1 
                           90 
q =                                  =  1,7782 
                            9 
 
Grau                        Ponto 
A                              9 
B                              9  x 1,7782 = 16 
C                             16 x 1,7782 = 28 
D                             28 x 1,7782 = 50 
E                             50 x 1,7782 = 90 

6. Responsabilidade por supervisão 

 
n = 4 
an = 150 
a1 = 15 
             4-1 
                           150                  
q =                                      = 2,1544 
                            15 
 

Grau                       Ponto 
A                             15 
B                             15 x 2,1544 = 32 
C                             32 x 2,1544 = 69 
D                             69 x 2,1544 = 150 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2009) 
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A partir daí, obtêm-se os pontos para o grau de cada fator, assim como o 

mínimo e o máximo de pontos para o fator.  

A tabela 3 evidencia a pontuação dos graus, atribuindo pontos a cada grau 

dos fatores. 

 
Tabela 3: Pontuação dos graus dos fatores de avaliação 

Fator 

Mínimo de 

Pontos do 

Fator 

Graus do Fator 

 

  A       B        C        D       E       F   

Máximo de 

Pontos do 

Fator 

Escolaridade 23 23 40 71 126 230  230 

Experiência 25 25 40 63 100 158 250 250 

Responsabilidade por 

Planejamento 10 10 21 45 100 ----- ---- 100 

Complexidade das 

Tarefas 18 18 39 84 180 ----- ----- 180 

Responsabilidade por 

Dados Confidenciais 9 9 16 28 50 90 ----- 90 

Responsabilidade por 

Supervisão 15 15 32 69 150 ----- ----- 150 

Total 100 ------------ 1000 

Fonte: Dados da pesquisa (2009) 

 
No quadro 25 segue o resultado da avaliação de cargos, com a graduação de 

cada fator de acordo com o cargo. 
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Assistente Administrativo D B B B C A 
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Assistente Social E D D D C B 

Auxiliar de Enfermagem D C B B A B 

Cuidador B B A B A A 

Faxineira A B A A A A 

Monitor Educacional E D D C A A 

Motorista B C A A A A 

Técnico de Enfermagem D D C B A C 

Quadro 25: Graduação dos fatores de avaliação 
Fonte: Dados da pesquisa (2009) 

 
Com a graduação dos fatores de avaliação, o procedimento seguinte consiste 

em fazer o cruzamento da tabela 3 com o quadro 25, para a obtenção do total de 

pontos de cada fator escolhido, conforme mostrado na tabela 4: 

 
Tabela 4: Resultado dos graus em pontos 

Cargo Pontuação 

Assistente Social 670 

Monitor Educacional 538 

Técnico de Enfermagem 388 

Auxiliar de Enfermagem 290 

Assistente Administrativo 269 

Motorista 155 

Cuidador 153 

Faxineira 115 

Fonte: Dados da pesquisa (2009) 

 

Assim, obtém-se o total de pontos para cada cargo. A partir da pontuação 

obtida através da avaliação dos cargos, serão definidas uma nova estrutura e 

política salarial, que servirão como proposta para a SERTE. 
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3.6 Pesquisa Salarial 

Os valores dos salários praticados pelo mercado foram obtidos através da 

pesquisa salarial, e, a partir da média de mercado pode-se definir os critérios da 

política salarial a ser praticada pela entidade. Para a realização da pesquisa foram 

escolhidas duas entidades sem fins lucrativos localizadas na grande Florianópolis, 

que não terão seus nomes divulgados neste trabalho. 

Por meio da tabela 5 é possível verificar os salários pagos pela entidade em 

estudo e os salários pagos pelas duas entidades pesquisadas: 

 

Tabela 5: Pesquisa salarial 

Cargos 
Entidade em Estudo 

(R$) 
Entidade 1 (R$) Entidade 2 (R$) 

Assistente Administrativo 840,00 1.200,00 920,00 

Assistente Social 1.407,76 1.126,45 1.200,00 

Auxiliar de Enfermagem 768,88 734,60 647,00 

Cuidador 505,00 680,16 800,00 

Faxineira 505,00 553,64 520,00 

Monitor Educacional 768,88 797,53 647,00 

Motorista 650,00 780,00 797,00 

Técnico de Enfermagem 823,84 1.150,00 985,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2009) 

 

É importante salientar que os salários pesquisados condizem com o número 

de horas trabalhadas em cada entidade, para que não haja certa discrepância na 

comparação dos valores. 

Na tabela 6 apresenta-se uma comparação entre os valores das médias dos 

salários praticados no mercado e os salários pagos pela entidade em estudo. 

 
Tabela 6: Comparação salarial 

Cargo 
Média das Entidades 

Pesquisadas (R$) 
Entidade em Estudo (R$) 

Assistente Administrativo 1.060,00 840,00 

Assistente Social 1.163,23 1.407,76 
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Auxiliar de Enfermagem 690,80 768,88 

Cuidador 740,00 505,00 

Faxineira 536,82 505,00 

Monitor Educacional 722,27 768,88 

Motorista 788,50 650,00 

Técnico de Enfermagem 1.067,50 823,84 

Fonte: Dados da pesquisa (2009) 

 

A partir do gráfico 1 pode-se ter uma melhor visualização a respeito dos 

salários médios praticados no mercado e os salários pagos pela entidade em 

estudo: 
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Gráfico 1: Comparação salarial 
Fonte: Dados da pesquisa (2009) 
 

Através da análise gráfica, pode-se concluir que somente os cargos de 

Auxiliar de Enfermagem, Monitor Educacional e Assistente Social estão acima da 

média de mercado, sendo que os demais ficaram abaixo da média. Assim, será 

definida a política salarial para a entidade, partindo dos dados obtidos. 
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A tabela 7 demonstra a diferença salarial em percentual entre a entidade em 

estudo e as entidades pesquisadas: 

 
Tabela 7: Diferenças salariais em percentual 

Cargo Diferença Salarial (%) 

Assistente Administrativo - 20,75 

Assistente Social  21,02 

Auxiliar de Enfermagem 11,30 

Cuidador - 31,76 

Faxineira - 5,93 

Monitor Educacional  6,45 

Motorista - 17,56 

Técnico de Enfermagem - 22,82 

Fonte: Dados da Pesquisa (2009) 

 

Através da análise da tabela 7, pode-se concluir que 62,5% dos salários 

pagos pela SERTE estão abaixo dos salários pagos pelo mercado, e isso servirá de 

base para a composição da nova estrutura salarial. 

 

3.7 Estrutura e política salarial 

Após a avaliação dos cargos, são obtidos os seus valores expressos em 

pontos. No entanto, segundo Paschoal (2007), esse referencial sozinho não tem 

muito significado, a menos que se opte pela política de fixar um salário para cada 

cargo ou para cada pontuação diferente. 

Assim, o procedimento seguinte foi o de agrupar cargos de pontuação 

próxima em uma classe ou nível e estabelecer um salário ou uma faixa salarial para 

cada classe, definindo a estrutura salarial. 

O plano em questão engloba cargos avaliados entre 115 e 670 pontos, e foi 

convencionado que os cargos deveriam ser agrupados em 7 classes. 

 A determinação dos termos dos pontos pelos graus poderá ser calculada por 

progressão aritmética ou geométrica. Neste trabalho os resultados foram obtidos 

utilizando-se a progressão geométrica, conforme a fórmula da razão: 
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         n - 1 

q =                    an 

                a1 

 

 

Onde: 

q = razão da progressão 

an = maior pontuação 

a1 = menor pontuação 

n = número de classes 

 

  7 - 1         

q =                      670       =  1,3414 

                  115 

 

 

Multiplicando-se o mínimo de pontos do grau, 115, pela razão 1,3414, 

encontra-se o ponto 153. Esse número corresponde ao valor do ponto mínimo da 

classe II. Dessa forma, a classe I conterá pontos entre 115 e 152. Como o grau II 

terá como início 153, multiplicando esse número pela razão 1,3414, encontra-se o 

início da classe III, que é 205. Assim, a classe II conterá pontos entre 153 e 204, e 

assim sucessivamente. O resultado pode ser observado na tabela 8: 

 

Tabela 8: Classificação dos cargos 

Classes Pontos 

I 115              152 

II 153              204 

III 205              274 

IV 275              368 

V 369               494 

VI                           495               670 

Fonte: Dados da pesquisa (2009) 
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Uma vez definidos os intervalos de pontos com 6 classes, deve-se então 

enquadrar os cargos nas classes, de acordo com a tabela 9: 

 

Tabela 9: Enquadramento dos cargos nas classes 

Classes Amplitude dos Pontos Cargos Pontos 

I 115         152 Faxineira 115 

II 153        204 Cuidador 

Motorista 

153 

155 

III 205         274 Assistente Administrativo 269 

IV 275         368 Auxiliar de Enfermagem 290 

V 369          494 Técnico de Enfermagem 388 

VI 495          670 Monitor Educacional 

Assistente Social 

538 

670 

Fonte: Dados da pesquisa (2009) 

 

O enquadramento dos cargos nas classes tem por objetivo obter uma 

homogeneidade salarial referente a cargos semelhantes e ao mercado. Dessa 

forma, os cargos pertencentes a uma mesma classe terão salários iguais, por 

apresentarem semelhanças de especificação de cargo. 

Após a realização da pesquisa salarial, a política adotada foi que se os 

salários da entidade estiverem acima do valor de mercado, permanecerão os 

mesmos e, caso contrário, serão equiparados aos valores obtidos na pesquisa. 

Como resultado de adoção desses critérios, apresentam-se os valores 

propostos, de acordo com a tabela 10: 

 

Tabela 10: Estrutura salarial 

Classes Amplitude dos pontos Cargos Salário base 

I 115         152 Faxineira R$ 536,82 

II 153        204 Cuidador 

Motorista 

R$ 788,50 

III 205         274 Assistente Administrativo R$ 1.060,00 

IV 275         368 Auxiliar de Enfermagem R$ 768,88 

V 369          494 Técnico de Enfermagem R$ 1.067,50 
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VI 495          670 Monitor Educacional 

Assistente Social 

R$ 1.407,76 

Fonte: Dados da pesquisa (2009) 
 

Após a definição da estrutura, são necessárias algumas considerações. De 

acordo com a pesquisa salarial, o salário do cargo de cuidador não foi o mesmo 

estabelecido na estrutura salarial. Entretanto, o valor foi equiparado ao de motorista 

pelo fato de pertencerem a mesma classe, já que apresentaram semelhanças no 

momento da especificação dos cargos. 

O mesmo fato ocorreu com o cargo de monitor educacional, sendo o seu 

salário equiparado com o de assistente social, por ter como um dos requisitos 

exigidos para o exercício do cargo o ensino superior completo, além de outras 

especificações que receberam pontuações próximas às de assistente social. 

Percebe-se que houve uma variação agressiva de 83,09% no valor do salário, 

cabendo à empresa avaliar se a proposta condiz com a sua realidade. 

Da mesma forma é aconselhável à entidade rever o salário de assistente 

social, tendo em vista que, por meio da descrição do cargo, verificou-se que são 

muitas as atribuições de quem desempenha as atividades, sendo constatado, da 

mesma forma, durante a entrevista realizada, que o ocupante do cargo tem 

responsabilidades maiores do que os cargos de assistente social levantados pela 

pesquisa salarial.  

Para os novos colaboradores, sugere-se que o salário de contratação adotado 

seja 10% menor do que o previsto para cada cargo durante o período de experiência 

(90 dias), desde que o valor seja igual ou superior ao do sindicato da categoria. 

Somente após esse período o salário passará a ser pago de acordo com o piso 

salarial estabelecido. 

Após a obtenção dos salários propostos, a etapa seguinte constitui-se na 

definição de uma política salarial compatível com as necessidades da organização, 

por meio da projeção de um horizonte salarial para os cargos existentes. Dessa 

forma, foram definidos níveis salariais, com o objetivo de nortear os critérios de 

avanços salariais. Os salários obtidos podem ser visualizados na tabela 11: 
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Tabela 11: Níveis salariais 

 Níveis 

Classes A B C D E 

I R$ 483,14 R$ 536,82 R$ 574,40 R$ 614,60 R$ 657,70 

II R$ 709,65 R$ 788,50 R$ 843,70 R$ 902,80 R$ 966,00 

III R$ 954,00 R$ 1.060,00 R$ 1.134,20 R$ 1.213,60 R$ 1.300,00 

IV R$ 692,00 R$ 768,88 R$ 822,70 R$ 880,30 R$ 942,00 

V R$ 960,75 R$ 1.067,50 R$ 1.142,30 R$ 1.222,30 R$ 1.308,00 

VI R$ 1.267,00 R$ 1.407,76 R$ 1.506,30 R$ 1.611,80 R$ 1.725,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2009) 

 
De acordo com a tabela 11, o nível “A” compreende os salários de admissão, 

e o nível “B” contempla os salários propostos, conforme a tabela 7. Para os demais 

níveis, a política salarial a ser proposta refere-se a aumentos por promoção 

horizontal, através da aplicação de 7% entre os passos da faixa, e os critérios para a 

adoção desse percentual estão ligados às práticas de mercado e à média 

relacionada aos percentuais de aumento estabelecidos pelo sindicato da categoria. 

 A correção da tabela deverá ser feita de forma anual, e o valor do percentual 

de aumento será estabelecido mediante a aprovação dos dirigentes. 

 O aumento por promoção horizontal é concedido ao colaborador que 

apresente aprimoramento de seus conhecimentos e habilidades no exercício das 

responsabilidades inerentes a seu cargo, destacando-se significativamente dos 

demais ocupantes desse cargo. Nesse tipo de promoção, à medida que o 

colaborador vai adquirindo experiência também vai se destacando dos demais, 

evidenciando sua capacidade de atuação e de transformação de suas experiências 

e competências em resultados para a empresa.  

Além da proposta de aumentos salariais, a entidade também continuará 

concedendo os aumentos relacionados ao dissídio da categoria, que ocorrem uma 

vez por ano. 

 
3.8 Manutenção do plano 

A organização, ao adotar um sistema de remuneração adequado que vá ao 

encontro de seus objetivos, deve levar em consideração que não basta somente 
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implantá-lo, mas também tomar alguns cuidados no que tange a elementos que 

sofrem mudanças constantes. Tais mudanças podem ser visualizadas nos cargos, 

nos colaboradores, no mercado, entre outros fatores existentes no sistema que 

exigem ações corretas e procedimentos que mantenham a credibilidade e o correto 

funcionamento do plano de cargos e salários. 

Assim, para atingir os objetivos propostos com êxito, faz-se necessário um 

conjunto de ações, controles e procedimentos que visem garantir a continuidade do 

padrão inicial do sistema, assim como mantê-lo sempre atualizado e em 

funcionamento. Tais controles e procedimentos podem ser estabelecidos por meio 

de controles internos, através de algumas medidas consideradas essenciais para 

que o sistema mantenha sua validade.  

Consequentemente, algumas ações devem ser tomadas de forma rotineira, e 

a adoção de controles internos, nesse contexto, se dá com a realização de alguns 

procedimentos que devem ocorrer periodicamente, de acordo com o quadro 26: 
 

1. As alterações ocorridas nos cargos ocorrem na prática. 

2. As descrições dos cargos estão sendo atualizadas de acordo 
com as mudanças ocorridas nos cargos. 

3. É feita uma pesquisa salarial periodicamente, segundo o ritmo 
das mudanças. 

4. As alterações feitas na estrutura salarial são devidamente 
documentadas. 

5. As alterações salariais ocorrem de acordo com o sistema de 
remuneração definido. 

6. Ocorre o correto enquadramento funcional dos colaboradores 
(cargo exercido deve ser igual a cargo registrado). 

7. A determinação de cargos e salários de novos colaboradores 
está de acordo com a estrutura e política salarial definidas.  

8. A manutenção do plano está de acordo com a legislação 
trabalhista. 

9. O salário dos colaboradores está igual ou acima do que 
estabelece a Convenção Coletiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verificar se: 

10. Ocorre a aplicação sistemática da política salarial, por meio da 
verificação se há colaboradores com salário abaixo do que é 
devido. 

Quadro 26: Controles internos na administração salarial 
Fonte: Adaptado de Paschoal (2007) 
 
 

Diante desse contexto, sugere-se que o plano proposto para a SERTE seja 

revisto anualmente, durante o mesmo período de avaliação dos ocupantes dos 
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cargos. Esse procedimento é importante porque ajustes poderão ser realizados no 

que diz respeito à estrutura de cargos já existentes, inclusão ou exclusão de cargos, 

ou mesmo a reclassificação dos cargos pode ser estudada. Com isso, percebe-se 

que o PCS é um forte ponto de controle para alcançar a eficiência e sua eficácia. 

É importante salientar que estes itens são apenas sugestões para manter o 

plano em pleno funcionamento, mas a entidade, ao decidir pela utilização de 

controles internos, poderá utilizar métodos e procedimentos mais adequados às 

suas necessidades. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

Ao final deste trabalho apresentou-se um plano de cargos e salários para a 

SERTE, levando em consideração que o objetivo geral apresentado foi alcançado. 

Para a realização do estudo, inicialmente foi realizada uma reunião com os 

dirigentes da entidade, com o propósito de demonstrar o planejamento e 

procedimentos a serem adotados, na tentativa de obter a aprovação para a 

consecução do trabalho. Com a aprovação dos dirigentes, foi possível iniciar a 

pesquisa tendo como ponto de partida a coleta de dados através da aplicação de um 

questionário e entrevista com os colaboradores. Esta etapa foi primordial para 

proceder à descrição e especificação dos cargos. 

Foram descritos e especificados 8 cargos existentes no Lar das Crianças 

Seara da Esperança, unidade em que o trabalho foi desenvolvido, atendendo, assim, 

ao primeiro objetivo específico proposto. Poderá haver a possibilidade de o plano ser 

estendido às demais unidades posteriormente, mediante a aprovação dos dirigentes. 

 Após a descrição e especificação dos cargos, procedeu-se à análise, 

avaliação e classificação dos cargos existentes no Lar das Crianças Seara da 

Esperança, respondendo ao segundo objetivo específico. Nesta etapa foram 

atribuídos pontos aos cargos, com o intuito de criar uma hierarquia entre eles. 

Assim, foi obtida uma pontuação mínima de 115 e máxima de 670 e em seguida os 

cargos foram distribuídos em 6 classes, onde os cargos com pontuação próxima 

ficaram na mesma classe. 

Para atender ao terceiro objetivo específico, realizou-se uma pesquisa salarial 

em duas entidades sem fins lucrativos não divulgadas nesse trabalho e o contato 

deu-se através de e-mail. Com os resultados da pesquisa, os salários da entidade 

foram comparados com a média de mercado, com o propósito de estabelecer a 

estrutura salarial, atendendo, assim, ao quarto objetivo específico. 

Definida a estrutura salarial, partiu-se para a definição de uma política salarial, 

levando em consideração o aumento por promoção horizontal, através da 

estruturação de níveis salariais, respondendo ao quinto objetivo específico em tela. 

O critério para a definição de um percentual entre um nível e outro, está diretamente 

ligado às práticas de mercado e à média relacionada aos percentuais de aumento 

estabelecidos pelo sindicato da categoria.  
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Finalmente, respondendo ao último objetivo específico, sugere-se que a 

entidade proceda à manutenção do plano com a utilização de controles internos, 

com o intuito de contribuir para o seu correto funcionamento. 

Como recomendação, ao optar pela implantação do PCS, é aconselhável que 

os dirigentes da entidade divulguem a decisão aos colaboradores de forma 

planejada e com transparência, salientando que o trabalho que se inicia não 

proporcionará necessariamente reajustes salariais para todos os colaboradores, 

além de definir as regras que conduzirão o andamento do sistema de remuneração 

proposto.  

Ainda como recomendação, vale ressaltar a importância da utilização de 

remuneração estratégica como complemento do PCS. Como o trabalho limitou-se ao 

estabelecimento de uma estrutura e uma política salarial, com a proposta de 

mudanças apenas na remuneração fixa, apresenta-se como fator relevante a adoção 

de alguns modelos de remuneração estratégica, definidos por remuneração variável, 

remuneração indireta, participação nos lucros e resultados, remuneração por 

competências, entre outros planos que visem a motivação e valorização dos 

colaboradores. 
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QUESTIONÁRIO APLICADO AOS COLABORADORES DA SERTE 

 

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO 

 

1. Este formulário visa colher informações a respeito das funções 

administrativas em nossa organização, e dele resultará o catálogo de 

descrição e especificação de cargos. 

2. Antes de iniciar o preenchimento deste questionário, leia-o com atenção e 

compreenda o sentido de cada pergunta. Em caso de dúvida procure 

esclarecer com seu superior ou com o pessoal dos Recursos Humanos. 

3. O questionário não se refere á sua pessoa, mas ao cargo que você está 

ocupando. 

4. Este questionário pode ser preenchido a lápis ou a tinta, preferivelmente em 

letra de forma. 

5. Não use siglas ou abreviaturas. 

6. Responda todas as perguntas, se alguma delas não se aplicar ao seu cargo, 

escreva “não aplicável”. 

7. Caso os espaços destinados ás respostas não sejam suficientes, utilize folhas 

suplementares. Os itens respondidos nesses anexos devem ter os números 

correspondentes aos do questionário. 

8. Após o preenchimento, assine o questionário e o entregue ao seu superior 

imediato. 

9. Após revisão e assinatura do questionário, este deve ser devolvido aos 

Recursos Humanos, até __/__/____. 
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Questionário  

Nome do colaborador _______________________________________________ 

Unidade__________________________________________________________ 

Nome do superior hierárquico_________________________________________ 

Cargo do superior hierárquico_________________________________________ 

 

PARTE A – Descrição do Cargo 

No espaço abaixo descreva as suas tarefas diárias (aquelas que se repetem com 

regularidade). 

Descreva separadamente cada tarefa e, em cada uma delas, procure colocar “o que 

é feito” (a atividade em si: arquivar, planejar, elaborar, etc.), “como é feito” (os 

recursos, equipamentos, tabelas, etc. utilizados, ou ainda, julgamentos ou decisões), 

e “para que é feito” (objetivos ou razões para a execução dessas tarefas) . 

Descreva as tarefas na seqüência em que são realizadas ou, na impossibilidade, em 

ordem de importância. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________. 

No espaço abaixo, descreva as suas tarefas periódicas e sua freqüência (mensal, 

trimestral, semestral ou anual), da mesma forma que no item anterior. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________. 
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PARTE B – Especificação do cargo 

1. Instrução 

Qual o nível de instrução que você considera como mínimo necessário para ocupar 

o seu cargo? Não mencione o seu nível de instrução, mas aquele necessário para o 

exercício satisfatório do cargo. 

(  ) primário completo 

(  ) secundário incompleto 

(  ) secundário completo 

(  ) superior incompleto 

(  ) superior completo 

 

Além do nível de instrução assinalado, há necessidade de algum tipo de 

especialização? 

Especifique__________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

2. Experiência 

Qual o tempo mínimo de experiência para habilitar alguém, com o nível de instrução 

apontado no item anterior, a desempenhar, de modo satisfatório as tarefas do 

cargo? (Não especifique a sua experiência). Se para ocupar o seu cargo for 

necessária experiência prévia em outros cargos, assinale também, essa experiência. 

 

EXPERIÊNCIA NO EXERCICIO DO SEU CARGO 

(  ) até 3 meses 

(  ) de 3 meses a 6 meses 

(  ) de 6 meses a 1 ano 

(  ) de 1 ano a 2 anos 

(  ) de 2 anos a 4 anos 
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(  ) de 4 anos a 6 anos 

(  ) de 6 anos a 8 anos 

(  ) mais que 8 anos 

EXPERIÊNCIA EM CARGOS ANTERIORES DA CARREIRA 

(  ) até 3 meses 

(  ) de 3 meses a 6 meses 

(  ) de 6 meses a 1 ano 

(  ) de 1 ano a 2 anos 

(  ) de 2 anos a 4 anos 

(  ) de 4 anos a 6 anos 

(  ) de 6 anos a 8 anos 

(  ) mais que 8 anos. 

Cargos anteriores :____________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

3. Complexidade das tarefas 

Cite a tarefa que você considera mais complexa. Por que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 
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4. Iniciativa 

Descreva como seu superior imediato controla o seu trabalho ( em todas as fases, 

por resultados, etc.). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

Quais as decisões tomadas sem necessidade de recorrer ao seu superior imediato? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

5. Responsabilidade por numerários ( dinheiro e/ou títulos). 

No desempenho de suas funções você manipula ou é responsável por dinheiro e/ou 

títulos negociáveis ou aprova a liberação desses bens? Especifique e indique o valor 

máximo sob sua responsabilidade. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

6. Responsabilidades por máquinas e equipamentos 

Relacione as máquinas ou equipamentos utilizados no exercício de suas funções. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

7. Responsabilidade por contatos 

Cite: cargos das pessoas, assuntos tratados e finalidade dos contatos mantidos 

internamente, para o desempenho de suas funções. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 
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Cite: cargos das pessoas e/ou entidades, assuntos tratados e finalidade dos 

contatos mantidos com outras organizações. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

8. Responsabilidade por assuntos confidenciais 

Na sua função você tem acesso a documentos ou dados confidenciais? Quais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

Quais as conseqüências que a divulgação inadvertida poderia causar à entidade? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

9. Responsabilidade por erros 

Há possibilidade que os erros descritos possam ser constatados? Em caso 

afirmativo, indique-os. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

Quais as conseqüências dos erros? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

10. Supervisão exercida 

Você supervisiona diretamente o trabalho de outros empregados? Em caso 

afirmativo, informe: 

Cargos supervisores              Número de empregados            Somatório dos salários 
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________________                ___________________             __________________  

________________                ___________________             __________________  

________________                ___________________             __________________  

________________                ___________________             __________________  

________________                ___________________             __________________  

________________                ___________________             __________________  

 

 

DATA  ___/___/___  ASSINATURA COLABORADOR:________________________ 

 

DATA  ___/___/___  ASSINATURA SUPERIOR IMEDIATO:____________________ 
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