
1 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 
 CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – GESTÃO 
 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

Joice de Oliveira  

 

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE ESTÁGIO 

 

 

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL: 
 UM SISTEMA PARA MOTIVAÇÃO DOS 

FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA 
PONTOLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA  

 

 

 

 

Administração de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

ITAJAÍ (SC) 

2009 



2 
 

JOICE DE OLIVEIRA 
 

 

 

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
ESTÁGIO 

 

 

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL: 
 UM SISTEMA PARA MOTIVAÇÃO DOS 

FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA 
PONTOLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA  

 

 

 

Trabalho de conclusão de estágio de 
estágio desenvolvido para o Estágio 
Supervisionado do Curso de 
Administração do centro de Ciências 
Sociais Aplicadas – Gestão da 
Universidade do Vale de Itajaí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itajaí - SC, 2009 



3 
 

 

 

 

 

 

 
Agradeço primeiramente a Deus, 

pela vida. Aos meus pais queridos 

pela educação que me foi dada e 

também pelo todo apoio e 

incentivo ao estudo. 

Ao meu amado namorado Thiago 

Tomio pela constante 

compreensão, companheirismo, 

carinho e além de tudo paciência. 

A todas as minhas amigas, em 

especial Alexsandra Oliveira, 

Angelita Eduardo e Charleine 

Sabrina, que estiveram comigo 

nesta caminhada. 

Agradeço a todos os professores 

pelos conhecimentos transmitidos 

no decorrer deste curso, em 

especial a minha orientadora 

Professora Justina Rodrigues, pela 

competência, dedicação e 

amizade. 

A Pontolog Transportes e 

Logística Ltda, pela oportunidade 

do desenvolvimento do trabalho.

. 

 
 



4 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A maior recompensa do nosso 

trabalho não é o que nos 

pagam por ele, mas em que ele 

nos transforma”. 

 (John Ruskin) 



5 
 

EQUIPE TÊCNICA 
 

 

 

a) Nome do Estagiário  

    Joice de Oliveira  

 

 

b) Área de Estágio 

    Administração 

 

 

c) Supervisor de Campo 

Elizangela de Souza Oliveira 

 

 

d) Orientador de Estágio 

    Prof. Justina da Costa Rodrigues  

 

 

e) Responsável pelo Estagio Supervisionado de Administração 

    Profº Eduardo Krieger da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

DADOS DE IDENTIFIÇÃO DA EMPRESA 

 

 
 

a) Razão Social  

    Pontolog Transportes e Logística Ltda. 

 

 

b) Endereço 

    Rua: Vereador Germano Luiz Vieira, 429 - Itaipava. 

 

 

c) Setor de desenvolvimento do Estágio 

    Departamento RH 

 

 

d) Duração do estágio 

    240 horas 

 

 

e) Nome e Cargo do Superior do campo 

Elizangela da Silva Oliveira – Gerente Recursos Humanos 

 

 

f) Carimbo e visto da empresa 

 

 

 

 
 
 
 

 



7 
 

AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA 
 

 
 
 

Itajaí, 05 de maio de 2009. 

 
 
 
 
 

 A empresa PONTOLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, pelo 

presente instrumento, autoriza a Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, a 

publicar, em sua biblioteca, o Trabalho de Conclusão de Estágio executado durante 

o Estágio supervisionado, pela acadêmica JOICE DE OLIVEIRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

PONTOLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA. 

 
 

 

 
 

 

  



8 
 

RESUMO 

 

 
As organizações atuais estão se adaptando com as mudanças que geram impactos nos 
seus procedimentos bem como o modo de gerir os seus recursos humanos. Portanto 
começam a considerar novas tendências e adaptar a forma de remunerar os funcionários. 
Atualmente as organizações tendem a praticar alguma modalidade de remuneração 
estratégica como forma de impulsionar os seus resultados. Desta forma o presente estudo 
teve como objetivo geral, elaborar um sistema de variável para a motivação dos funcionários 
da empresa Pontolog Transportes e Logística ltda. A tipologia de estágio caracterizou-se 
como uma proposição de plano, com abordagem quantitativa e qualitativa. Participaram da 
pesquisa o gerente de recursos humanos, funcionários e uma amostra por conveniência de 
empresas do mesmo ramo de atividade. Para o levantamento dos dados foram utilizados 
questionários, entrevista semi-estruturada e observação não participante. Os dados 
qualitativos foram tratados com base nos conceitos da análise de conteúdo e os 
quantitativos por técnicas estatísticas. O resultado da pesquisa apontou pontos favoráveis 
como reconhecimento pelo trabalho bem feito, cumprimentos dos princípios relacionados ao 
contrato de trabalho, e a responsabilidade com os resultados. Mas também aspectos que 
merecem atenção, como: política de RH, benefícios e salários, possibilidade de crescimento 
e treinamento. O plano de ação sugerido está voltado à melhoria nos processos da empresa 
aliado a qualidade de vida dos funcionários.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Recompensa, remuneração e administração de recursos 
humanos. 
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1. INTRODUÇÃO  
 
 

Atualmente as empresas estão passando por mudanças que geram impactos 

nos seus processos bem como no modo de gerir os seus recursos humanos. 

Portanto começam a visualizar novas tendências e adaptarem a cultura a um novo 

contexto organizacional. E como enfatizam Tachizawa; Ferreira; Fotuna (2006) tais 

mudanças de atitude social, cultural e tecnológica enfatizam mais à gestão de 

pessoas, porquanto a organização, para ser Competitiva necessita de motivação dos 

funcionários, trabalho em equipe, senso de compromisso e polivalência nas 

atividades desenvolvidas.  

Uma das maiores preocupações neste cenário é a busca de alternativas, 

políticas ou estratégias para recompensar o trabalho dos funcionários, considerando 

que as exigências dos clientes por produtos com maior qualidade e com menores 

preços têm reduzido à margem de lucro dos negócios. 

Com essas exigências do mercado as empresas buscam adequar os seus 

sistemas tradicionais ao novo conceito de remuneração. Sendo que este novo 

conceito está voltado para a remuneração que passa a focar o indivíduo e não mais 

o cargo. Procura estimular o trabalho em equipe busca qualidade e produtividade 

maiores a custos menores, reduzindo seus níveis hierárquicos, visando conceder 

maior autonomia, e assim motivando e incentivando os funcionários a comprometer-

se com os resultados.  

Os autores Wood Jr. e Picarelli Filho (2004) referindo à nova abordagem de 

recompensa consideram remuneração estratégica como que apresenta vários 

aspectos do modelo, enfatizando sua aderência e convergência com a estratégia da 

organização. 

Um estudo conduzido recentemente pelo autor Lopes (2007) mostra que 

remunerar estrategicamente pode trazer como resultados uma melhoria acentuada 

nos negócios da empresa, aumentar o comprometimento dos funcionários no 

resultado operacional e criar uma melhora no desempenho individual. 

Considerando que a remuneração das empresas representa um percentual 

significativo nos seus resultados às mesmas precisam buscar alternativas de 

recompensar os funcionários sem aumentar os preços dos seus serviços para 
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continuar satisfazendo os seus clientes. A remuneração estratégica apresenta uma 

maneira de compensação de modo que permite recompensar os empregados, que 

por uma razão se destacaram dos demais em um determinado período. Desta 

maneira a remuneração estratégica pode fazer com que os funcionários passem a 

ser considerados em consonância com um conjunto de fatores que possuem 

influência diretamente nos resultados que possam oferecer a empresa. 

Como o mercado de transportes está cada vez mais competitivo muitas 

empresas buscam estar se renovando para torna-se competitiva, porque os clientes 

estão cada vez mais exigentes obrigando a minimização de seus custos para  

melhorar a forma de atendimento. Em função disso podem não recompensarem de 

forma correta seus funcionários causando desmotivação nos mesmos.  

A empresa onde foi realizado o estudo é a Pontolog Transportes e Logística 

Ltda especializada no transporte de cargas portuárias fechadas, atuando no 

mercado mais de três anos, presente na região de Sul. 

 A Pontolog Transportes e Logística Ltda possui uma frota própria de 17 

caminhões, sendo a matriz em Itajaí e três filiais em Joinville, São Francisco e 

Curitiba. Seu quadro funcional é composto de 41de colaboradores e assim obtendo 

parcerias com outras empresas somando 60 caminhões agregados. 

Devido à exigência do mercado, falta de comprometimento e rotatividade 

busca um sistema de remuneração alternativo para motivar os seus funcionários de 

maneira estratégica visando atender os seus clientes com qualidade sem deixar de 

perder o foco na lucratividade dos seus negócios. 

Portanto, este estudo teve por objetivo a elaboração de um sistema de 

remuneração variável para a motivação dos funcionários da empresa acima citada. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

1.1 Problema de pesquisa / Justificativa 

 

 

Diante do item mencionado que aborda problema de pesquisa, ressalta 

Roesch (2005, p. 91) “o problema do projeto é definido, a partir de uma situação 

identificada na empresa-alvo do estágio, como algo passível de alguma modificação, 

tratamento ou avaliação”.   

Para atender as necessidades da empresa no que se refere à remuneração 

variável a questão discutida foi: Que fatores deverão ser considerados para 

implantação de um sistema de remuneração variável para os funcionários da 

empresa Pontolog Transportes e Logística? 

Na percepção da mesma autora justificar é mostrar razões para a própria 

existência do projeto, sendo assim irá proporcionar uma pesquisa mais abrangente, 

mediante três aspectos fundamentais: importância, oportunidade e viabilidade. 

Esse trabalho de estágio para a empresa Pontolog Transportes e Logística, 

foi de extrema importância pela necessidade que a mesma sente em apresentar 

uma maneira estratégica de remuneração para possibilitar a melhoria no modo de 

recompensar seus profissionais e como conseqüência alcançar maior eficácia nos 

seus processos.  

De fato enfatiza a mesma autora quanto à importância do projeto é 

fundamental para melhorar uma prática ou política sendo evidente neste caso o 

propósito dos métodos e técnicas da administração. Neste modo um caminho para 

argumentar a relevância do estudo é recorrer aos objetivos-fins do plano ou 

programa que se está proposto implementar ou avaliar. 

Para a acadêmica o estudo foi muito importante porque teve a oportunidade 

de desenvolver e aplicar o aprendizado adquirido no curso de administração, 

especialmente na área de recursos humanos, mais especificamente no tema 

relacionado à recompensa de funcionários. Podendo mostrar assim a conciliação da 

teoria com a prática, visando contribuir para o resultado da empresa pelo fato de 

fazer parte do quadro de funcionários, podendo ainda obter uma oportunidade de 

crescimento profissional. 

 Já para a universidade foi importante por estimular o desenvolvimento de 

trabalhos visando o reconhecimento de novos estudos em pesquisa social. 
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O fato de nunca ter sido desenvolvido um trabalho com esse tema, na 

organização caracteriza a sua originalidade. 

Como o estudo possibilitou a implantação de um sistema remuneração 

variável, visando o comprometimento dos funcionários e a satisfação dos seus 

clientes, o acesso aos dados facilitado. 

Esse trabalho tornou-se viável ainda pelos custos acessíveis e facilidade na 

coleta de informações necessárias. 

 

 

1.2 Objetivo do Trabalho 

 

 

O Objetivo geral do presente trabalho foi a elaboração de um sistema de 

remuneração variável para a motivação dos funcionários da empresa Pontolog 

Transportes e Logística. 

A formulação de um objetivo geral não é suficiente para dar uma idéia de 

como o trabalho será desenvolvido. O objetivo geral é formulado de forma genérica 

o suficiente para abranger vários objetivos específicos. (ROESCH, 2005). 

Tendo em vista o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos relacionados para atender melhor o proposto acima: 

 Verificar o sistema atual de remuneração da empresa; 

 Levantar o perfil sócio-econômico dos funcionários; 

 Identificar a percepção dos funcionários em relação da política de 

remuneração da empresa; 

 Pesquisar nas empresas do mesmo ramo o sistema de remuneração variável 

utilizados; 

 Identificar a remuneração estratégica mais adequada para motivação dos 

funcionários da empresa; 

 Levantar a necessidade de treinamento para implantação do programa de 

remuneração; 

 Elaborar o plano de ação para implantação de remuneração variável; 
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1.3 Aspectos Metodológicos 

 

 

O estudo abordou uma metodologia para corresponder a maneira que os 

objetivos foram alcançados. Para Roesch (2005) a metodologia é a forma que o 

projeto será realizado, utilizando os objetivos para definir qual o tipo de método mais 

apropriado. 

A composição dos aspectos metodológicos tem como objetivo mostrar os 

procedimentos adotados para a projeção desse estudo.  

 

 

1.3.1 Caracterização da pesquisa  

 

 

A tipologia do presente trabalho foi caracterizada como uma Proposição de 

Plano que como ressalta Roesch (2005, p.71) “proposição de plano é apresentar 

propostas de planos ou sistemas para solucionar problemas organizacionais”. 

Para a realização do presente trabalho foram utilizadas pesquisas 

quantitativas e qualitativas. E como enfatiza Richardson (1999) o método 

quantitativo caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de 

coleta de informações quanto no tratamento dessas mediante de técnicas 

estatísticas.  

Neste estudo a pesquisa quantitativa foi utilizada para analisar os dados 

coletados junto aos funcionários. Quanto à pesquisa qualitativa foi utilizada para 

analisar dados das entrevistas com o gerente de recursos humanos junto as 

empresas similares. 

A determinação da escolha do método quantitativo foi porque proporcionou 

estatisticamente uma melhor compreensão detalhada dos dados adquiridos pela 

pesquisa realizada. Já o método qualitativo pelo fato de extrair dados mais 

relevantes. 

Nesse trabalho foi utilizada a estratégia de estudo de caso apontado por 

Roesch (2005) como um estudo de fenômenos em profundidade dentro de seu 

contexto; é especialmente adequado ao estudo de processos e explora fenômenos 

com base em vários ângulos. 
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Foi utilizada também a pesquisa descritiva que como enfatiza Gil (2002, p.42) 

“a pesquisa descritiva têm um objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então o estabelecimento de relações entre 

variáveis”. 

 

 

1.3.2 Contexto e participação da pesquisa 

 

 

A pesquisa teve a participação de todos os funcionários e dirigentes da 

empresa Pontolog Transportes e Logística Ltda relacionados no quadro nº1. 

 

DEPARTAMENTO CARGO QUANTIDADE 
Administrativo Auxiliar Recursos Humanos 1 
Administrativo Recepcionista  1 
Administrativo Auxiliar Administrativo 1 
Administrativo  Compras  1 
Faturamento  Assistente de Faturamento 1 
Faturamento  Auxiliar de Faturamento  1 
Financeiro Gerente Geral 1 
Financeiro Coordenador Financeiro 1 
Financeiro Cobrança 1 
Financeiro Assistente Financeiro 1 
Manutenção Coordenador de Manutenção 1 
Operacional Assistente de Logística 6 
Operacional Assistente de Logística Jr 4 
Operacional Assistente de Logística Pleno 3 
Operacional Motorista Carreteiro 12 
Operacional Analista de Risco 1 
Operacional Supervisor Operacional 1 
Operacional  Gerente Operacional 1 
Operacional  Gerente Armazém  1 
Operacional  Conferente 1 

Total de funcionário 41 
Quadro nº1 - Funcionários participantes da pesquisa 
Fonte: Elaborado pela acadêmica com dados internos da empresa 
 

 No quadro 1 visualiza-se os funcionários participantes da pesquisa com seus 

respectivos cargos. 

Como sustenta Malhotra (2006, p. 320) “a população de todos os elementos 

que compartilham algum conjunto comum de características e que compreende o 

universo para o problema de pesquisa”. 
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Ainda participou da pesquisa uma amostra das empresas que praticam 

sistema de remuneração variável. Sendo que foi uma amostragem por conveniência 

que considerando o mesmo autor procura obter uma amostra de elementos 

convenientes. A seleção das unidades amostrais é deixada em grande parte a 

responsabilidade do entrevistador. Com constância, os entrevistados são escolhidos 

porque se encontram no lugar certo no momento adequado. Essa pesquisa de 

amostra possibilitou identificar de que maneira o mercado de transportes onde a 

empresa objeto do estudo está inserida está recompensando seus funcionários, com 

base nas empresas que praticam sistemas de remuneração variável.  

 

 

1.3.3 Procedimentos e instrumentos de coleta de dados 

 

 

Os dados foram coletados por meio de fontes primárias e secundárias, 

mediante entrevista semi-estruturada, questionário e observação não participante. 

Na opinião de Roesch (2005) dados primários são aqueles dados colhidos 

diretamente pelo pesquisados, por meio de entrevista, questionário, dentre outras 

formas. Já os dados secundários não são criados pelo pesquisador onde o mesmo 

utiliza dados existentes na forma de arquivos, banco de dados, índice ou relatórios. 

A entrevista semi-estruturada baseada em dados foram utilizadas questões 

abertas, que de modo da autora Goldenberg (2000) sustenta como pergunta abertas 

as respostas livres, não limitadas por alternativas apresentadas, o pesquisador fala 

ou escreve livremente sobre o que lhe é proposto.  

Nesse estudo a entrevista atendeu os objetivos de verificar o sistema atual da 

empresa Pontolog Transportes e Logística, levantando a necessidade de 

treinamento para implantação do programa. A entrevista também foi utilizada para 

pesquisar as empresas do mesmo ramo que utilizam o sistema de remuneração 

variável, para identificar melhor a maneira como o mercado de transportes está 

recompensando seus funcionários. 

Na opinião de Roesch (2005) a entrevista tem como objetivo primário é 

entender o significado que os entrevistados atribuem a questões e suposições do 

pesquisador. 
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A pesquisa quantitativa foi aplicada para identificar a percepção dos 

funcionários em relação da política de remuneração da empresa e também levantar 

o perfil sócio-econômico dos mesmos.  

O questionário é um instrumento de coleta de dados que busca mensurar 

alguma coisa, com isso requer esforço intelectual antes do planejamento, com base 

na conceituação do problema de pesquisa, considerando ainda a mesma autora. 

A observação não participante foi utilizada no estudo para complementação 

dos dados da pesquisa considerando que a acadêmica é parte integrante da 

empresa objeto do estudo. Ressalta o autor Richardson (1999) que a observação 

não participante é um método indicado para estudos exploratórios, considerando 

que pode sugerir diferentes procedimentos de trabalho, bem como levantar novas 

dificuldades ou indicar determinados objetivos para a pesquisa. 

O referencial teórico para elaboração dos instrumentos de pesquisa 

considerou com base o autor Luz (2003) para levantar o perfil sócio econômico de 

cada funcionário da empresa. Para diagnosticar a necessidade de implantação de 

um sistema de remuneração foi utilizado como base os autores Wood Jr. e Picarelli 

Filho (2004), com a utilização das categorias do autor Celinski (1994). 

A pesquisa com os funcionários ocorreu no período de 03 a 30 de março de 

2009, por ocasião do pagamento do salário, quando a acadêmica reuniu todos os 

participantes para explicar o objetivo da mesma. Destaca-se a participação de 100% 

dos funcionários. 

Com relação à entrevista com a gerente de recursos humanos foi realizada no 

dia 14 de janeiro, com uma duração de 02 (duas) horas aproximadamente. 

Quanto às empresas do mesmo ramo a entrevista foi aplicada no dia 03 de 

março e 01 do Abril com uma duração de aproximadamente 02 (duas) horas sendo 

que todas as perguntas foram respondidas, pelos responsáveis da área de recursos 

humanos. 
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1.3.4 Tratamento de análise de dados 

 

 

No tratamento de análise de dados os pesquisadores tratam em analisar os 

resultados obtidos na sua pesquisa que como ressalta a autora Roesch (2005) que 

após a coleta de dados o pesquisador se depara com as informações da pesquisa 

no qual são classificadas e interpretadas para que assim materializam na forma de 

texto. 

Na pesquisa caráter quantitativo, os dados coletados foram tratados de 

maneira estatística com suporte o programa Microsoft Office Excel para as 

tabulações, médias e desvio padrão. Como sustenta Roesch (2005, p. 149) “na 

pesquisa quantitativa, normalmente os dados coletados são submetidos a análise 

estatística, com a ajuda de computadores [...]”. 

Foi utilizado desvio padrão que como ressalta Crespo (2002) é um número 

que mede o quanto os graus estão dispersos em relação à média. 

Os dados qualitativos foram tratados tendo como base os conceitos da 

análise de conteúdo por conter dados em forma de respostas obtidas por meio das 

perguntas abertas. Ressalta Richardson (1999, p.223) “a análise de conteúdo é a 

técnica de pesquisa e, como tal, tem determinadas características metodológicas: 

objetividade, sistematização e inferência”. 

 Após a análise os dados foram apresentados por meio de quadros, tabelas e 

textos explicativos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

Para desenvolvimento deste estudo, este capítulo apresenta fundamentos 

teóricos, estudos de vários autores, bem como seus conceitos que foram utilizados 

para aprofundamento do trabalho.  

 

 

2.1 Administração Geral 

 

 

  As organizações estão inseridas em mundo competitivo onde há uma busca 

acirrada pela sobrevivência. Para que os objetivos sejam alcançados se faz 

necessário à utilização de ferramenta da administração no universo corporativo. 

Na percepção de Certo (2003) a administração é um procedimento que 

permite alcançar os objetivos de uma organização, de modo que permita o uso do 

trabalho por meio de pessoas e outros recursos da organização. 

Complementa Daft (2005) a administração busca a partir de uma maneira 

eficaz e eficiente a utilização dos recursos de planejamento, liderança e controle dos 

recursos empresariais para o alcance das metas organizacionais. 

Neste contexto considerando o autor citado surgem às funções do 

administrador que compreendem as ações essenciais para o bom desempenho que 

incorporado ao alcance das metas organizacionais possam garantir a eficiência e 

eficácia no desenvolvimento dos processos administrativos. 

Considerando os conceitos de administração, para uma definição simples e 

sintética de administrar, sustentada por Lacombe e Heilborn (2003) é um modo de 

trabalhar com e por meio de pessoas visando o alcance dos objetivos tanto da 

organização quanto de seus membros, mediante as seguintes etapas:  

 Planejar: É pensar antes no que se desejar chegar, não esquecendo de 

determinar a maneira e os recursos para a realização desse desejo; 

 Organizar: é o processo que determina de como irá identificar, dividir e 

agrupar as atividades a ser desenvolvidas, de modo com que as pessoas 

desenvolvam seus trabalhos com eficiência para o alcance dos objetivos; 
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 Prover recursos humanos: formar uma equipe competente, integrada e 

motivada, de forma com que as pessoas estejam dispostas a agir para o 

conjunto; 

 Liderar: é um ato de direcionar um grupo para atingir objetivos e metas de 

interesse, tendo uma visão do futuro baseada num conjunto de idéias e 

princípios comuns; 

 Coordenar: Cooperar com todas as demais unidades da organização para 

que as atividades sejam executadas de forma: equilibrada obtendo uma 

qualidade correta, sendo no momento certo e integrada isto é direção 

certa; 

 Controlar: é a maneira de assegurar com que as atividades se dirijam 

rumo aos objetivos e metas desejadas pela organização. 

As funções do administrador na teoria têm um significado específico e um 

conceito próprio onde se tornam independentes umas das outras, já na prática se 

interagem fortemente, que se tornam interdependentes, ainda na visão dos autores 

citados.  

 A organização não se trata somente de empresas, visando lucro ou 

organizações sem fins lucrativos e sim também um conjunto de pessoas 

coordenadas com o mesmo interesse de atingir determinados objetivos. (GRIFFIN, 

2007). 

Com relação ao tema, Daft (2005), enfatiza que a organização é composta 

por duas ou mais pessoas dirigidas a metas, sendo que essas pessoas buscam 

alcançar algum resultado, como obter lucro, ganhar aumento salarial para seus 

membros entre outros. Para a organização atingir os resultados necessita das 

habilidades de profissionais que sejam capazes de gerenciar processos e pessoas. 
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2.1.1 Habilidades Administrativas 

 

 

 As empresas buscam atingir seus objetivos e metas, mas para isso precisam 

contar com um bom administrador que possua as habilidades administrativas, que 

são essenciais para o desenvolvimento de uma organização de sucesso. 

 O autor Certo (2003) apresenta três habilidades consideradas importante para 

o desenvolvimento administrativo eficaz: 

 Habilidades Técnicas: Consistem na utilização de conhecimento 

especializado e precisão na execução de técnicas e procedimentos relativos 

ao trabalho. Sendo que essa habilidade esta relacionada a domínio de 

métodos e técnicas desenvolvidas em cada setor. 

 Habilidades Humanas: geram cooperação em meio a equipe que esta sendo 

liderada. Consistem em atitudes, comunicação no trabalho, interesses 

pessoais e em conjunto. Essa habilidade demonstra o modo que o 

administrador se relaciona com as outras pessoas.  

 Habilidades Conceituais: São aquelas que consistem na capacidade de 

enxergar a organização como um todo. Um administrador que possua essa 

habilidade conceitual é capaz de diagnosticar as situações e os padrões 

amplos da empresa, compreender a maneira como várias funções da 

empresa se complementam, a maneira de relacionamento da empresa com o 

meio em que se insere, e como as mudanças em um departamento afetam o 

resto da empresa. 

As habilidades acima possibilitam a gestão de pessoas que estão inseridas na 

organização de acordo com a área de atuação do administrador. 

 

 

2.1.2 Áreas da Administração  

 

 

 Para a administração de uma organização possa ser dirigida de maneira 

eficaz, é dividida em áreas distintas ressaltadas pelo autor Silva, Adephino (2007) 

como: administração de marketing, administração financeira, administração de 

recursos humanos e administração da produção. 
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Administração de Marketing - Toda empresa possui uma finalidade que 

pode ser a prestação de um serviço ou produção de algo, alem disso, quer que 

estes cheguem aos clientes, e para tornar eficiente este processo a utilização das 

técnicas de administração de marketing torna-se necessárias. Ressalta Kotler (1998) 

que marketing é um processo social e gerencial pelo qual as pessoas e os grupos 

conseguem o que necessitam e desejam, mediante criação, oferta e troca de 

produto de valor.  
 As principais áreas do marketing na percepção de Silva Adephino (2007) são 

apresentadas da seguinte maneira: 

  Pesquisa de mercado: conhecer a realidade de seus mercados. 

   Planejamento do produto: acrescentar ao produto características próprias e 

necessárias para satisfazer os desejos dos consumidores. Compreende a 

modificação e diferenciação, embalagem, propaganda, promoção de vendas 

e fixação de preços de venda. 

  Vendas e distribuição: comercializar os produtos, colocando-os no mercado 

consumidor, por meio de uma movimentação ou circulação chamada 

distribuição. 

O papel de marketing é considerado vital para toda empresa que almeja o 

lucro como objetivo, sendo assim o marketing é o desempenho das atividades 

empresariais que dirigem o caminho de mercadoria e serviços do fabricante para o 

consumidor final. (KWASNICKA, 1995).  

 A função produção é a atividade de transformação de matéria-prima em 

utilidades necessárias ao consumidor complementa o mesmo autor. 

Diante o exposto pelos autores a administração de marketing busca por meio 

de suas atividades, atenderem as necessidades de seus clientes, assim como gerar 

lucro para a organização, por meio da venda de seus produtos e serviços.  

Administração Financeira - A administração financeira trata-se de assuntos 

relacionados à administração das finanças da empresa e organização, de modo 

definida como a arte e ciência de gerenciamento de fundos. Praticamente todos os 

indivíduos e organizações obtêm receitas ou levantam fundos, gastam ou investem. 

Com uma boa administração financeira, é possível traçar vários objetivos para que a 

organização cumpra a sua missão. (GITMAN, 2001). 
 O mesmo autor complementa com as oportunidades dos profissionais da área 

de administração financeira, resumidamente no quadro 02: 
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OPORTUNIDA 
OPORTUNIDADES PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA 

Posição Descrição 
Analista Financeiro Responsável pela realização dos planos financeiros. Tendo também 

como obrigações incluindo a previsão financeira, a análise financeira 
de desempenho e o trabalho em conjunto com a contabilidade. 

Gerente de orçamento de 
Capital 

Responsável pela avaliação e recomendação de propostas de 
investimentos em ativos. Pode-se envolver nos aspectos financeiros da 
implementação de investimentos aprovados. 

Gerente de projetos de 
financiamento 

Nas grandes empresas, se consegue o financiamento para 
investimentos em ativos. Esse tipo de gerente coordena consultores, 
banqueiros de investimento e assessoria jurídica.  

Gerente de caixa Responsável por manter e controlar os saldos diários de caixa da 
empresa. Gerencia as atividades de cobrança e desembolso de caixa e 
mantendo uma relação com bancos. 

Analisa / gerente de 
crédito 

Administra a política de crédito da empresa através da avaliação de 
solicitação de crédito e sua extensão, assim como monitoramento e 
cobrança de contas a receber. 

Gerente de fundos de 
pensão 

Nas grandes companhias, é responsável pela supervisão geral e 
administração de ativos e passivos do fundo de pensão dos 
empregados. 

Quadro nº2 - Oportunidade profissional na administração financeira 
Fonte: Gitman (2001) 
 

Considerando o autor citado as funções do administrador financeiro dentro da 

empresa podem ser avaliadas em relação às demonstrações financeiras básicas da 

empresa.  

O papel da administração financeira depende do porte da empresa. Em uma 

empresa pequena, quase sempre não há um órgão específico responsável pelo 

gerenciamento das operações financeiras, e quem assume são a contabilidade e o 

proprietário. À medida que a empresa cresce, torna-se necessário a 

profissionalização do gerenciamento das funções financeiras. Nas grandes 

organizações normalmente há separação entre finanças e controladoria. (SILVA, 

JOSE, 2006). 

A área financeira auxilia nas tomadas de decisões de uma organização e uma 

estrutura bem definida financeiramente possibilita que empresa consiga visualizar e 

obter resultados positivos, onde sustenta Certo (2003, p. 125) “a tomada de decisão 

é o processo de escolha da melhor alternativa para atingir os objetivos [...]”. 
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Administração da Produção - Como enfatiza o autor Silva, Adelphino (2007, 

p. 101) “Administração da Produção é a especialização administrativa que trata do 

planejamento, organização, direção e controle do setor de produção de uma 

empresa”. 

Para o autor Davis (2001) a administração da produção é uma gestão de 

procedimento de conversão que modifica insumos, tais como matéria-prima e mão-

de-obra, em resultados na forma de produtos acabados e serviços. 

Sustenta o mesmo autor que a administração de produção pode ser definida 

por meio de uma perspectiva corporativa que permite um gerenciamento dos 

recursos diretos que são indispensáveis para a aquisição dos produtos e serviços de 

uma empresa. Já numa perspectiva operacional a administração e produção podem 

ser vista como um conjunto de componentes, cuja, papel será concentrado na 

conversão de um número de insumos em alguns resultados esperado. 
Administração de Recursos Humanos - Atuar em ambientes de mudanças 

aceleradas exige da organização uma gestão de pessoas eficaz, a fim de que se 

possa atrair e manter profissionais capacitados e preparados para as mudanças, os 

quais também se sintam motivados a agregar valor a empresa e criar vantagens 

competitivas para a mesma.  
 Portanto define Daft (2005) a administração de recursos humanos tem uma 

função importante em encontrar e desenvolver indivíduos dentro da empresa, 

porque eles são a fonte primaria de vantagem competitiva da organização, sendo 

os recursos humanos que contribuem para o sucesso da empresa. 

 Complementa o mesmo autor que o termo ARH refere-se ao projeto e a 

aplicação de sistemas formais em uma organização para garantir o uso eficaz e 

eficiente do talento humano na realização das metas organizacionais.  

 Os recursos humanos, ou pessoal como muitas vezes são chamados, são 

elementos fundamentais para o funcionamento eficiente de uma organização, sendo 

às vezes colocado para segundo plano, mais essa importância esta crescendo nas 

ultimas duas décadas. (GRIFFIN, 2007). 

 A administração de recursos humanos envolve todas as ações que têm como 

objetivo a integração do trabalhador no contexto da organização. (GIL, 1994) 

  Deve-se perceber a importância que o Recursos humanos oferece para uma 

organização a busca de selecionar, formar, integrar e aperfeiçoar um grupo de 

pessoas que proporcionam um trabalho como uma verdadeira equipe, com objetivos 
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definidos, para produzir resultados, sendo uma responsabilidade essencial para os 

administradores. (LACOMBE, 2005). 

 Considerando o mesmo autor citado, as organizações já perceberam a 

importância das pessoas e da forma como são administradas, já que no passado o 

foco era somente em processo, recursos financeiros, tecnologia do produto e 

economia de escala. É preciso considerar que embora as pessoas devem ser 

administrada como recursos humanos, não se pode esquecer que são seres 

humanos, que querem ser felizes e ter uma boa qualidade de vida.  

Por tanto a função do administrador de recursos humanos é de extrema 

importância dentro de uma organização, que ainda para o mesmo autor a principal 

função do administrador é formar uma boa equipe e liderá-la, pois são eles os 

responsáveis:  

 Pelos resultados de sua área; 

 Por distribuir os trabalhos, planejar e controlar os resultados; 

 Por motivar e avaliar os subordinados e lhes dar feedback sobre seus 

desempenho; 

 Por decidir quem deve ser admitido, promovido e demitido; 

 Pela orientação e educação dos novos empregados; 

 E, sobretudo, por zelar pela segurança no trabalho de todo o seu pessoal. 

  Na visão de Certo (2003) recursos humanos se refere a pessoas que 

contribuem para o alcance das metas do sistema administrativo. 

 Aponta o mesmo autor às etapas que os gerentes devem tomar para o 

fornecimento de recursos humanos sendo administrativos ou não administrativos na 

figura 1: 

 

 

  
 
Figura nº1 - Quatro passos seqüenciais para fornecer recursos humanos adequados 
a uma empresa. 
Fonte: Certo (2003, p. 242) 
 

A Administração de Recursos Humanos, além das etapas acima exerce 

atividades referentes ao desenvolvimento das pessoas que pertencem à 

organização. Isto quer dizer que não cuida somente da remuneração, da avaliação 

ETAPA 1 
Recrutamento 

ETAPA 2 
Seleção 

ETAPA 3 
Treinamento 

ETAPA 4 
Avaliação de 
desempenho 
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ou do treinamento das pessoas, mas do seu desenvolvimento como um todo. 

Encarrega-se, especificamente de promover a integração do trabalhador à 

organização, por meio da coordenação de interesses entre a empresa e a mão de 

obra disponível.  

Nesse sentido a área de recursos humanos aponta para novas tendências 

visando à gestão das pessoas alinhada ao negócio da organização. 

 

 
2.2 Gestão de Pessoas 

 

 

 A expressão gestão de pessoas tende a substituir o termo administração de 

recursos Humanos, sendo ainda a mais comum entre todas as expressões utilizadas 

nos últimos tempos, a se referir as pessoas nas organizações. Essa mudança de 

nomenclatura está sendo utilizada para evitar que se aplique a percepção de que as 

pessoas executam suas atividades na organização apenas como recursos, ao lado 

de recursos financeiros e materiais. (GIL, 2001). 

 Conceitua o mesmo autor que gestão de pessoas é uma função gerencial que 

aponta a cooperação das pessoas que trabalham para alcançar os objetivos das 

organizações e também dos individuais. 

Já visão de Griffin (2007, p. 266) a “gestão de recursos humanos é o conjunto 

de atividades administrativas que visam atrair aperfeiçoamento e preservar uma 

força de trabalho eficiente”. 

A gestão de pessoas procura por meio de seus processos desenvolver as 

pessoas para o alcance dos resultados da empresa.  

 

 

 2.2.1 Processos de gestão de pessoas  

 

 

A gestão de pessoas é extremamente importante pelo fato de toda a 

organização estar baseada em pessoas que definem metas de vendas, planeja e 

vende produtos, e a forma de administrar essas pessoas influencia de total maneira 

no desempenho geral da organização.  
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O desafio maior das empresas atualmente é administrar bem seus recursos 

humanos, portanto são as pessoas que obtém e mantêm vantagens competitivas. 

Nesse sentido é preciso saber como selecionar e desenvolver líderes, como atender 

melhor os clientes, como recompensar o bom desempenho, como controlar os 

custos de mão-de-obra e ao mesmo tempo manter um tratamento justo aos 

empregados. (SAAD, 2005).  

O autor Dutra (2006) define o processo de gestão de pessoas como transição 

ou uma serie de transições de uma condição para outra. No caso dos processos de 

gestão são influências entre componentes com um objetivo dentro de parâmetros 

previamente definidos. Sendo classificados em relação à função de sua natureza, 

como: Movimentação, desenvolvimento, valorização.  Portanto a administração de 

recursos humanos envolve-se em processos que mantêm uma ligação mutuamente, 

como pode ser observado na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura nº2 - Processos de gestão de pessoas 
  Fonte: Dutra (2006) 
 

O grande desafio de gestão de pessoas é a busca por processos que visem 

os objetivos organizacionais aliados a motivação dos funcionários. 

Salienta o mesmo autor que os objetivos básicos referente aos parâmetros 

dos processos de gestão de pessoas são: 

 Movimentação: tem como objetivo oferecer toda ação de movimento de 

pessoa que estabelece uma relação com a empresa independentemente de 

seu vínculo empregatício. Essa categoria compreende as seguintes pratica: 

Movimentação Desenvolvimento 

Valorização 

Gestão de 
Pessoas 
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captação, internalização, transferências, promoções, expatriação e 

recolocação. 

 Desenvolvimento: é uma categoria que congrega processos cujos objetivos 

é estimular e criar condições para o desenvolvimento das pessoas e da 

organização. São compreendidas nessa categoria as praticas de: 

capacitação, carreira, desempenho. 

 Valorização: seus objetivos estabelecem procedimentos para distinção e 

valorização das pessoas que constituí alguma relação com a empresa. As 

praticas agrupadas nessa categoria são: remuneração, premiação, serviços e 

facilidades. 

A administração de recursos humanos auxilia as empresas na implantação de 

políticas, práticas e estratégias para conduzir os aspectos relacionados com as 

pessoas. 

O grande desafio de gestão de pessoas é a busca por processos que visem 

cada vez mais à satisfação de seus funcionários para que motivados executem suas 

tarefas com eficiência e eficácia contribuindo para o alcance dos objetivos 

organizacionais. Nesse sentido é necessário estabelecer estratégias para atração 

dos melhores talentos. 

 

 

2.2.1.1 Processo de Movimentação de Pessoas  

 

 

O processo de movimentação de pessoas mostra os movimentos efetuados 

pelas pessoas na empresa ou no mercado de trabalho, sendo apresentado como 

natureza física, quer dizer de fato ocorrem quando a profissional muda de local de 

trabalho, de posição profissional, de empresa e de vínculo empregatício. (DUTRA, 

2006). 

Enfatiza o mesmo autor que a movimentação está ligada a decisões, 

relacionadas à empresa, conforme descritas a seguir: 

 Planejamento de pessoas: Se refere à qualificação e a quantidade de 

pessoas necessárias para uma operação ou negócios de uma organização; 

 Atração de pessoas: é a habilidade da empresa em aproximar pessoas para 

efetuar os trabalhos necessários; 
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 Socialização e aclimatação das pessoas: é a capacidade que a empresa 

proporciona em reduzir o tempo possível relacionado a permitir que as 

pessoas se sintam a vontade e possam oferecer o melhor de si para o 

trabalho; 

 Reposicionamento das pessoas: procedimentos e práticas para 

transferência, promoções de pessoas de maneira adequada as necessidades 

da empresa com as expectativas e os objetivos das pessoas; 

 Recolocação das pessoas: capacidade da empresa em recolocar as 

pessoas no mercado de trabalho quando a manutenção da relação de 

trabalho com elas não é mais possível. 

Por outra visão o autor citado complementa as perspectivas decisões 

referentes às pessoas:  

 Inserção no mercado de trabalho: as pessoas estão decidindo sobre suas 

carreiras, ou porque estão iniciando, ou porque desejam mudar seu rumo, ou 

porque estão movimentando-se geograficamente. 

 Melhores oportunidades de trabalho: as pessoas buscam por melhores 

condições de recompensa, ou também por desafios profissionais, ou até 

mesmo onde possam sentir-se melhor. 

 Retirada do mercado de trabalho: as pessoas estão saindo por tempo 

determinado para dedicar-se a outros projetos em sua vida. 

O processo de movimentação de pessoas abrange a localização e atração 

dos candidatos para suprir a posição da vaga que está aberta na empresa, e 

também selecionar, de vários candidatos, a pessoa certa para exercer uma 

determinada função. 

Na visão de Ribeiro (2005) as pessoas e as organizações estão inseridas em 

um processo continuo de atrair uns aos outros, da mesma maneira que os indivíduos 

selecionam as empresas, se informando a respeito delas, as empresa procuram 

atrair e selecionar indivíduos e obter também informações a respeito deles, para que 

assim possam decidir se vão ou não admiti-los. 

Enfatiza o mesmo autor que o recrutamento de pessoas é um processo de 

coleta de informação, que busca atrair candidatos qualificados, por meio de um 

trabalho de pesquisa juntamente com fontes adequadas que fornece a empresa um 

número suficiente de pessoas. Já a seleção de pessoas visa a escolha de indivíduos 
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apropriados a desenvolver suas funções corretas, com objetivo de aumentar os 

resultados da organização.  

O processo de movimentação das pessoas tem, portanto grande importância 

na vida das organizações e das pessoas. A movimentação, apesar de sua influência, 

tem sido relegada por dirigentes e por teóricos a um segundo plano na discussão 

sobre gestão de pessoas.  

 O autor Dutra (2006), destaca ainda que para desenvolver os funcionários as 

organizações devem estabelecer políticas para a capacitação, planejamento de 

carreira e avaliação do desempenho. 

 

 

2.2.1.2 Processos de desenvolvimento de Pessoas 

 

 

Pode-se definir o desenvolvimento de pessoas, considerando o autor Dutra 

(2006), como a competência para assumir atribuições e responsabilidade em níveis 

crescente de complexidade, cujo objetivo é estimular e criar condição para o 

desenvolvimento das pessoas e da empresa. Percebe-se que a organização 

moderna em relação com o desenvolvimento de pessoas é de modo fundamental, 

porque com isso as mesmas ampliam o seu diferencial competitivo. 

Complementa o mesmo autor que as organizações estão sendo 

pressionadas, pelo seu ambiente externo e também pelas pessoas nas quais 

mantêm relações profissionais. Com isso as organizações estão percebendo a 

necessidade de estimular e apoiar o continuo desenvolvimento das pessoas como 

uma maneira de manter suas vantagens competitivas. 

Em relação à capacitação de recursos humanos as organizações necessitam 

de pessoas com perfis específicos, porque cada função exige sua característica 

própria e deve ser ocupado por profissionais que apresentem um determinado perfil 

de competência. Não basta que o funcionário desempenhe as suas funções e seja 

compensado por isso. É necessário que seja capacitado sempre para melhor 

desenvolver as suas atividades 

Portanto o profissional de RH utiliza o processo de desenvolvimento de 

pessoas para alocar e posicionar os indivíduos em suas atividades e também 

capacita-los de forma com que possam desenvolver com qualidade suas funções. 
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Como ressalta o autor Ribeiro (2005, p. 33) “no que diz respeito ao 

treinamento, a aprendizagem traduz o processo dinâmico por meio do qual o 

indivíduo assimila novos conhecimentos, habilidades e atitudes”.  

Na visão de Lacombe (2005) as empresas precisam dispor de profissionais 

competentes e motivadas para produzir. As organizações não podem escolher se 

treinam ou não seus funcionários, porque as pessoas são admitidas com 

qualificações especificas e toda organização tem suas características. 

Portanto é necessária a preocupação com o planejamento da carreira que 

como enfatizam o autor Nascimento (2006) é um estudo das metas e da trajetória de 

carreira dos colaboradores nos diferentes cargos da empresa.  

Percebe-se, portanto a importância do planejamento de carreira na vida 

Profissional dos indivíduos isso pode ser trabalhado a partir da necessidade do 

desenvolvimento de competências, habilidades e comportamentos apropriados, 

levando o indivíduo a atender as necessidades impostas pelo mercado de trabalho. 

Nesse sentido é relevante a avaliação de desempenho para avaliar melhor o 

comportamento e os resultados dos indivíduos. Conceitua o autor Marras (2000) que 

a avaliação de desempenho é uma ferramenta que permite ao empreendedor 

mensurar os resultados obtidos por um indivíduo ou pelo um grupo. É um 

instrumento precioso e relevante na administração do RH, onde é utilizado para 

acompanhar o desenvolvimento cognitivo dos empregados durante sua permanência 

na organização e também para medição e aperfeiçoamento do seu nível de CHÁ 

(conhecimentos, habilidades e atitudes) podendo ser uma ferramenta administração 

da remuneração. 

 

 

2.2.1.3 Processo de Valorização de pessoas  

 

 

A valorização é estabelecida com as recompensas recebidas pelas pessoas 

como contrapartida de seu trabalho para a organização. Essas recompensas podem 

ser entendidas como o atendimento das necessidades das pessoas, tais como: 

economia, crescimento pessoal e profissional, segurança, projeção social, 

reconhecimento, possibilidade de expressar-se por seu trabalho etc. (DUTRA, 2006). 
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Como coloca ainda o mesmo autor, o desenvolvimento continuo da pessoa é 

essencial para amparar o desenvolvimento da empresa, e afirma que as 

recompensas mais simples vem sendo conduzido para estimular e valorizar o 

desenvolvimento da pessoa: 

 O desenvolvimento de pessoa requer a recompensa de modo que esta 

normalmente vinculada à capacidade das pessoas de agregar valor a 

organização; 

   Referente ao aumento da remuneração requer na forma de um salário 

maior, na diferenciação de benefícios ou serviços oferecidos pela empresa; 

 Acesso a programa de capacitação a formação profissional ou pessoal. 

A valorização de pessoa está relacionada à remuneração recebida pelo 

trabalho realizado na organização, desta forma será apresentada as maneira mais 

utilizadas nas empresas modernas. Para essa valorização é necessário que as 

organizações adaptem uma política de remuneração que como ressalta o autor 

Marras (2002) são normas e condições a serem seguidas ao longo de uma estrutura 

organizacional. É por meio da política que a empresa torna público a sua maneira de 

pensar e de agir com relação a um dos campos mais essencial para os empregados 

que a remuneração. 

 Este estudo considerando as suas características enfatizou no processo de 

valorização de pessoas os conceitos voltados para remuneração estratégica.  

 

 

2.3 Remuneração Estratégica 

 

 

Ao logo das últimas décadas, ocorreu uma crescente valorização dos 

recursos humanos no contexto organizacional. Atualmente as pessoas são 

consideradas para as empresas como fonte de vantagem competitiva, mas 

antigamente eram tratados como uma peça na imensa engrenagem do processo. 

Portanto não na mais dúvida que as pessoas são o principal agente no desempenho 

empresarial, fazendo assim o seu diferencial. Desta forma é justa e indispensável 

essa valorização por parte das empresas, a qual se concretiza por meio das 

recompensas. (FRANÇA, 2007). 
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A remuneração é considerada um tópico de grande interesse das 

organizações, porque é o maior componente de custo operacional, permitindo o 

sucesso das estratégias do negócio e constitui-se em uma ferramenta motivacional 

poderosa. (HANASHIRO at el, 2007). 

Abordam os mesmos autores que a remuneração é essencial para os 

empregados como recompensa pela atividade realizada e para as organizações 

como motivador dos comportamentos e desempenho das pessoas. Com essa 

importância os autores definem alguns objetivos principais para garantir sua 

efetividade como um instrumento de gestão de recompensa: 

 Manter a igualdade dos salários dos empregados; 

 Atrair e manter os profissionais qualificados necessários à organização; 

 Recompensar o desempenho passado dos empregados; 

 Vincular o posterior desempenho dos empregados às metas e objetivos da 

organização; 

 Estimular os desempenhos para a realização das metas; 

 Conduzir os valores da organização; 

 Ser um instrumento de gestão do comportamento, ligado estratégias a 

remuneração, com vistas ao desenvolvimento dos funcionários. 

Cabe, por oportuno, destacar o ponto de vista do autor França (2007) em 

relação os objetivos do sistema de remuneração que, na visão dos empregados 

devem permitir e estimular um excelente desempenho no trabalho levando a 

aquisição de ganhos cada vez maiores. Já na visão da empresa, esse sistema deve 

envolver os empregados com os objetivos organizacionais, trazendo resultados que 

compensem os elevados custos da folha de pagamentos. 

Tem-se o entendimento de Marras (2000) considerando remuneração 

estratégica como aquela que representa um padrão de compensação que permite 

recompensar aqueles funcionários da empresa que por um motivo, se destacaram 

dos demais em um determinado momento.  

O autor Ribeiro (2005) acrescenta que o salário é um poderoso motivador, 

porque permite que as pessoas realizem funções na sociedade. Além do salário, 

tudo o que é concedido ao funcionário acaba tendo valor salarial, exemplo um plano 

de saúde.  
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A remuneração estratégica é uma ligação entre as pessoas e a nova 

realidade das empresas. Essa ligação na visão dos autores Wood Jr. e Picarelli Filho 

(2004) se define em duas formas:  

a) É preciso considerar todo o conjunto empresarial, levar em consideração 

os grandes grupos que dão forma e conteúdo a empresa: a estratégica, a estrutura e 

o estilo gerencial. Além disso, a percepção de um sistema de remuneração 

estratégica parte não somente do que a empresa é hoje, mais também considera a 

sua visão de futuro; 

b) À medida que as pessoas passam a ser remuneradas de acordo com o 

conjunto de fatores que afeta sua contribuição para o sucesso do negócio, sendo as 

características pessoais, do cargo e o vínculo com a organização.  

 

 

2.3.1 Componentes da Remuneração Estratégica  

 

 

Ressaltam os autores Wood Jr. e Picarelli Filho (2004) que a remuneração 

tradicional e a remuneração por habilidade ou por competência compõem a base de 

um sistema de remuneração. O salário indireto e a previdência complementar 

concluem a parte fixa da remuneração. 

 A remuneração variável e a participação acionária constituem os incentivos 

ligados ao desempenho. Para finalizar, as alternativas criativas completam o quadro, 

dando enfoque a modos especiais de reconhecimentos e também de recompensa. 

 Sendo assim o autor citado apresenta na figura 3 os componentes da 

remuneração estratégica: 
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Formas Especiais 

De Recompensa 

 
Remuneração por 

Desempenho 

 

 

 

 

 

Remuneração     Base de  

       Fixa            Remuneração 

 

 

 

 

 
 
Figura nº3 - Componentes de um sistema de remuneração estratégica. 
Fonte: Wood Jr. e Picarelli Filho (2004, p. 93).  
 

A remuneração estratégica está ligada a vários tipos de modelos praticados 

pelo mercado e como sustenta Wood Jr. e Picarelli Filho (2004) a remuneração 

estratégica é constituída por várias maneiras criativas de aumentar o vínculo entre 

as organizações e seus funcionários. Entretanto podem ser classificadas em 

grandes grupos: remuneração variável, participação por acionária, salário indireto, 

remuneração por competência, remuneração por habilidade e também. 

Remuneração funcional 

 

 

2.3.1.1 Alternativas Criativas  

 

 

 As organizações estão optando por outros meios de remuneração para 

valorizar melhor o trabalho do seu colaborador.  

ALTERNATIVAS CRIATIVAS 

 
REMUNERAÇÃO 

VARIÁVEL 

 
PARTICIPAÇÃO 

ACIONÁRIA 

 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

 
SALÁRIO INDIRETO 

REMUNERAÇÃO 
POR 

COMPETÊNCIAS 

REMUNERAÇÃO 
POR 

HABILIDADES  

 
 
 

REMUNERAÇÃO 
FUNCIONAL 
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 Por tanto sustenta a autora Minamide (2008 apud VELOSO et al 2008, p. 5) 

que as alternativas criativas é uma maneira remunerar que promove um vínculo 

imediato entre o fato gerador e o reconhecimento.  

 A autora citada complementa que o reconhecimento, feed-back e orientação 

são importantes, porque existe uma relação muito ampla entre a motivação, 

recompensa e desempenho. Existem quatro tipos de reconhecimento: 

 Social: agradecimento público, cartas de reconhecimento, jantares de 

comemoração e entre outros; 

 Simbólico: passagens de avião, convites para teatro, etc; 

  Relacionado ao trabalho: promoção, participação em projetos especiais, etc e  

 Financeiro: bônus, ações da empresa, prêmios especiais e outros. 

Ressaltam os autores Wood, Jr e Picarelli, Filho (2004) que esse sistema de 

remuneração esta sendo utilizado com grande freqüência como uma forma de apoio 

no esforço de construir um ambiente organizacional caracterizado pela convergência 

de esforços e energias voltadas para o atendimento de objetivos estratégicos. 

 O sistema de remuneração de alternativas criativas conforme os autores 

citado acima inclui prêmios, gratificações e outras formas especiais de 

reconhecimento. Essas formas têm sido utilizadas com grande freqüência como 

apoio no esforço de construir um ambiente organizacional caracterizado pela 

convergência de esforços e energias voltados para o atendimento de objetivos 

estratégicos. 

Salientam os mesmos autores ainda que as empresas precisam adotar um 

sistema de remuneração que ofereça valor agregado aos funcionários, 

compreendida por variáveis, ações da organização, planos de aposentadoria e 

alternativas criativas. Uma remuneração que considere a habilidade, competência e 

o desempenho dos profissionais. 

 

 

2.3.1.2 Remuneração Variável 

 

 

É composto pelas metas de desempenhos dos funcionários, das equipes ou 

da organização.  



39 
 

 Ressalta Nascimento (2006) o objetivo da remuneração variável sendo 

alcançar maior colocação entre os componentes do grupo, melhorando o 

desempenho da empresa. Esse objetivo pode ser desdobrado em: 

 Vincular o desempenho e a recompensa para incentivar o funcionário e a 

equipe a buscarem a melhoria continua; 

 Compartilhar os bons e maus resultados obtidos da empresa; 

 Transformar custo fixo em custo variável. 

Afirma o mesmo autor mencionando que a remuneração variável se desdobra 

em dois grupos sendo remuneração por resultado e participação nos lucros. Trata-se 

de adicional pago aos funcionários anualmente, por alcance de metas de 

desempenho pelo individuo, pelo grupo, e pela organização. 

 O autor Marras (2000) traça o seguinte esclarecimento referente à 

remuneração por resultados, é a maneira mais praticada pelas organizações, no 

mercado brasileiro atual. Tem como objetivo vincular o desempenho a produtividade 

e a qualidade dos resultados organizacionais, estimulando o trabalho na busca da 

otimização do seu trabalho e das metas a que se propõe alcançar conjuntamente 

com a resposta. 

 A remuneração variável é o conjunto de diferentes formas de recompensa 

oferecidas aos funcionários, complementando a remuneração fixa e atrelando 

fatores como atitudes, desempenho e outros com o valor percebido. Remuneração 

por resultados e participação acionária são duas formas de remuneração variável e 

estão vinculadas ao desempenho. O desempenho individual pode ser 

recompensado por incentivos e prêmios e o desempenho da equipe pode ser 

reconhecido através de remuneração por resultados. Os objetivos da remuneração 

variável são: criação de vínculos entre o desempenho e a recompensa, 

compartilhamento dos resultados da empresa e transformação do custo fixo em 

variável. 

 As estratégias de remuneração variável podem ser categorizadas em 

individual, grupal, corporativa, de curto e de longo prazo. A adoção de uma dessas 

estratégias deve ser guiada pelos resultados que se deseja alcançar com a 

modalidade escolhida. (HANASHIRO at el, 2007).  

 Assim desta forma o autor citado define algumas estratégias utilizadas pelas 

organizações.  
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 Participação dos Lucros: A participação dos lucros é um plano de incentivo 

mais comum de uso. Esta relacionada com o pagamento de uma parcela 

predeterminada do lucro a todos os funcionários na forma de um percentual 

do salário-base. 

 Participação nos resultados: A participação nos resultados refere-se a um 

pagamento vinculado ao atingimento de metas preestabelecidas e 

específicas, correspondentes a produtividade, qualidade, redução de custos e 

outros indicadores. 

 Pagamento de Mérito em parcela única: Essa estratégia destina-se 

principalmente aqueles empregados com alto desempenho e alto salário. 

Consiste em pagamentos periódicos, frequentemente anuais, realizados para 

substituir os aumentos individuais mensais sobre o salário base. Dessa forma 

o salário base fica congelado até uma promoção ou revisão da estrutura 

salarial. 

 Remuneração de equipes: Essa remuneração baseada em equipe ainda é 

recente nas empresas, mais prevê-se que deverá crescer. Os desafios das 

mudanças organizacionais têm levado as organizações a usarem os trabalhos 

em equipes para melhorar o desempenho e ganhar uma vantagem 

competitiva. Sendo assim as organizações estão criando estratégias de 

remuneração alinhadas com esses novos valores de equipe. 

 Prêmio especial de reconhecimento: Trata-se de pagamento único 

concedido individualmente ou para pequenas equipes por uma contribuição 

extraordinária ou para desempenhos consistentes e significativamente 

superiores as expectativas. 

 Bônus: É uma modalidade de incentivo individual, pago geralmente no fim do 

ano e não incorporado ao salário-base. A vantagem do bônus é propiciar aos 

empregados um montante e de pagamento extra, ao mesmo tempo em que 

mantém o salário-base. 

 As empresas estão buscando formas diferenciadas de remunerar seus 

funcionários, utilizando a remuneração variável como forma de compensação 

financeira pelo esforço das pessoas em produzir resultados. Por tanto o tipo mais 

adequado para implantação na empresa objeto do estudo é por participação de 

resultado por se adaptar com as características da empresa.  
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 São vários os motivos para a implantação de um programa de PLR, mas 

certamente a maior vantagem é a satisfação tanto do empregado quanto do 

empregador. Ambos têm ganhos com a implantação deste programa. Alguns 

motivos específicos são: incentivo à parceira entre os colaboradores e a 

organização; incentivo ao trabalho em equipe; incentivo à melhoria da produtividade; 

total isenção de encargos previdenciários e trabalhistas; vincula desempenho e 

recompensas para estimular a melhoria contínua; é instrumento de partilha tanto de 

bons como de maus resultados; é custo variável e atende à Legislação (Lei 10.101 

de 19/12/2000). 

 A Lei 10.101 regula a participação dos trabalhadores nos resultados da 

empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como 

incentivo à produtividade. 

Como ressalta o autor Marras (2002) o artigo 7º inciso XI da Constituição 
Federal, regulamentado pela Lei nº 10.101 de 19 de dezembro de 2000, dispõe 
sobre a participação nos lucros e resultados da empresa e apresenta as seguintes 
cláusulas e condições: 

 Art. 1º - Regula a participação dos trabalhadores nos resultados da 
empresa como instrumento de integração ente o capital e o trabalho 
como incentivo a produtividade; 

 Art. 2º - A participação nos resultados será objeto de negociação entre 
a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a 
seguir: a) comissão escolhida pelas partes integrada como também por 
um representante indicado pelo sindicato da categoria, b) convenção 
ou acordo coletivo. 

Dos instrumentos decorrentes da negociação devem constar regras claras e 
objetivas quanto aos índices de produtividade e qualidade ou lucratividade da 
empresa. Da mesma forma para programas de metas, resultados e prazos, 
pactuados previamente. 
 Complementam os autores Hanashiro at el (2007) a seguinte cláusula:  

 Art. 3º - Estabelece que a PLR não substitui ou complementa a 
remuneração devida ao empregado. Além disso, não constitui base de 
incidência de qualquer encargo trabalhista e também não se aplica o princípio 
da habitualidade. Além disso, o pagamento de PLR fica vetado à 
periodicidade inferior a uma semente. 
Como se pode observar não é possível implementar um sistema de 

participação de resultado de maneira unilateral pela empresa e sim resultar de 
participação tripartite, ou seja empresa, empregado e sindicato. 



42 
 

2.3.1.3 Participação por Acionária 

 

 

 A participação por acionária pode gerar a organização e aos funcionários 

bons resultados a médio e longo prazo, quando bem projetada. É um dos sistemas 

de remuneração mais complexos e sofisticados do conjunto da remuneração 

estratégica. Os empregados passam a sentir-se proprietários da empresa, focando 

uma relação de longo prazo, e passam a ter um senso de identidade, 

comprometimento e orientação para resultados. 

 A Participação acionária dos funcionários faz com que eles se tornem 

capital e trabalho e os incentiva a terem uma visão de longo prazo dos objetivos, da 

estratégia e das políticas de aquisição da empresa. (LACOMBE, 2005). 

 Sustenta o autor Marras (2002) que esse tipo de remuneração é mais 

focado a nível estratégico da empresa como, por exemplo, cúpula da empresa, 

gerentes, diretores, vice-presidentes, presidentes, tornando esses executivos mais 

comprometidos e com possibilidade de aumentar seus lucros com essas ações.   

 Enfatiza o Autor Pontes (2005) que a forma mais clara da participação 

acionária é proporcionar ao empregado a probabilidade de que ele se torne acionista 

e estimulá-lo a isso, assim a empresa estará sendo responsáveis pelo sucesso ou 

fracasso e permitindo que os mesmos colham a sua parte do sucesso que ajudaram 

a alcançar. 

 Complementa o mesmo autor citado que o capital fechado é uma das  

maneiras de remunerar por meio da participação dos trabalhadores nos lucros da 

empresa.  

 Esse sistema de participação apresenta quatro vantagens, citado pelo 

autor acima: 

 Competitividade da organização. O sucesso ou o fracasso da empresa é 

responsabilidade de todos; 

 Estimula os funcionários a abrirem uma conta poupança, cujos juros são os 

dividendos que no caso de desemprego ou dificuldades financeiras existe a 

possibilidade de recomprar as ações por parte da organização. 

 A empresa pode ter aporte de capital para investimentos sem obrigação de 

recorrer a empréstimos bancários.  



43 
 

 O preço das ações decorre do patrimônio da empresa dividido pelo número 

de ações. 

 Ressalta o autor Marras (2002) a participação acionária é a forma de 

premiar o desempenho, focando-se resultados que vem sendo praticada há muito 

tempo nas organizações. 

 Contudo, é necessário um projeto muito bem elaborado para a 

implantação já que a participação acionária pode apresentar desvantagens para a 

empresa quando mal implantada. 

 

 

2.3.1.4 Salário Indireto 

 

 

  É composto pelos benefícios e outras vantagens. Possuem uma flexibilidade 

em relação os benefícios. Na forma mais tradicional, os benefícios variam de acordo 

com o nível hierárquico. Os benefícios flexíveis são apresentados para os 

funcionários, para que os mesmos escolham um pacote de acordo com sua 

necessidade e preferência, baseado nas alternativas disponíveis. Essa flexibilidade 

maximiza os investimentos da empresa em benefícios. (WOOD JR. E PICARELLI 

FILHO, 2004). 

 Na percepção de Marras (2000, p. 137) beneficio é “o conjunto de programas 

ou planos oferecidos pela organização como complemento ao sistema de salários. O 

somatório compõe a remuneração do empregado”. 

 O mesmo autor ainda apresenta os tipos de benefícios oferecidos pelas 

empresas sendo benefícios compulsórios e benefícios espontâneos.   

 Benefícios Compulsórios: Também conhecidos como legais, são os 

benefícios que as organizações concedem aos seus funcionários exigidos por 

lei trabalhista: 13º Salário; salário família; férias; salário maternidade. 

 Benefícios espontâneos: são os benefícios concedidos por mera 

liberalidade das empresas, com objetivo de atender as necessidades dos 

seus funcionários Incluem: restaurante; seguro de vida; assistência medica; 

festas para empregados; transportes; cestas básicas e entre outras. 



44 
 

 O autor Lacombe (2005, p.47) afirma que “existem benefícios proporcionados 

pelo status, pelo reconhecimento, pelo conforto nas condições de trabalho e tudo o 

mais que causa satisfação às pessoas que trabalham na empresa”. 

Dentre as diversas maneiras de remunerar trabalhadores, duas se destacam 

pelo enriquecimento profissional que provoca nos indivíduos: a remuneração por 

competências e habilidades. 

 
 
2.3.1.5 Remuneração por Competências 

 

 

 Cobre a área que a remuneração por habilidades não atinge. Enquanto a 

remuneração por habilidades trata do trabalho técnico, funcional, caracterizado pela 

reprodutibilidade e previsibilidade, a remuneração por competências abrange o 

trabalho administrativo, que se caracteriza pela incerteza, abstração e criatividade. 

(WOOD JR. E PICARELLI FILHO, 2004). 

 Na visão de Marras (2000) a remuneração por competência se aplica em 

nível de funcionário de papel de liderança, controle, planejamento e 

responsabilidade de resultados administrativos. 

 Complementam os autores Souza et al (2006) que esta gestão salarial de 

recompensar as pessoas baseada pela competência tem sido reconhecida com uma 

forma que favorece o atendimento das novas demandas do mercado competitivo. A 

remuneração por competência está dividida em gerais e específica, sendo que a 

específicas estão ligadas a uma carreira e as gerais são comuns a toda empresa. 

Exemplos de competências gerais: 

 Orientação para resultados; 

 Direcionamento estratégico; 

 Liderança de equipes; 

 Agente de mudança; 

 Colaboração irrestrita; 

 Orientação para o mercado; 
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 Orientação para a ação. 

 Sustenta Lacombe (2005) que essa é uma remuneração muito utilizada nas 

organizações para os níveis mais altos, onde quanto maior o conhecimento útil para 

a organização maior deve ser a remuneração, sendo necessário lembrar que o 

conhecimento precisa ser comprovado.   

Complementa o autor citado que este sistema de remuneração consiste em 

recompensar as pessoas por características, conhecimentos e qualidades pessoais 

e interpessoais. Um ponto importante que precisa ser considerado nessa 

remuneração é que as competências devem ser capazes de acrescentar valor aos 

produtos e serviços desejados pelos clientes.  

 

 

2.3.1.6 Remuneração por Habilidades 

 

 

 A remuneração é determinada conforme a habilidade, deslocando o foco 

da função para o indivíduo. Aplica-se em empresa que passaram por mudanças e 

adotaram estruturas baseadas em grupos multifuncionais. (WOOD JR. E PICARELLI 

FILHO, 2004). 

 Complementa Marras (2002) que é um sistema que recompensa 

necessariamente o avanço no setor cognitivo dos empregados, avaliado o 

desenvolvimento de conhecimentos adquiridos e das respectivas habilidades fixadas 

como metas em cada etapa do sistema. 

Embora a remuneração por habilidades não possa ser utilizada em todos os 

tipos de organização, ficando mais restrita aos grupos de trabalho técnico e 

operacional, é uma inovação gerencial que promove diferenças quando se trata de 

enfrentar um mercado globalizado no qual a busca pela qualidade é uma constante, 

e a informação e os conhecimentos aliados ao desenvolvimento podem estabelecer 

diferenças. 

No dizer expressivo do autor Marras (2002) é um sistema que recompensa 

primeiramente os avanços no setor cognitivo dos trabalhadores, avaliando o 

desenvolvimento de conhecimento adquiridos e as respectivas habilidades. 
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Conforme o trabalhador avança no seu nível de habilidade, avança também 

progressivamente em termos de recompensa financeira. 

 Ressalta Lacombe (2005) que a remuneração por habilidade consiste com 

que as empresas remuneram seus funcionários de acordo com que saibam fazer, 

isto é, determinar as habilidades requeridas, e avaliar as aptidões de cada um para 

certificar cada habilidade. Sendo assim cada empregado é testado e certificado pelo 

o que é capaz de executar, considerando o que a empresa acha que é mais 

importante para seus objetivos e estratégias. 

 

 

2.3.1.7 Remuneração funcional 

 

 

 É determinada pelo cargo e ajustada de acordo com o mercado, sendo 

uma forma de remunerar mais tradicional que existe. É também conhecida pela sigla 

PCS – Plano de Cargos e Salários. Mantém-se ainda como a forma mais popular em 

uso. (WOOD JR. E PICARELLI FILHO, 2004). 

 Sustenta o autor Lacombe (2005), que a base desse sistema é o salário 

pago, que é função principalmente do trabalho exercido, sendo considerado um 

sistema que favorece a um estilo burocrático de gestão e reforça a hierarquia. Esse 

tipo de remuneração não tende a promover a motivação e nem esforços para a 

obtenção dos resultados.  

 Na visão de Souza et al (2006) a remuneração funcional também 

conhecida por tradicional, é uma das formas mais utilizada pelas organizações onde 

busca recompensar seus funcionários pelo conjunto de atividades que lhes são 

atribuídas sendo baseada no cargo. Afirma também que é possível recompensar de 

forma justa a todas as pessoas que executam o mesmo conjunto de atividades e 

que tem o mesmo cargo. 

 

 

2.4 Fatores condicionantes da remuneração Estratégica  
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 Na escolha de adaptar um sistema de remuneração estratégica dentro de 

uma organização, é preciso considerar os fatores condicionantes, ou seja, cultura 

organizacional, clima organizacional, motivação e liderança.  

A cultura tem a capacidade de aprofundar a estratégia de qualquer empresa. 

Isso significa que não basta os funcionários saberem o que tem que ser feito, os 

mesmos tem que querer fazer o que tem que ser feito. 

Já o clima organizacional tem como objetivo verificar como as pessoas se 

sentem nas organizações, à maneira como interagem entre si, visando à melhoria no 

trabalho e no relacionamento interpessoal. O clima organizacional está relacionado 

com a motivação no trabalho.  

 O fator motivacional é considerado importante nas organizações, e pode 

interferir nos resultados, por isso é necessário pessoas motivadas e satisfeitas com 

o seu trabalho, assim desenvolverão com melhor qualidade suas atividades e 

perseguirão objetivos com maior eficácia. 

A liderança é um fator fundamental, pelo fato de conduzir o grupo para os 

objetivos desejados. Nesse mesmo pensamento a função do líder dentro de uma 

organização, buscará alcançar e dirigir com clareza os objetivos da empresa. 

Portanto antes da implantação de qualquer sistema de remuneração é necessário 

que esses fatores sejam avaliados para que a organização não tenha futuros 

problemas. 

 

 

2.4.1 Cultura Organizacional  

 

 

A originalidade da cultura organizacional tem origem na prioridade dos 

valores que variam de uma empresa para outra. Esses valores atuam numa 

empresa, considerando as relações e sua hierarquia, definindo os padrões de 

comportamento, atitudes, crença, costumes e de atitudes que governam as ações e 

decisões mais relevantes da administração. (LACOMBE E HEILBORN, 2003). 

Sustenta o autor Luz (2003), que a cultura organizacional é o conjunto de 

pressupostos básicos que um grupo concebeu, descobriu ou desenvolveu ao 

aprender como lidar com os problemas de adequação externa e integração interna e 

que funcionou o suficiente para serem considerado vantajoso e ensinado a novos 
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membros como a maneira correta de perceber, refletir e sentir em relação a essas 

dificuldades. 

No ambiente interno de uma organização uma parte muito importante é a 

cultura, pelo fato da cultura organizacional ajudar os membros a entender o que 

representa e como realizar suas tarefas de uma maneira considerada importante. 

(GRIFFIN, 2007). 

Na percepção de Certo (2003) a cultura organizacional na visão do 

gerenciamento influência no comportamento de todos dentro da organização. Se 

bem elaborada pode provocar um efeito positivo significativo no sucesso 

organizacional. Se não for corretamente gerenciada, poderá levar a empresa ao 

fracasso. 

 Complementam Hanashiro at el (2007) a cultura organizacional não se refere-

se somente em pessoas, seus relacionamentos e crenças. Mas em relação aos 

produtos da empresa, as estruturas, formas de recrutamento, de seleção, 

socialização, remuneração, punições entre outros. 

A cultura organizacional e clima são tratados muitas vezes como sendo coisas 

parecidas, fazendo referência à cultura organizacional quando se referem ao clima 

organizacional. Isso tudo porque a cultura pode influenciar, sobremaneira, o clima de 

uma organização.  

 

 

2.4.2 Clima Organizacional 

 

 

Para Dias (2004) O clima organizacional é a expressão pessoal da visão que 

os trabalhadores e dirigentes adquirem da organização à qual pertencem. O clima 

organizacional está diretamente relacionado com o grau de satisfação, às 

expectativas e às necessidades dos integrantes de uma organização. 

Já no ponto de vista de Silva, Felipe (2002) clima organizacional é o indicador 

de satisfação dos membros de uma empresa em relação a diferentes aspectos da 

cultura ou realidade aparente da organização.  

Sustenta Manzano (2001) que o clima organizacional refere-se ao ambiente 

interno que existe entre os participantes de uma empresa. Está intimamente 

relacionado com o grau de motivação de seus participantes.  
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Dentro de todos os aspectos vistos até agora o conceito de clima 

organizacional abrange mais e de forma flexível a influência ambiental sobre a 

motivação, considerando o mesmo autor. 

Complementa o mesmo autor definindo o clima organizacional como sendo a 

qualidade ou propriedade do ambiente organizacional sendo percebida ou 

experimentada pelos participantes da empresa; e influencia o seu comportamento. O 

termo clima organizacional refere-se especificamente às propriedades motivacionais 

do ambiente organizacional, ou seja, aqueles aspectos internos da empresa que 

levam a provocação de diferentes espécies de motivação dos seus participantes. 

Para medir o clima organizacional de uma empresa é utilizado como ressalta 

Luz (2003) a pesquisa que é um método formal de se avaliar o clima, sendo um 

instrumento essencial para fornecer subsídios capazes de aprimorar continuamente 

o ambiente de trabalho. 

O autor acima citado coloca que a pesquisa de clima deve ser realizada 

anualmente ou a cada dois anos. Periodicamente superior a dois anos pode trazer 

surpresas para as empresas. A pesquisa geralmente é realizada através do 

preenchimento de questionários. Para os funcionários responderem questões 

relacionadas a diferentes aspectos que possam causar sua insatisfação. 

Complementa o autor que geralmente as empresas buscam saber a opinião 

dos funcionários quanto às variáveis: trabalho realizado pelos funcionários, salário, 

benefícios, integração entre os departamentos da empresa, gestão, comunicação, 

treinamento, possibilidades de progresso profissional, relacionamento interpessoal, 

estabilidade no emprego, processo decisório, condições físicas, relacionamento da 

empresa com os funcionários, participação, pagamento dos salários, segurança do 

trabalho, objetivos organizacionais, orientação da empresa para resultados, 

disciplina, imagem da empresa, estrutura organizacional, qualidade e satisfação do 

cliente, reconhecimento, vitalidade organizacional, direção e estratégias, valorização 

dos funcionários, envolvimento, trabalho em equipe, modernidade, orientação da 

empresa para os clientes, planejamento, fatores de motivação, fatores 

desmotivadores. 
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2.4.3 Motivação 

 

 

Motivar passa a ser uma tarefa mais abrangente do que apenas 

recompensar financeiramente. Torna-se uma busca incessante da satisfação e 

realização por meio do trabalho. 

Ressalta o autor Marras (2000) que a maior motivação para o homem está no 

seu próprio trabalho, apontando dois tipos de fatores que existem no campo 

motivacional conforme a teoria de Herzberg: 

a) Os que causam satisfação: esses grupos iniciais causam satisfação ou 

motivação, sendo que na falta de um deles necessariamente causa 

insatisfação ou desmotivação, como apresentado no quadro 3.   

b)  Os que causam insatisfação: no segundo fator, no quadro 4 visualizam-se os 

fatores higiênicos, que são aqueles que não motivam. Sua aparência não 

necessariamente causa satisfação, mais, no entanto sua ausência causa a 

insatisfação.  

No quadro abaixo são apresentados os fatores motivacionais, considerado a 

teoria de Herzberg. 

 

Fatores Motivacionais Determinante 

Realização O término com o sucesso no trabalho, os resultados do próprio 
trabalho. 

Reconhecimento pela 
realização 

O reconhecimento pelo trabalho bem feito ou um resultado 
alcançado. 

O trabalho em si Atividades consideradas agradáveis que provocam satisfação. 

Responsabilidade Proveniente da realização do próprio trabalho.  
Desenvolvimento pessoal  Probabilidade da realização de status, profissional, ou mesmo 

social. 
Possibilidade de crescimento Uma alavancagem dentro da estrutura organizacional, em termos de 

cargo ou responsabilidade. 

 Quadro nº 3 - Fatores Motivacionais, segundo Herzberg, 1959 
 Fonte: Marras (2000) 

 Mostra-se no quadro 3  os fatores motivacionais, que estão fortemente ligados 

as pessoas, sendo os que causam predominantemente a satisfação ou motivação 
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nas pessoas em relação ao trabalho, sua falta, não necessariamente, causa 

insatisfação ou desmotivação considerando o mesmo autor citado. 

 O autor ainda enfatiza que um fato a ser salientado é que as organizações 

são constituídas por pessoas e os administradores serão bem sucedidos se 

compreenderem os sentimentos e desejos e estiverem atentos as necessidades e a 

motivação dos funcionários, considerando que o papel fundamental de um 

administrador é motivar a sua equipe.  

 No quadro a seguir apresentam-se os fatores motivacionais que causam 

insatisfação na visão do mesmo autor. 

Fatores Higiênicos Determinante 

Supervisão  A disposição de ensinar ou delegar responsabilidade aos 
subordinados. 

Políticas empresariais .Normas e processos que encerram os valores e crenças da 
empresa. 

Condições ambientais Ambientes físicos e psicológicos que envolvem os grupos de 
trabalho. 

Relações interpessoais Transações pessoais e de trabalho com os subordinados e os 
superiores. 

Status  Forma pela qual a nossa posição esta sendo observada pelos os 
demais. 

Remuneração O valor da contrapartida da prestação de serviço 
Vida pessoal Aspectos do trabalho que influenciam a vida pessoal. 

 Quadro nº 4 - Fatores Higiênicos, segundo Herzberg, 1959  
 Fonte: Marras (2000) 
 

Os fatores higiênicos como mostrado no quadro 4 são os que causam 

insatisfação, ou seja, esses fatores não motivam as pessoas, e sua presença não 

necessariamente causa satisfação enquanto sua ausência causa insatisfação no 

ambiente de trabalho. 

Afirma Griffin (2007, p. 334) que “motivação é o conjunto de forças que levam 

as pessoas a se comportar de determinada maneira”. 

Já no ponto de vista do autor Certo (2003) a motivação é um conjunto 

psicológico, sendo considerado estado interno de motivos e causas que faz com que 

as pessoas se comportem de modo que assegure a realização de algum objetivo. 

 Ressalta Lacombe (2005) que o ponto de partida para motivar as pessoas é 

conhecê-lo e identificar suas necessidades, preferências e desejos. O que motiva 

uns não é valido para outros. 
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O fator de relacionamento da empresa com os funcionários e dos funcionários 

com a empresa é de extrema importância para a motivação dos mesmos, sendo que 

dentro desse fator à atuação do líder pode influenciar decididamente na motivação 

dos funcionários. 

 

 

2.4.4 Liderança 

 

 

Atualmente as organizações vêm passando por um conjunto de 

transformações estruturais, sociais e culturais, essas mudanças sugerem uma nova 

dinâmica na gestão de pessoas. 

A influência do líder é muito importante, pelo ordenamento significativo da 

realidade das pessoas que, simultaneamente se identificam e consentem tal 

influência.  

Para ser um líder é necessário muito esforço para estabelecer influência, 

prestar atenção, ter disciplina para compreender novas práticas e comportamentos. 

 Liderança é o processo de fazer com que o indivíduo aja de maneira certa, 

direcionando o comportamento dos outros para a realização de algum objetivo. 

Liderar não é o mesmo que gerenciar. Muitos empresários não conseguem capturar 

a diferença entre os dois e junto trabalham de acordo com uma visão equivocada de 

como executar seus deveres na organização. (CERTO 2003). 

 No entanto Griffin (2007) enfatiza liderança como o uso de influência sem 

imposição para moldar os objetivos da equipe ou da organização, motivar o 

comportamento para a realização desses objetivos e ajudar a definir a cultura do 

grupo ou da empresa. O mesmo autor salienta que são líderes os indivíduos que 

conseguem influenciar o comportamento de outras pessoas sem usar de força, são 

simplesmente aqueles que as pessoas aceitam que as liderem. 

 Visando a conceituação de Lacombe e Heilborn (2003) em relação à liderança 

os autores confirmam que liderança é um procedimento de exercer a influência 

sobre o modo das pessoas se comportaram para que sim possam atingir os 

objetivos em determinadas situações. 

Enfatiza Guimarães (2002) que a liderança é a competência que mais 

influencia nos resultados gerenciais dentro das organizações, porque está 
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diretamente vinculada à habilidade gerencial na condução de questões que 

envolvem o relacionamento humano pode influenciar diversas na equipe de 

colaboradores. Quanto mais bem sucedida o desempenho da liderança, mais se 

produzirão ambientes motivados, produtivos e de alta qualidade, em função dos 

estímulos emanados do líder. 

Na visão de Scistowski, (2002) um bom líder, atualmente, deve ter a 

consciência de que o grupo precisa trabalhar com condição para atingir a excelência 

do ser humano. Isto significa, na prática, gerar um ambiente que proporcione o 

desenvolvimento de todos os funcionários da organização, que passam a 

desempenhar as respectivas atribuições com liberdade para produzir resultados. 

Pode-se ainda completar que liderar é dirigir um determinado grupo de 

pessoas influenciando seus comportamentos e ações para atingir objetivos e metas 

de interesse comum desse grupo, de acordo com uma visão do futuro baseada num 

conjunto coerente de idéias e princípios. (LACOMBE E HEILBORN 2003). 

Sustenta ainda os mesmos autores, para cada liderança se constituí de um 

líder sendo alguém que os outros consideram como o principal responsável pela 

realização dos objetivos do grupo. 

 A liderança nas organizações é um fator fundamental, possibilitando o grupo a 

conduzir seus recursos para os objetivos desejados. Nesse mesmo pensamento a 

função do líder dentro de uma organização, buscará alcançar e dirigir com clareza 

os objetivos da empresa. 

 Para o verdadeiro sucesso de uma empresa, é necessário o envolvimento de 

todas as áreas na busca de soluções para melhoria do complexo organizacional 

visando alcançar resposta para todas as questões relacionadas a administração de 

recursos humanos. 

 Os tópicos abordados no presente estudo possibilitam compreender os 

aspectos que devem ser considerados na elaboração de um diagnóstico na área de 

recursos humanos na expectativa de buscar novas estratégias para atração e 

retenção de mão-de-obra com base em sistema alternativo de remuneração. 

Atualmente com o mundo em constante desenvolvimento, quando se fala em 

remuneração dentro das organizações, não se pode simplesmente pensar em pagar 

o salário mensal aos funcionários. A organização deve, procurar estar buscar um 

sistema de remuneração estratégica que deve ir de encontro com os seus objetivos 

e metas.  Portanto é necessário que antes que se implante qualquer sistema de 
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remuneração fazer uma análise na empresa, sendo que devem ser levado em 

consideração os fatores condicionantes da remuneração estratégica.  

Com base nas bibliografias pesquisadas para a fundamentação do presente 

trabalho foi possível perceber ainda que a remuneração possa ser considerada um 

dos grandes desafios para a gestão de pessoas na empresas. É um tema que não 

pode ser tratado de modo separado é preciso levar em consideração a historia da 

administração para identificar melhor forma de administrar a empresa e recompensar 

os funcionários. 

Por isso é preciso buscar a eficácia em todos os processos de uma 

organização principalmente na administração de recursos humanos, com uma 

atenção especial na maneira recompensar os colaboradores, tornando-se 

necessário adotar métodos de remuneração estratégica que incentivem a busca de 

uma maior capacitação e motivação. 

Neste caso não pode ser dispensado o papel do líder dentro de uma 

organização porque é o responsável pelo resultado do trabalho de sua equipe. 

Também é importante destacar que para a implantação de um sistema de 

remuneração estratégica é necessário investigar como está clima organizacional e a 

motivação identificando os pontos fortes e fracos e a percepção dos colaboradores 

referente ao sistema atual de remuneração adotada pela empresa.  

Assim devem-se levar em consideração todas as variáveis organizacionais 

determinantes para o alcance dos resultados esperados com a implantação do 

sistema. 
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3. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DE CAMPO 
 
 

Este capítulo apresenta o resultado do trabalho de estágio realizado na 

empresa Pontolog Transportes e Logística com o objetivo de implantação um 

sistema variável para a motivação dos funcionários da mesma, com destaque inicial 

para a caracterização da empresa e os demais objetivos conforme o site e entrevista 

não estruturada com o dirigente. 

 
 

3.1 Histórico da Empresa 

 
 

A empresa Pontolog Transportes e Logística Ltda é uma empresa jovem e 

dinâmica que iniciou suas atividades em 4 agosto de 2004. Como os fundadores 

Marcio Schier e Alfredo Miguel Zattar Neto, como possuíam vasta experiência na 

área de transporte, e uma visão empreendedora, buscaram o fortalecimento da 

empresa, focando a satisfação do cliente. A matriz fica localizada em Itajaí com 

instalações que suprem as necessidades com filiais em Joinville, São Francisco Sul, 

Curitiba. 

Visando atender às necessidades dos clientes e provê-los de um alto nível de 

qualidade, possui uma frota própria diversificada de 35 caminhões entre, cavalos, 

baús e carretas porta containeres, uma frota de apoio de carreteiros agregados 

constituídos por uma cooperativa em Itajaí e São Francisco do Sul, autônomos com 

veículos de pequeno, médio e grande porte todos rastreados e monitorados via 

satélite, para que assim possam garantir a segurança dos produtos transportados. 

A empresa vem investindo na modernização de sua frota num processo de 

crescimento constante, e ainda, dispõe de pessoal qualificado e treinado dentro das 

exigências da norma ISO 9001-2000, garantindo um serviço de satisfação contínua, 

sua especialidade é a prestação de serviços de transporte e logística de cargas 

fracionadas para todo o Brasil. Para garantir à satisfação e confiança de seus 

clientes a empresa está se aperfeiçoando cada vez mais no mercado competitivo, 
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implantando novos processos e procedimentos para as seguintes qualificações 

como: 

 SASSMAQ – Sistema de avaliação e segurança, saúde, meio ambiente e 

qualidade (certificado de qualidade direcionado à Logística de 

transportadoras). 

 ANVISA: Liderança para transporte específico de remédios. 

 DTA: Despacho de Transporte Aduaneiro (Certificado e Liderança para 

transporte produtos de exportação e importação). 

   A Pontolog Transporte e Logística é uma empresa de transporte rodoviário de 

cargas secas, que atua no mercado nacional há quatro anos, especializada na 

prestação de serviço de transporte, armazenamento e logística de cargas, sejam 

elas fechadas ou não.  

Conta com insumos básicos para seu funcionamento sendo um quadro de 

funcionários, entre matriz e filiais, de 41 colaboradores, que buscam a satisfação dos 

clientes procurando garantir lealdade e responsabilidade, auxiliados por um 

constante aprimoramento de tecnologias, no que há de mais moderno no mercado, 

contando com Software de rastreamento e um sistema interno, interligado com as 

outras unidades. 

 

 

3.1.1 Missão, Visão, Valores 

 

 

A missão de uma empresa está fortemente associada não só no seu papel 

enquanto geradora de lucro, mas também ao seu objetivo social, de 

desenvolvimento de pessoas e de realizações que contribuam para o sucesso da 

economia e do próprio mercado.  

 Como enfatiza Oliveira (1996) a missão é a razão de ser da empresa. Neste 

fato procura-se determinar qual o negócio da empresa, o porquê da sua existência, 

ou ainda em que tipos de ramo que a empresa deverá concentra-se no futuro. 

 Já a visão mostra a expectativa para o futuro que a empresa pretende atingir 

por meio das perspectivas e dos seus objetivos. 
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 O mesmo autor ressalta que é considerado como os limites que os 

proprietários e principais dirigentes da organização conseguem enxergar dentro de 

um determinado tempo mais longo e uma abordagem mais ampla. 

A empresa Pontolog Transportes e Logística tem a missão de “junto com seus 

colaboradores assumir o compromisso de fornecer serviços de transportes 

rodoviários de cargas que atendam aos seus clientes de acordo com suas 

necessidades.” busca com essa missão prestar um serviço com nível de excelência, 

visando sempre à satisfação por meio de um sistema de trabalho eficaz, pontual e 

organizado, contando com o apoio de seus colaboradores e parceiros. 

 A empresa onde foi o realizado o estudo não tem uma definição de visão, 

embora os proprietários estejam conscientes do que a mesma  precisa desenvolver 

com relação ao seu futuro. 

Os autores Fernandes e Berton (2006) conceituam visão como a busca 

responder quais os desejos e aonde a empresa quer chegar.  

 
 

3.1.2 Estrutura Organizacional 

 
 

 A estrutura organizacional é composta pelos cargos existentes de uma 

organização onde estão apresentado e divididos num suposto organograma. 

Sustenta Araujo (2001 p. 131) que “o organograma é um gráfico 

representativo da estrutura formal da organização em dado momento”. 

A figura a seguir apresenta o modo como à empresa está estruturada. 
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Figura nº 4 - Organograma da empresa Pontolog Transportes e Logística Ltda 
Fonte: Dados Secundários 
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Na figura 4 é visualizada a estrutura organizacional da empresa objeto do estudo, 

considerando os níveis estratégicos táticos e operacionais. 

O organograma da empresa estudada é considerado como estrutura linear ou 

militar que como sustenta o autor Cury (2005) é uma estrutura que mostra 

abertamente a unidade de comando e o princípio de escalonamento hierárquico. 

 

 

3.1.3 Área de Atuação 

 

 

 Atuando no segmento de transportes e logística, especializada em transportes 

de cargas portuários fechadas, a empresa se destaca pela competência e agilidade 

no atendimento a seus clientes, com serviços diferenciados baseados em tecnologia 

da informação. 

Com ações gerenciais de forma integrada que avalia todo o processo desde a 

saída da mercadoria até a sua entrega, para garantir assim que os clientes tenham 

suas necessidades e expectativas atendidas pelo produto ou serviço entregue. 

 
 

3.1.4 Principais Serviços 

 

 

A empresa oferece serviços de transporte rodoviário de cargas secas, 

armazenagem e logística do produto que inclui formas de acondicionamento, 

estocagem, manuseio e movimentação do produto. 

A empresa procura oferecer os seus serviços com qualidade, segurança e 

agilidade, buscando a melhoria contínua dos processos, visando á satisfação dos 

clientes. 
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3.1.5. Principais Clientes  

 

 

O mercado receptor dos serviços prestados pela empresa Pontolog 

Transportes e Logística Ltda inclui empresas industriais, comerciais, atacadistas, 

varejistas, de todos os segmentos, localizados praticamente todos os estados do 

Brasil.  
A Pontolog Transportes e Logística Ltda procura atender com excelência 

todos os seus clientes. 

O quadro abaixo mostra os principais clientes da empresa:  

 

CLIENTE LOCALIZAÇÃO SEGMENTO 
Comexport São Paulo - SP Químico 

Trop Itajaí - SC Têxtil 
Braspenco Joinville - SC Polietileno 
Intelbras São Jose - SC Eletrônicos 

Quadro nº 5 - Principais Clientes da empresa Pontolog Transportes e Logística. 
Fonte: Dados Secundários 
 

No quadro 6 apresenta os principais fornecedores da empresa. 

 

 

3.1.6 Principais Fornecedores 

 

 

 A empresa Pontolog Transportes e Logística Ltda têm uma carteira de 

fornecedores que considera como parceiros, como mostra quadro 6. 

 

FORNECEDORES LOCALIZAÇÃO SEGMENTO 
Zanella Pneus  Joinville - SC Pneus 

Posto Santa Rosa Itajaí - SC Diesel 
Posto Irmãos Dalçoquio Itajaí - SC Diesel 

Mecânica Cone Sul Itajaí - SC Oficina 

Quadro nº6 - Principais Fornecedores da empresa Pontolog Transportes e Logística 
Fonte: Dados secundários  
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 Os principais fornecedores são oficinas, postos de combustíveis, e mecânica, 

pelo fato do maior consumo da empresa está relacionada a sua frota de caminhões. 

 

 

3.1.7 Principais Concorrentes 

 

 

 O mercado de transportes e logística apresenta uma concorrência bastante 

acirrada no território nacional.  

 O quadro 7 apresenta os principais concorrentes da região onde está 

localizada a matriz. 

 

CONCORRENTE LOCALIZAÇÃO SEGMENTO 
Rota 100 Transportes  Itajaí - SC Transporte 

Trans Cunha 
Transportes 

Itajaí - SC Transporte 

Transporte Dalçoquio Itajaí - SC Transporte 
TC Port Itajaí - SC Transporte 

Quadro nº7 - Principais concorrentes da empresa Pontolog Transportes e Logística  
Fonte: Dados secundários 
  

As empresas que concorrem no mercado de transportes convivem num 

ambiente de grande disputa pela preferência do cliente, por isso que a empresa 

busca continuamente a qualidade nos seus processos para a fidelização de seus 

clientes.  

 

 

3.2 Resultado da pesquisa 

 

 

 Este item apresenta o resultado da pesquisa aplicada visando Elaborar um 

sistema de remuneração variável para a motivação dos funcionários da empresa 

Pontolog transportes e Logística Ltda atendendo os objetivos específicos que: 

Identificar pontos fortes e fracos na gestão de pessoas; identificar a remuneração 

estratégica mais adequada para motivação dos funcionários da empresa; verificar o 

sistema atual de remuneração da empresa; levantar a necessidade de treinamento 

para implantação do programa de remuneração; levantar o perfil sócio-econômico 
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dos funcionários e identificar a percepção dos funcionários em relação da política de 

remuneração da empresa. 

 

 

3.2.1 Percepção do dirigente da empresa em relação ao sistema atual de 

remuneração. 

 

 

 Visando atender o objetivo de verificar qual o sistema atual de remuneração 

adotado pela empresa foi realizada uma entrevista semi-estruturada com o 

coordenador do financeiro e de Recursos Humanos.  A entrevista teve como 

referencial teórico os autores Celinski (2004) e Wood Jr. E Picarelli Filho (2004) 

enfatizando as seguintes categorias: política de remuneração de recursos humanos, 

Administração de cargos e salários, salários indiretos, reconhecimento pelo trabalho 

feito, treinamento o e desenvolvimento, avaliação de desempenho, promoção e 

carreira, condição de trabalho. 

 No que se diz respeito à política de RH o quadro a seguir apresenta as 

respostas da organização. 

 

1. Política de remuneração de recursos humanos 
Questão Respostas da Organização 

1.1 Que critérios a empresa utiliza 
para remunerar seus funcionários? 

  
Não utilizamos nenhum critério padrão, apenas temos 
como base o salário normativo do Sindicato da categoria. 

 

1.2 Como a empresa orienta seus 
funcionários em relação as suas 
atribuições e responsabilidades? De 
que modo eles podem questioná-las? 

 Orienta através de instruções repassadas no momento da 
contratação e também ao longo do trabalho se necessário. 
 

  Quadro nº8 - Política remuneração de recursos humanos 
 Fonte: Dados primários 

 

 Percebe-se no quadro acima que a empresa não possui uma política de 

remuneração de recursos humanos sistematizada. Desta forma não utiliza nenhum 

critério padrão de remuneração, recompensando seus funcionários com base no 

salário normativo do sindicato da categoria. Porém a empresa tem consciência da 
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necessidade de estabelecer novas políticas para recompensar os seus funcionários, 

o que justifica a realização do presente estudo. 

 Considerando o pensamento do autor marras (2002) a política de 

remuneração é uma das mais importantes na organização, sendo uma 

conseqüência de um trabalho da cúpula organizacional e deve espelhar a variável 

teleológica, isto é, os objetos maiores que vão permitir alcançar e desenvolver a 

missão da empresa. 

Com relação às atribuições e responsabilidade dos funcionários a empresa 

orienta somente no momento da contratação sendo que se houver alguma 

dificuldade no longo do trabalho os funcionários recorrem aos seus superiores.  

As respostas da entrevistada relativas à administração de cargos e salários 

podem ser visualizadas no quadro 9. 

 

 3. Administração de cargos e salários  
Questão Respostas da Organização 

3.1 De que maneira a empresa 
respeita o principio de remuneração 
igual para quem desempenha as 
mesmas atividades? 

A Empresa não utiliza nenhum tipo de princípios para 
remuneração no momento, pois como teve um crescimento 
muito rápido, acabou não desenvolvendo o setor de RH na 
mesma velocidade. 
  

3.2 Como a empresa verifica 
periodicamente a relação entre os 
salários internos e os do mercado? 

  
A empresa não faz esse tipo de relação, pelo mesmo fato de 
não ter se desenvolvido o setor de RH, sendo que no 
momento esta tudo em estudos e projetos de implantação. 
 

3.3 Como são efetuados os ajustes 
de salários? São levados em 
consideração os dados do mercado? 
A empresa participa de alguma 
pesquisa salarial? 

  
È efetuado somente pelo dissídio O RH da empresa essa 
desenvolvendo um plano salarial, levando em consideração: 
função, valores de mercado, tempo de cargo e outros pontos 
importantes. Mas no momento ainda não esta finalizado. 
 

3.4 Como o sindicato dos 
trabalhadores influencia nos salários 
dos funcionários da empresa? 

  
Influência através do salário base oferecida pelo sindicado da 
categoria, sendo que os reajustes também com considerados 
os indicadores do sindicato. 

Quadro nº9 - Administração de cargos e salários  
Fonte: dados primários 
 
 No que se refere à administração de cargos e salários da empresa, percebe-

se que a empresa não tem critérios e procedimentos para a remuneração dos seus 

funcionários, como coloca a entrevistada a empresa teve um crescimento muito 

rápido, assim acabou não sistematizando o setor de recursos humanos na mesma 

velocidade, o que pode ser considerado um ponto frágil na administração. 

 Com relação aos ajustes salariais a empresa efetua somente pelo dissídio, 

que pode ser justificado por está desenvolvendo um plano salarial levando em 
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consideração vários aspectos: função, valores de mercado, tempo de cargo e entre 

outros pontos relevantes. 

Cabe ainda destacar que a empresa não participa de pesquisa para verificar 

como está sendo remunerado o mercado onde está inserida e também comparar 

com os salários internos. 

O quadro a seguir apresenta a continuação da categoria administração de 

cargos e salários conforme as respectivas respostas da entrevistada.  

 
3. Administração de cargos e salários  

Questão Respostas da Organização 
3.5 Qual o indicador para verificar se 
a remuneração oferecida para os 
funcionários é justa em relação ao 
trabalho que executam? 

O RH da empresa está desenvolvendo uma forma de analisar 
o Trabalho / Salário, mas ainda não estão utilizando nenhum 
indicador para obtermos essas informações. 

3.6 Como os funcionários são 
informados a respeito dos 
reajustes/aumentos salariais 
praticados pela empresa? 

O RH chama o funcionário pessoalmente e explica todas as 
alterações que foram feitas. 

3.7 Como a empresa percebe que o 
salário oferecido atende as 
necessidades básicas dos 
funcionários? Qual é o indicador? 

No momento a empresa usa o Piso Salarial indicado pelo 
Sindicato da categoria, pois não tem o Plano Salarial 
desenvolvido ainda. 

3.8 Que critério a empresa utiliza 
para comparar o salário pago aos 
seus funcionários ao de outras 
pessoas que executam tarefas 
semelhantes em empresas do 
mesmo ramo? 

 A empresa não realiza nenhum tipo de comparação com 
empresas do mesmo ramo. 

Quadro nº10 - Administração de cargos e salários  
Fonte: dados primários 
 

 Verifica-se que a empresa não apresenta um indicador para analisar se o 

salário oferecido é justo pelo trabalho executado, mas está desenvolvendo um 

trabalho para poder analisar se o salário oferecido está de acordo com as atividades 

desenvolvidas. 

 Considerando a opinião do autor Marras (2000) para montar uma estrutura de 

cargos e salários as empresas devem designar um profissional para o 

acompanhamento do trabalho da consultoria desde o início do programa, para que 

acompanhe todos os seus passos e seja treinado, posteriormente para garantir a 

continuidade ao programa de manutenção da estrutura. 

 Com relação ao reajuste e aumento de salários a pesquisa aponta que as 

informações aos funcionários são repassadas de maneira informal. 
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 Outro ponto observado é que a empresa não compara o salário pago aos 

seus funcionários com empresas do mesmo ramo, sendo que a empresa utiliza 

como indicador o piso salarial do sindicado da categoria, por não ter um plano 

salarial desenvolvido.  

 Observe-se no quadro 10 a visão da empresa com relação a salários 

indiretos. 

 

4. Salário Indireto 
Questão Respostas da Organização 

4.1 Que tipo de benefícios à 
empresa oferece aos funcionários? 
Com que objetivo? 

A Empresa oferece alimentação, com objetivo de proporcionar 
uma boa alimentação balanceada aos seus funcionários, e 
também reduzir seus gastos. 

4.2 Há possibilidade de oferecer 
outros tipos de benefícios aos 
funcionários? Quais? 

  
O RH está analisando a possibilidade de oferecer outros 
benefícios (plano de saúde, transportes, uniforme), sendo que 
a empresa percebe que a essa necessidade. 
 

4.3 A empresa acredita que os 
benefícios oferecidos atendem a 
necessidades dos funcionários? 
Como? 

Atendem as necessidades básicas. Como por exemplo, a 
Alimentação, através de Restaurantes.  
 

4.4 Como a empresa age quando 
algum funcionário trabalha de 
maneira exemplar? A algum 
benefício? Que tipo?  

  
No momento não há nada padrão, mas acontece de maneira 
formal através de conversas. 
 

Quadro nº11 - Salários indiretos 
Fonte: Dados primários 
 

 As respostas do quadro acima demonstram que quanto aos salários indiretos 

a empresa oferece somente benefícios voltados para a alimentação dos 

funcionários. A justificativa pode estar relacionada com o fato de que a maioria dos 

funcionários residirem em locais distantes da empresa. 

 Com relação a benefícios o autor Lacombe (2005) ressalta que os benefícios 

podem ser importante manter os funcionários satisfeitos com a organização. Mas é 

necessário uma boa comunicação sobre as vantagens de cada beneficio.  

 Cabe ainda destacar que a empresa está buscando oferecer novos 

benefícios para seus funcionários como, por exemplo, planos de saúde, transportes 

e também uniformes, sendo que a uma consciência com relação à necessidade de 

investimento nesses benefícios. 
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 A empresa acredita que os benefícios que são oferecidos atualmente atende 

as necessidades básicas de seus funcionários, sendo que de fato nunca recebeu 

nenhuma reclamação referente aos benefícios oferecidos. 

 Destaca-se que a empresa no momento apenas age de maneira informal 

com relação os funcionários exemplares, sendo um ponto importante para ser 

levado em consideração na busca de proporcionar aos funcionários o 

reconhecimento do trabalho bem feito, considerando o auto Marras (2000) o 

reconhecimento pelo trabalho bem feito ou um resultado alcançado, a motivação 

passa ser uma tarefa mais abrangente do que apenas recompensar 

financeiramente.  

 No quadro 12 apresentada a resposta relativa ao reconhecimento pelo 

trabalho feito. 

 

5. Reconhecimento pelo trabalho feito 
Questão Respostas da Organização 

5.1 De que maneira a empresa 
reconhece o trabalho bem feito 
pelos funcionários? Como? 

  
“No momento não há nada padrão, quando isso acontece, é 
de maneira informal, e geralmente é por meio de um reajuste 
salarial ou uma promoção de cargo”. 

 

5.2 Do ponto de vista da empresa os 
funcionários acreditam que as 
promessas relacionadas ao contrato 
de trabalho são cumpridas? 

 
“De certa maneira sim, pois desde a contratação não foi 
instituída nenhum projeto salarial, ou benefícios futuros”. 
 

Quadro nº12 - Reconhecimento pelo trabalho feito 
Fonte: Dados primários  
 
 O reconhecimento pelo trabalho na empresa ocorre como aponta a pesquisa 

na maioria das vezes por meio de aumento de salário ou até então de promoção de 

cargo. 

 Ressalta Lacombe (2005) que o ponto de partida para motivar as pessoas é 

conhecê-lo e identificar suas necessidades, preferências e desejos. O que motiva 

uns não é valido para outros. 

 A empresa parte do princípio que os empregados acreditam nas promessas 

relacionadas ao contrato de trabalho, embora não tenha indicadores que aponte este 

fato. 
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 Serão apresentadas as questões com relação a treinamento e 

desenvolvimento. 

 

6. Treinamento e desenvolvimento  
Questão Respostas da Organização 

6.1 Que tipo de treinamento é 
oferecido aos funcionários? 

O único treinamento oferecido aos funcionários é referente ao 
sistema utilizado pela empresa na integração. 
 

6.2 Como são feito o levantamento 
das necessidades de treinamento da 
empresa? 

A empresa não faz nenhum tipo de levantamento sobre 
necessidade de treinamento dos seus funcionários. 

6.3 Há programas de treinamento no 
local de trabalho? Não. 

Quadro nº13 - Treinamento e desenvolvimento  
Fonte: Dados primários  
 

A empresa argumenta que o único treinamento oferecido é referente o 

sistema utilizado de banco de dados, sendo um ponto fraco observado, porque 

percebe-se que não treina e desenvolve seus funcionários com intuito de melhorar 

as habilidades produtivas com objetivo de proporcionar um alcance com relação as 

metas da empresa. 

O treinamento e desenvolvimento é o recurso mais importante em qualquer 

organização, a capacitação e a motivação da equipe são indispensáveis para que o 

trabalho seja executado com eficiência e eficácia. (LACOMBE, 2005).  

É importante destacar que a empresa aponta fragilidade no que se diz 

respeito a realizar levantamento das necessidades de treinamento, sendo que não é 

utilizada essa prática de fato é uma ferramenta importante. 

Considerando também que não desenvolve programa de treinamento para 

seus funcionários, sendo uma deficiência a ser observada, porque como ressalta o 

autor Ribeiro (2005, p. 33) “no que diz respeito ao treinamento, a aprendizagem 

traduz o processo dinâmico por meio do qual o individuo assimila novos 

conhecimentos, habilidades e atitudes”. Portanto é um aspecto que merece a 

atenção da organização. 

 No quadro 14 mostra a resposta referente à avaliação de desempenho. 
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7. Avaliação de desempenho 
Questão Resposta da Organização 

7.1 De que modo é repassado para 
os funcionários o feedback da sua 
avaliação desempenho? 

A avaliação de desempenho é feita de maneira informal sendo 
que se á algum problema no momento da avaliação a 
empresa não procura realizar uma ação corretiva e nem 
preventiva, sendo que a empresa percebe essa fragilidade pó 
não ter um procedimento adequado para esse processo. 
Desse modo não é feito uma feedback dos resultados 
levantados. 

  
Quadro nº14 - Avaliação de desempenho 
Fonte: dados primários   
 

 Pode ser observado que a Pontolog Transportes e Logística Ltda não 

proporciona os seus funcionários uma comunicação aberta, de modo apresentado 

não avalia seus funcionários de maneira formal, de fato mostra-se com fragilidade 

em buscar alternativas de melhoria com os resultados obtidos das avaliações de 

desempenho.  

 Outro ponto a ser levantado é que os resultados não são passados aos 

funcionários, desta forma não há possibilidade de melhoria continua dos processos 

desenvolvidos, assim muitas vezes quem sai perdendo é a própria empresa por não 

reaver as necessidades apresentadas por meio da avaliação realizada. 

 Como Ressalta o Autor Ribeiro (2005) os funcionários esperam que a 

empresa num determinado dia do ano, façam um balanço de seu desempenho 

durante o período trabalhado, porque de fato o funcionário tem o interesse em saber 

como tem sido sua atuação e sua contribuição. 

 Complementa o mesmo autor que a avaliação de desempenho deve ser 

acompanhado e avaliado periodicamente. Portanto as empresa acompanham e 

registra como os funcionários estão se saindo com suas atividades, assim ao 

receber as informações sobre sua atuação, o funcionário pode efetuar as correções 

em seu desempenho e consequentemente crescer no ambiente da organização. 

 No quadro a seguir a resposta da empresa com relação à promoção e 

carreira. 

 

8. Promoção e carreira 
Questão Resposta da Organização 

8.1 A empresa possui um plano de 
carreira? Quais as suas 
características básicas? 

Ainda não possui um plano de carreira, mas o RH esta 
desenvolvendo. 

  
Quadro nº15 - Promoção e carreira 
Fonte: Dados primários 
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Mostra-se no quadro acima que a empresa está preocupada em desenvolver 

um plano de carreira. 

È importante a preocupação com o planejamento da carreira que como 

enfatiza o autor Nascimento (2006) é um estudo das metas e da trajetória de carreira 

dos colaboradores nos diferentes cargos da empresa.  

 A importância do planejamento de carreira para a empresa é à busca de 

crescimentos profissionais para seus colaboradores e conseqüência melhoria nos 

processos. 

 A pesquisa com a dirigente da empresa apontou a forma com que a empresa 

remunera seus funcionários, sendo que está vinculado com uma política salarial 

determinada pelo sindicato. 

 

  

3.2.2 Sistema de remuneração variável utilizados na empresas do mesmo ramo da 

empresa objeto do estudo 

 

 

 Visando atender o objetivo de identificar qual o sistema de remuneração 

utilizado por empresas do mesmo ramo de atuação da empresa objeto do estudo, foi 

realizada uma entrevista semi-estruturada com os responsáveis do setor de recursos 

humanos de duas empresas na cidade de Itajaí/SC. A entrevista teve como 

referencial teórico os autores Wood Jr. e Picarelli Filho (2004) e Celinski (1994) para 

definição das categorias de análise e para elaboração das questões enfatizando as 

seguintes dimensões: Política de remuneração, Administração de cargos e salários, 

salários indiretos, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, 

promoção e carreira e condição de trabalho. 

 Para preservar a identificação as empresas pesquisadas serão apresentadas 

como A e B. 

 Com relação à política de remuneração o quadro 16 apresenta as respectivas 

respostas das empresas pesquisadas. 
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 1. Política de remuneração de recursos humanos 
Questão Empresa A Empresa B 

1.1 Que critérios a empresa 
utiliza para remunerar seus 
funcionários? 

 
Utiliza uma política de cargos e 
salários definida pela 
organização, sendo que quando 
a uma nova função é realizado 
uma pesquisa de mercado para 
identificar a remuneração 
adequada para a função 
exercida. 
 

A remuneração da empresa é 
baseada no cargo do 
colaborador, de acordo com o 
mercado. O critério principal 
utilizado é a função exercida, 
assim duas pessoas exercem a 
mesma função e recebem o 
mesmo valor. 

1.2 Como a empresa orienta 
seus funcionários em relação as 
suas atribuições e 
responsabilidades? De que 
modo eles podem questioná-las? 

Através de integração pessoal, 
treinamentos internos e para 
auxiliá-los a empresa possui um 
manual do colaborador onde 
cada funcionário recebe esse 
procedimento na sua 
contratação para deixar bem 
claro todos os seus direitos e 
deveres. Caso aja 
questionamento referente suas 
atribuições e responsabilidade o 
funcionário deve se dirigir 
primeiramente ao seu chefe de 
setor. 

Quando os colaboradores 
entram na empresa são 
orientados já no momento da 
entrevista deixando claro o 
máximo possível qual serão 
suas responsabilidades. 
Também são treinados por 
colaboradores que já possuem 
conhecimento na atividade a 
ser exercida pelo novo 
colaborador. Através do RH os 
colaboradores procuram 
questionar e mostrar suas 
dificuldades e o mesmo traz o 
papel de intermediar a relação 
entre colaborador e a empresa, 
levando a gerência às questões 
consideradas importantes e 
pertinentes tanto para o 
colaborador como para 
empresa. 

Quadro nº16 - Política de remuneração de recursos humanos 
Fonte: Dados primários  
 
 Observa-se que referente à política de remuneração de recursos humanos as 

empresas A e B remuneram seus funcionários da mesma forma, por meio de política 

de cargos e salários. 

 Pode ser observado também que ambas orientam seus funcionários no 

momento da contratação. Quando há questionamento na empresa A os funcionários 

devem se dirigir aos seus subordinados. Já na empresa B ao setor de recursos 

humanos, onde os mesmos irão intermediar o questionamento com a gerência. 

 Na empresa objeto do estudo ainda não existe um sistema de remuneração 

de recursos humanos formalizado, o que é um ponto que merece a atenção da 

mesma, de fato um sistema de remuneração implantado pode proporcionar para os 

colaboradores um melhor desempenho no trabalho. 

 No dizer expressivo de Marras (2002) para implementar uma estrutura 

salarial, sendo que é por meio dela que a empresa torna público interna e 
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externamente sua maneira de pensar e agir com relação remuneração, um campo 

muito importante para o funcionário. 

 Com relação às atribuições e responsabilidades dos funcionários a empresa 

A e B orientam seus funcionários na integração pessoal. Deve ser levado em 

consideração que a empresa A dispõe de treinamentos internos e também de 

manual do colaborador onde estão relacionados todos seus direitos e deveres dos 

funcionários. Já a empresa B oferece treinamentos para os novos integrantes 

ministrados pelos funcionários que possuem o conhecimento da função. 

 O quadro a seguir aborda a administração de cargos e salários das empresas 

respondentes da pesquisa. 
 

3. Administração de cargos e salários  
Questão Empresa A Empresa B 

3.1 De que maneira a empresa 
respeita o principio de remuneração 
igual para quem desempenha as 
mesmas atividades? 

Através do procedimento 
que a empresa implantou 
para desde já respeitar a 
igualdade de todos com uma 
política de cargos e salários, 
sendo que está gestão tem 
apresentado ótimos 
resultados. 
 

È seguido um plano de 
salário feito pela gerência 
que se constitui da seguinte 
forma: salário inicial – valor 
X, após três meses - valor Y 
após um ano - valor Z. 

3.2 Como a empresa verifica 
periodicamente a relação entre os 
salários internos e os do mercado? 

Verifica uma vez por ano, ou 
quando necessário realiza 
um benchmarking com 
alguns parceiros do mesmo 
setor e também com o 
sindicato de classe, para 
verificar assim como está 
sendo remunerado o 
mercado. 
 

Não existe um processo 
periódico, porém 
eventualmente é verificado o 
salário de mercado. 

3.3 Como são efetuados os ajustes de 
salários? São levados em 
consideração os dados do mercado? A 
empresa participa de alguma pesquisa 
salarial? 

Os ajustes salariais são 
efetuados através do dissídio 
e como a empresa possui 
um programa de carreira 
muitas vezes os reajustes 
são feitos pelo programa. 

È efetuado através do 
dissídio estabelecido pelo 
sindicato dos transportes 
rodoviários que reajusta os 
valores anualmente e é 
acompanhado pelo plano de 
salário já citado 
anteriormente. Nunca 
participou de pesquisa 
salarial. 

3.4 Como o sindicato dos 
trabalhadores influência nos salários 
dos funcionários da empresa? 

Apenas no reajuste, “no 
nosso caso não sofremos 
influência do sindicato por 
termos uma administração 
muito transparente e ética”. 

A convenção coletiva de 
trabalho é utilizada como 
base salarial. 

Quadro nº17 - Administração de cargos e salários  
Fonte: Dados primários  
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 No aspecto relacionado à remuneração igual para quem desempenha as 

mesmas atividades percebe-se que à empresa A e B utilizam a política de plano de 

cargos e salários. Um ponto para ser observado é que empresa A acredita que esta 

gestão implantada há pouco tempo está trazendo ótimos resultados.  Com relação à 

empresa objeto do estudo não utiliza nenhum sistema para remunerar seus 

funcionários, sendo um ponto que merece a atenção, aja vista que não está 

buscando informações de como o mercado de transportes está remunerando.  

 Percebe-se que a empresa A está preocupada com a maneira que mercado 

está remunerando, por isso realiza buscas de novas práticas com parceiros e 

também com o sindicato da categoria para comparar o desempenho e identificar um 

melhor processo de remuneração eficiente para os funcionários. Com relação à 

empresa B, não é realizado periodicamente mais se necessário à empresa busca 

informações do mercado.  

 Quanto aos aspectos relacionados aos ajustes de salários observa-se que 

tanto a empresa A quanto a empresa B fazem seus reajustes por meio do dissídio, 

sendo um ponto a ser levado em consideração pelo fato à empresa pesquisada 

proceder da mesma forma. 

 Outro ponto a ser observado é a importância do sindicato para as empresa, 

onde visa a proporcionar uma melhor condição de trabalho para os funcionários. A 

empresa A acredita que o sindicato influencia com relação aos salários dos 

funcionários somente no reajuste dos salários, já a empresa B utiliza a convenção 

coletiva como base salarial. 

 No quadro 18 mostra a continuação das respostas com relação à 

administração de cargos e salários. 
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3. Administração de cargos e salários  
Questão Empresa A Empresa B 

3.5 Qual o indicador para verificar se a 
remuneração oferecida para os 
funcionários é justa em relação ao 
trabalho que executam? 

Uma vez por ano a empresa 
realiza uma avaliação de 
clima organizacional e 
também uma pesquisa de 
mercado. 

O indicador utilizado é o  
grau de satisfação do 
colaborador, baixo número 
de pedidos de demissão e a 
procura de antigos 
colaboradores para retornar 
para a empresa. 

3.6 Como os funcionários são 
informados a respeito dos 
reajustes/aumentos salariais 
praticados pela empresa? 

Os funcionários são 
informados por meio do 
manual do colaborador onde 
apresenta quando são feito 
os reajustes salariais, 
também por meio do mural 
informativo que a empresa 
possui e às vezes por 
comunicação eletrônica (e-
mail). 

O superior realiza feedback 
quando é observado o 
empenho e os resultados do 
colaborador, e quando 
possível é feito aumento 
salarial. Além disso, 
semanalmente é feito 
reunião com a equipe onde 
se reconhece o empenho e o 
esforço de cada um. E 
também na contratação é 
informado o período em que 
os reajustes serão 
modificados ou quando há 
alteração da função. 

3.7 Como a empresa percebe que o 
salário oferecido atende as 
necessidades básicas dos 
funcionários? Qual é o indicador? 

Uma vez por ano a empresa 
realiza uma pesquisa de 
clima organizacional para 
identificar as necessidades 
básicas dos funcionários, 
‘’assim percebemos o grau 
de satisfação não somente 
do salário oferecido mais 
também de toda a satisfação 
em geral’’. 

Entende que a necessidade 
é particular, assim não é 
possível avaliar de forma 
objetiva este aspecto. 

3.8 Que critério a empresa utiliza para 
comparar o salário pago aos seus 
funcionários ao de outras pessoas que 
executam tarefas semelhantes em 
empresas do mesmo ramo? 

A empresa não utiliza 
nenhum tipo de critério para 
comparação de salários com 
outra empresa. 

A empresa não adota esse 
método. 

Quadro nº18 - Administração de cargos e salários  
Fonte: Dados primários  
 

Mostra-se que o mercado utiliza vários indicadores para identificar se a 

remuneração oferecida é justa, como mostra a empresa A utilizando pesquisa de 

clima organizacional e também pesquisa de mercado, já a empresa B utiliza vários 

critérios como citados acima. A empresa objeto do estudo apresenta com deficiência 

em buscar identificar se o salário oferecido está justo, por não utilizar nenhum 

indicador para medir essa satisfação. 

Sustenta o autor Pontes (2000) a pesquisa salarial é um estudo do 

procedimento salarial praticado em certo setor empresarial. Com essa pesquisa 

pode-se conhecer os salários praticados por outras empresas, bem como a reação 

do mercado á política salarial que o governo estabelece.  
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Observa-se que está havendo uma comunicação mais clara das empresas 

com seus funcionários como mostram as empresas A e B que repassam as 

informações para seus funcionários relacionadas às reajustes de salários. Sendo um 

ponto positivo por mostrar a preocupação. Vale apena ressaltar que a empresa A 

utiliza uma ferramenta importante para comunicação que é o manual interno. 

Outro ponto a ser observado e que merece atenção é que somente a 

empresa A se preocupa em identificar se o salário oferecido atende as necessidades 

dos seus colaboradores, utilizando uma ferramenta muito importante sendo a 

pesquisa de clima organizacional que tem como objetivo verificar como as pessoas 

se sentem nas organizações, à maneira como interagem entre si, visando à melhoria 

no trabalho e no relacionamento interpessoal.  

Como ressalta Silva, Felipe (2002) clima organizacional é o indicador de 

satisfação dos membros de uma empresa em relação a diferentes aspectos da 

cultura ou realidade aparente da organização.  

Percebe-se que a empresa B e a Pontolog não praticam nenhum critério para 

identificar se o salário oferecido atende as necessidades dos seus funcionários. 

Sendo um ponto frágil, porque podem não estar levando em consideração a 

necessidade de seus colaboradores. 

No quadro a seguir irá apresentar as respostas relacionadas a salário indireto. 

 

4. Salário Indireto 
Questão Empresa A Empresa B 

4.1 Que tipo de benefícios à empresa 
oferece aos funcionários? Com que 
objetivo? 

Oferece cesta básica, 
refeitório na empresa, VT, 
Seguro de Vida, Assist 
Médica, Assist Odontológica, 
convênio farmácia, auxílio 
funeral. Com o objetivo de 
poder atender as 
necessidades dos 
funcionários não somente 
com a remuneração salarial 
mais também por meio de 
benefícios que possuem 
para muitos um valor 
agregado. 
 

Oferece alimentação com o 
objetivo de reduzir o custo 
para o colaborador e 
comodidade, pois a empresa 
possui refeitório próprio onde 
o colaborador não precisa se 
deslocar. Uniforme – 
também reduz o custo para o 
colaborador. Sindicato – 
paga mensalidade para o 
colaborador usufruir dos 
benefícios que oferece. 

4.2 Há possibilidade de oferecer outros 
tipos de benefícios aos funcionários? 
Quais? 

‘’A possibilidade sim mais 
está em estudo. ’’ 

Existem projetos futuros. 
Como: Plano de saúde, 
bolsa de estudo. 

Quadro nº19 - Salários indireto  
Fonte: Dados primários  
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Comparando as empresas A e B percebe-se que a empresa A se destaca, 

proporcionando vários tipos de benefícios com objetivo de atender as expectativas 

de seus funcionários oferecendo não somente o salário básico mais também 

benefícios que possam proporcioná-los um valor agregado. 

Já a empresa B oferece apenas alimentação e uniforme, com objetivo de 

reduzir custos para seus funcionários e uma boa comodidade. Possui parceria com o 

sindicato para que seus funcionários possam utilizar todos os serviços oferecidos 

pelo mesmo.   

Afirma o autor Marras (2000) que normalmente um programa de benefícios 

atende os objetivos das organizações e também dos indivíduos. As organizações 

atendem seus objetivos satisfazendo na medida em que a empresa garante o 

atendimento das necessidades básicas e também garante uma boa qualidade de 

vida para seus funcionários. 

Percebe-se ainda que as duas empresas tem a possibilidade de oferecer 

outros tipos de benefícios, onde pode ser observado que a uma preocupação nas 

empresas na busca da satisfação de seus funcionários.  

O quadro 19 apresenta a continuação das respostas com relação a salário 

interno. 

 

4. Salário Indireto 
Questão Empresa A Empresa B 

4.3 A empresa acredita que os 
benefícios oferecidos atendem a 
necessidades dos funcionários? 
Como? 

Com dados na última 
pesquisa de clima a empresa 
pode perceber que 89% dos 
funcionários mostraram 
satisfeitos com os benefícios 
oferecidos. 

Acredita que por não haver 
reclamação referente aos 
benefícios oferecidos e 
também a um baixo índice 
de pedidos de demissões 
seus funcionários estão 
satisfeito com os benefícios 
oferecidos 

4.4 Como a empresa age quando 
algum funcionário trabalha de maneira 
exemplar? A algum benefício? Que 
tipo? 

A empresa tem um mural 
informativo onde que são 
postados os funcionários 
exemplares e a equipe que 
atingiram a meta do mês. A 
empresa fornece uma 
viagem para os que 
atingiram a meta desejada e 
muitas vezes a oportunidade 
de assumir novas 
responsabilidades. 
 

No momento não existem 
gratificações para os 
funcionários exemplares, 
mais é realizado 
mensalmente um feedback 
em grupo ou individual para 
destacar o reconhecimento 
do trabalho exercido. 

Quadro nº20 - Salários indireto  
Fonte: Dados primários  
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 Observando as respostas com relação a benefícios percebe-se que ambas 

as empresa acreditam que seus funcionários estão satisfeitos com os benefícios 

oferecidos. 

 Outro ponto a ser observado é que a empresa A quando algum funcionário 

trabalha de maneira exemplar a mesma divulga por meio de mural informativo o 

funcionário ou a equipe, ou até mesmo oferece viagem para os que atingiram a meta 

e também muitas vezes oportunidade de assumirem novas responsabilidades.  

 Com relação à empresa B não proporciona nenhuma gratificação, mas 

realiza feedback mensalmente para destacar o reconhecimento do trabalho bem 

feito. 

 Percebe-se que a empresa objeto do estudo também não gratifica seus 

funcionários exemplares com benefícios somente o reconhecimento verbal.  

 Outro ponto importante para as empresas é o treinamento e desenvolvimento 

de seus funcionários. O quadro a seguir apresenta as respostas relacionadas a 

estes aspectos. 

 

6. Treinamento e desenvolvimento  
Questão Empresa A Empresa B 

6.1 Que tipo de treinamento é 
oferecido funcionários? Para todos os 
setores da empresa e funcionários? 

Para todos são realizados o 
treinamento de integração 
pessoal, e treinamentos 
específicos da seção / 
profissão. 

No setor administrativo é 
oferecido o treinamento do 
sistema utilizado pela 
empresa e integração. Para 
os motoristas são 
oferecidos os cursos que o 
sindicato dispõe. 

6.2 Como são feito o levantamento das 
necessidades de treinamento da 
empresa? 

Está em processo de 
implantação recente do 
programa de levantamento 
das necessidades de 
treinamento dos funcionários, 
por tanto a empresa não 
possui nenhum tipo de 
levantamento de necessidade 
de treinamento por enquanto. 
 

Não possui um 
procedimento padrão, mais 
a empresa observa as 
dificuldades dos 
funcionários em relação ao 
desempenho. 

6.3 Há programas de treinamento no 
local de trabalho? No momento não. 

Não ha um programa 
específico mais a empresa 
avalia a necessidade de 
cada um através das 
dificuldades apresentadas 
no dia a dia. 

Quadro nº21 - Treinamento e desenvolvimento  
Fonte: Dados primários  
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 Referente aos treinamentos oferecidos pelas as empresas entrevistadas, 

percebe-se que ambas oferecem somente treinamentos de integração. Sendo que a 

empresa B junto com o sindicato da categoria oferece cursos para os motoristas.  

 Nota-se que a desvantagem significativa com relação à Pontolog Transportes 

e Logística por não fornecer nenhum tipo de treinamento para o melhor 

desenvolvimento de seus funcionários, podendo ser classificado como um ponto 

negativo. 

Como ressalta o autor Ribeiro (2005) quando se fala em treinamento, o 

aprendizado revela o processo dinâmico por meio do qual o indivíduo assimila novos 

conhecimentos, habilidades e atitude.  

 Deste modo as empresa deve estar buscando novos aprendizados para seus 

funcionários, para que assim possam melhorar ainda mais suas habilidades e 

conhecimentos. 

 O quadro 20 mostra também que a empresa A esta implantando um 

programa de levantamento das necessidades de treinamento, para que assim possa 

buscar uma melhoria continua nos seus processos.  

 Já a empresa B não realiza esse levantamento, mas afirma que observa as 

dificuldades em relação ao desempenho das atividades. 

 Percebe-se que com relação ao programa de treinamento que ambas não 

realizam, de fato sendo uma fragilidade. 

 Comparando as empresa A e B e também a empresa objeto do estudo, 

percebe-se que todas possuem dificuldades de treinar seus funcionários. Sendo de 

fato uma importante ferramenta para proporcionar aos seus funcionários novos 

conhecimentos, novas habilidades e mudar suas atitudes.  

 Sustenta o autor Marras (2000) que o “treinamento produz um estado de 

mudança no conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes (CHA) de cada 

trabalhador, uma vez que implementa ou modifica a bagagem particular de cada 

um.” 

 O quadro 22 identifica a percepção das empresas A e B, relacionadas às 

práticas de avaliação de desempenho. 
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7. Avaliação de desempenho 
Questão Empresa A Empresa B 

7.1 De que modo é repassado para os 
funcionários o feedback da sua 
avaliação desempenho? 

É disponibilizado uma 
psicóloga onde os feedback 
das avaliações de 
desempenho são feitos 
pessoalmente através de 
conversa formal. 
 

Não é feito avaliação de 
desempenho de maneira 
formal e sim informal com 
gerência juntamente com o 
RH. 

Quadro nº22 - Avaliação de desempenho  
Fonte: Dados primários  
 

 Percebe-se que a empresa A disponibiliza uma psicóloga onde de fato os 

feedback das avaliações de desempenho são feitos por meio de conversas formal. 

Com relação à empresa B e a empresa Pontolog Transporte e Logística não 

realizam essa prática, sendo uma desvantagem com relação aos concorrentes, de 

fato a empresa A demonstra que está preocupada em aprimorar o desempenho de 

seus funcionários e também a valorização e reconhecimento dos mesmos. 

 No quadro a seguir será apresentada a resposta da empresa A e B com 

relação à promoção e carreira. 

 

8. Promoção e carreira 
Questão Empresa A Empresa B 

8.1 A empresa possui um plano de 
carreira? Quais as suas características 
básicas? 

“A empresa possui um plano 
de carreira pré definido sendo 
que está sendo implantado 
até o final do mês de abril 
2009” 

Não possui 

Quadro nº23 - Promoção e carreira 
Fonte: Dados primários  
 

 Como mostra o quadro acima as empresas A e B não possuem um sistema 

de carreira definido. Mas percebe-se que a empresa A está preocupada em 

implantar até final de abril de 2009. A empresa B nota-se uma dificuldade, de fato 

não possui esse plano de carreira ativo. 

A pesquisa realizada com empresa de segmento de transportes foi essencial 

para o estudo, pois pode mostrar maneira de remuneração adotada por empresas 

do mesmo segmento de mercado, onde pode ser feito uma comparação entre a 

empresa objeto do estudo e as demais empresas pesquisadas.  

O resultado da pesquisa mostrou que as empresas que atuam no mesmo 

ramo da empresa objeto de estudo, não possuem nenhum tipo de sistema de 

remuneração estratégica. Portanto a implantação do sistema de remuneração 
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variável para a Pontolog Transportes e Logística pode ser considerado como um 

diferencial competitivo. 

 

 

3.2.3 Identificação do perfil socioeconômico dos funcionários  

 

 

 Com o objetivo de identificar o perfil dos funcionários da Pontolog 

Transportes e logística, foi aplicado um questionário aos mesmos, os quais 

responderam questões relacionadas a dados pessoais, família, trabalho, habitação, 

educação, transporte, saúde, lazer e geral utilizando como referencial para 

elaboração do instrumento de pesquisa o autor Luz (2003). 

 O levantamento do perfil teve ainda a finalidade de subsidiar a empresa nas 

futuras decisões de treinamento, avaliação de desempenho, planejamento de 

carreira e outros relacionados com a gestão de pessoas. 

 Na tabela abaixo estão relacionados às respostas com relação a dados 

pessoais. 

 
Tabela 1 – Dados pessoais 
 

DADOS PESSOAIS 
1.1 Sexo 

  Freqüência  Percentual 
Masculino  36 87,8% 
Feminino 5 12,2% 

1.2 Idade 
16 a 20 anos 0 0,00% 
21 a 25 anos 8 19,51% 
26 a 30 anos 11 26,83% 
31 a 35 anos 4 9,76% 
 36 a 40 anos 7 17,07% 
41 a 55 anos 9 21,95% 
Acima de 55 anos 2 4,88% 

1.3 Estado Civil 
Solteiro 11 26,83% 
Casado  22 53,66% 
Viúvo  1 2,44% 
Divorciado  2 4,88% 
Amasiado 5 12,20% 
Fonte: Dados primários  
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 Com base da tabela acima observa-se que há uma concentração dos 

funcionários do sexo masculino (87,8%) por ser uma empresa de transportes onde 

que ainda existe uma predominância ativa nesse segmento. 

 Em relação ao estado civil, a maioria é casado o que se justifica pela idade, 

onde a maior parte possui idade entre 26 a 55 anos. 

 A tabela 2 apresenta as respostas com relação à categoria educação 

destacando questões como o nível de escolaridade, interesse pelo estudo e motivo 

de não estarem estudando. 

 
Tabela 2 – Educação  
 

EDUCAÇÃO 
2.1 Qual a sua escolaridade 

  Freqüência  Percentual 
Primeiro grau completo  7 17,07% 
Primeiro grau incompleto  4 9,76% 
Segundo grau completo 14 34,15% 
Segundo grau incompleto  4 9,76% 
Superior Completo  6 14,63% 
Superior incompleto  6 14,63% 

2.2 Você está estudando? 
Sim 7 17,07% 
Não 34 82,93% 

2.3 Porque você não está estudando? 
Por causa do horário de trabalho  12 29,27% 
Por causa da minha idade 3 7,32% 
Por Causa do valor da mensalidade    7 17,07% 
Não tenho interesse 8 19,51% 
Outros motivos 4 9,76% 
Não se aplica 7 17,07% 
Fonte: Dados primários  
 

 O item 2.1 referente à escolaridade demonstra que os funcionários em sua 

maioria possue o segundo grau completo. Percebe-se também que existe um 

percentual de 29,26% dos funcionários que estão formados no ensino superior e 

cursando embora não seja uma exigência da empresa demonstra uma preocupação 

dos funcionários com as suas carreiras. 

 No que se refere aos funcionários que não estão estudando o índice é 

significativo tendo um percentual de 82,93%, sendo que o motivo maior foi por causa 

do horário de trabalho. Mostrando também um percentual representativo por falta de 

interesse, podendo se justificar por serem pessoas maiores de idade ou com pouco 

tempo disponível. 
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 Na tabela 3 mostra o resultado da pesquisa quanto à categoria família. 

 
Tabela 3 – Família 
 

 
FAMÍLIA 

3.1 Possui filhos menores de idade? 
  Freqüência  Percentual 
Não 18 43,90% 
1 Filho 8 19,51% 
2 Filhos 9 21,95% 
Acima de 2 filhos 6 14,63% 

3.2 Algum de seu familiar trabalha na empresa? 
Sim  2 4,88% 
Não  39 95,12% 
3.2 Quando você está trabalhando, com quem ficam seus filhos menores? (caso possua)? 

Com os avôs  10 24,39% 
Com vizinhos  0 0,00% 
Com o filho mais velho  4 9,76% 
Com parentes 3 7,32% 
Na creche  6 14,63% 
Não se aplica  18 43,90% 
Fonte: Dados primários  
 

 Quanto aos filhos, 56,39% dos pesquisados possuem filhos menores de 

idades, o que tem relação com o estado civil dos funcionários. Com relação à 

maioria dos funcionários que possue filhos a pesquisa mostra que 24,39% ficam 

com os avôs para que os pais possam trabalhar.  

 A pesquisa apresenta também que a política de RH da empresa não impede 

contratação de parentesco na empresa, de modo 4,88% dos pesquisados 

responderam que possuem parentes dentro da empresa pesquisada. 

 Abaixo apresenta as respectivas respostas referentes à categoria trabalho. 
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Tabela 4 – Trabalho 
 

TRABALHO 
4.1 Este é seu primeiro emprego? 

  Freqüência  Percentual 
Sim  0 0,00% 
Não  41 100,00% 

4.2 A quanto tempo você trabalha na empresa 

Menos de 1 ano  23 56,10% 
1 ano  10 24,39% 
2 anos 3 7,32% 
Acima de 2 anos 5 12,20% 

4.3 Qual departamento que você trabalha? 
Administrativo 10 24,39% 
Operacional  19 46,34% 
Transportes 12 29,27% 
Fonte: Dados primários  
 O quadro mostra que predominou os 100% dos pesquisados com relação 

quem já trabalharam em outra empresa, portanto, observa-se que experiências 

anteriores são requeridas. 

 Em relação ao tempo que trabalha na empresa, a maior parte dos 

funcionários possui menos de 1 ano. Considerando que a empresa está instalada na 

cidade desde agosto de 2004  este resultado pode estar relacionado a rotatividade 

ou ao crescimento da empresa com a contratação de novos funcionários para 

atender a demanda de serviços. 

 Com relação a departamento a pesquisa mostra que a maioria dos 

funcionários é da parte operacional, onde são concentrada toda a parte da 

operação, e 29,27% corresponde a parte dos motoristas carreteiros, sendo 

representado como transporte. 

 Na tabela 5 apresenta as resposta com relação a salário. 
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Tabela 5 – Salário  
 

SALÁRIO 
5.1 Qual seu salário atual? 

  Freqüência  Percentual 
Entre 1 e 2 salários mínimos 15 36,59% 
Entre 2 e 3 salários mínimos 18 43,90% 
Entre 3 e 4 salários mínimos     5 12,20% 
Acima de 4 salários mínimos  3 7,32% 
5.2 Qual a renda total mensal da sua família? ( Some o salário dos membros da sua família). 
Entre 1 e 2 salários mínimo  10 24,39% 
Entre 2 e 3 salários mínimo 4 9,76% 
Entre 3 e 4 salários mínimo   17 41,46% 
Entre 4 e 5 salários mínimo   1 2,44% 
Entre 5 e 10 salários mínimo 8 19,51% 
Acima de 10 salários 1 2,44% 
Fonte: Dados primários  
 

 A maioria dos funcionários recebe renda mensal entre 1 a 3  salários 

mínimos. Uma pequena parcela está na faixa de 3 e 4. Apenas 03 dos pesquisados 

recebem acima de 4 salários mínimos.  

 Os números apresentados no quadro justificam a preocupação da empresa 

em criar novas estratégias para o aumento da remuneração. 

 Chama atenção a concentração da renda familiar nas faixas entre 1 a 4 o que  

pode caracterizar que a maioria do funcionários sustenta a sua família com a renda 

que percebe na empresa. 

 Na categoria de habitação a tabela 6 mostra as seguintes respostas, 

destacando o tipo de moradia dos pesquisados. 
 
Tabela 6 – Habitação  
 

HABITAÇÃO 
6.1 Você mora em: 

  Freqüência  Percentual 
Casa  35 85,37% 
Apartamento 6 14,63% 
Quarto 0 0,00% 
Pensão 0 0,00% 

6.2 Qual o tipo de construção de sua residência: 
Alvenaria  29 70,73% 
Madeira 7 17,07% 
Mista 5 12,20% 
Outros 0 0,00% 

6.2 Sua residência é: 
Própria 24 58,54% 
Alugada 5 12,20% 
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Cedida / Emprestada 0 0,00% 
Mora com seus pais  12 29,27% 

6.3 Quanto você paga de aluguel ou financiamento da sua casa? 
Entre R$ 200,00 a R$ 300,00  2 4,88% 
Entre R$ 300,00 a R$ 400,00  2 4,88% 
R$ 400,00 a R$ 500,00 1 2,44% 
Acima de R$ 500,00 0 0,00% 
Não se aplica 36 87,80% 
Fonte: Dados primários  
 

 A habitação é um dado interessante onde se observa certa estabilidade, uma 

vez que os funcionários em predominância moram em casa própria. Porém não se 

pode ignorar os 12,20% dos que vivem de aluguel e que por algum motivo podem 

sentir-se pressionados pelas dificuldades do cotidiano, o que em algum momento 

poderá influenciar na estabilidade emocional ou até refletir no resultado de seu 

trabalho. 

  Na tabela 7 a seguir, mostra a resposta quanto o meio de transportes dos 

funcionários. 

 
Tabela 7 – Transportes  
 

TRANSPORTES 
7.1 Qual o meio de transportes que você utiliza para o trabalho? 

  Freqüência  Percentual 
Carro 18 43,90% 
Ônibus 2 4,88% 
Bicicleta  2 4,88% 
Moto  14 32,15% 
Carona 3 7,32% 
A pé  2 4,88% 
Fonte: Dados primários  
 
 Considerando que os funcionários residem em Itajaí e também na cidade de 

Joinville, dentre os meios de transportes mais utilizados para trabalhar, se destacam 

o carro e a moto. Com relação a transportes com ônibus apenas 4,88% dos 

funcionários utilizam esse meio de transportes, até porque a empresa não fornece o 

beneficio de vale transportes. 

 Em relação à categoria lazer, abaixo na tabela 8 apresenta as seguintes 

respostas. 
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Tabela 8 – Lazer     
 

LAZER 
8.1 Você gosta de algum esporte? 

  Freqüência  Percentual 
Sim 35 85,37% 
Não 6 14,63% 

8.2 Qual seu esporte favorito? 
Futebol  25 60,98% 
Voleibol 6 14,63% 
Basquetebol 0 0,00% 
Natação 2 4,88% 
Pescar/caçar  2 4,88% 
Tênis de mesa  3 7,32% 
Caminhada 2 4,88% 
Outros  1 2,44% 

8.3 Você prática seu esporte favorito? 
Sim 26 63,41% 
Não 15 34,59% 

8.4 Quando está de folga o que mais gosta de fazer? 
Assistir programas de televisão  2 4,88% 
Descansar 11 26,83% 
Ir ao cinema  1 2,44% 
Ler jornal, livro revista  3 7,32% 
Visitar amigos e parentes  4 9,76% 
Jogar futebol  6 14,63% 
Jogar cartas 0 0,00% 
Ir a praia  5 12,20% 
Ir a Igreja 2 4,88% 
Ir a Baile 0 0,00% 
Pescar/caçar  1 2,44% 
Ouvir Música 1 2,44% 
Dançar 3 7,32% 
Jogos eletrônicos  1 2,44% 
Passear  1 2,44% 
Viajar 0 0,00% 
Fonte: Dados primários  
 

 Dentre as inúmeras atividades exercidas pelos pesquisados, a pesquisa 

mostra que 85,37% gostam de algum tipo de esportes tendo que administrar seu 

tempo entre casa, família e trabalho. 

  Dos funcionários que gostam de esportes apenas 63,41% praticam seu 

esporte favorito podendo ser justificado pela falta de tempo para o lazer podendo vir 

a causar algum tipo de esgotamento físico ou emocional nas pessoas.  

 A tabela 9 apresenta as resposta referente à categoria saúde, para a 

identificação do bem estar dos funcionários.  
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Tabela 9 - Saúde 
 

SAÚDE  
9.1 Você toma algum tipo de remédio continuamente?  

  Freqüência  Percentual 
Não  37 90,24% 
Pressão Alta 0 0,00% 
Diabete  0 0,00% 
Coração 1 2,44% 
Stress 0 0,00% 
Outros  3 7,32% 

9.2 Você e a sua família possuem algum tipo de plano de saúde? 
Sim  5 12,20% 
Não  36 87,80% 
Fonte: Dados primários  
 

 Com relação à saúde dos funcionários conforme a pesquisa mostra que 

90,24% dos respondentes, não utilizam remédios contínuos para a saúde, como 

também o resultado aponta que os funcionários não têm plano de saúde. 

 Analisando o quadro acima percebe-se que a empresa não oferece nenhuma 

assistência a saúde para seus funcionários, sendo este um fator importante para a 

competir no mercado de trabalho.  

 Ressalta o autor Marras (2000) o plano de saúde é um beneficio espontâneo, 

geralmente as empresas oferecem para atender a necessidade dos empregados ou 

de tornar o perfil da remuneração atraente e torna o mercado de trabalho 

competitivo. 

 Na tabela 10 mostra os resultados quanto à categoria geral. 
 
Tabela 10 – Geral 
 

GERAL 
10.1 Você freqüenta salão de beleza? ( corte, manicure, escova, prancha, tintura) 

  Freqüência  Percentual 
Toda semana  5 12,20% 
Uma vez por mês  26 63,41% 
Quase Nunca  10 24,39% 

10.2 Onde você costuma fazer suas refeições durante a semana? 
Em casa  4 7,76% 
No restaurante  13 31,71% 
Na casa dos pais  0 0,00% 
Na casa de parentes 1 2,44% 
Na empresa  23 56,10% 

10.3  Nos finais de semana onde costuma fazer suas refeições? 
Em casa  27 65,85% 
No restaurante  3 7,32% 
Na casa dos pais  8 19,51% 
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Na casa de parentes 2 4,88% 
Outros 1 2,44% 
Fonte: Dados primários  
 

 Com relação à beleza e cuidados pessoais os funcionários se mostraram 

vaidosos, de modo que 63,41% dos pesquisados responderam que pelo menos uma 

vez por mês freqüentam ao salão de beleza.   

 Referente à alimentação como a empresa fornece um refeitório 56,10% 

responderam que almoçam na empresa. Um dado significativo é que 31,71% dos 

funcionários almoçam no restaurante, podendo justificar que pode ocorrer uma 

insatisfação com relação à refeição oferecida pela empresa. 

Foi essencial o conhecimento do perfil dos funcionários para a elaboração 

do plano de implementação e manutenção de um sistema de remuneração variável. 

Os dados referentes ao perfil dos funcionários foram importante para 

identificar os aspectos voltados para a escolaridade, bem-estar, estabilidade, lazer e 

qualidade de vida no trabalho, com objetivo de buscar táticas para motivação e a 

busca constante de melhor qualidade de vida para os funcionários.  

Conhecer o perfil de vida dos funcionários permitiu a elaboração do sistema 

de remuneração variável mais adequado para a realidade dos mesmos. 

 

 

3.2.4 Identificação da percepção dos funcionários em relação da política de 

remuneração da empresa 

 

 

 Este item apresenta a percepção dos funcionários em relação aos fatores 

relacionados à política de remuneração da empresa. 

 Para identificar a percepção dos funcionários quanto aos fatores referente à 

política de remuneração da organização foi aplicado um questionário com base no 

referencial teórico dos autores Celinski (1994) e Wood, Jr e Picarelli, Filho (2004). 

Os funcionários foram questionados com temas relacionados avaliação de 

desempenho, salário, salário indireto, reconhecimento pelo trabalho feito, 

treinamento e desempenho, responsabilidade, promoção e carreira. 

 

 



88 
 

Tabela 11 – Avaliação de desempenho 
 

1. Avaliação de Desempenho  
1.1 Você sabe de que modo seu trabalho é avaliado? 

  Peso Freqüência  Percentual Média 
Desvio 
Padrão 

Sim 4 6 14,63% 
Mais ou menos 3 13 31,71% 
Não 2 17 41,46% 
Não sei responder 1 5 12,20% 

2,49 0,89 

Fonte: Dados primários  
 

 Com relação à tabela 11 a percepção dos funcionários a respeito da 

avaliação de desempenho, mostra uma negatividade, porque o 41,46% 

responderam que não tem o conhecimento da avaliação do trabalho realizado.   

 Quanto a relevância da avaliação de desempenho Ribeiro (2005) ressalta 

que o funcionário deve ser acompanhado e avaliado constantemente e ao receber o 

feedback pode fazer sua própria analise e corrigir seu desempenho para que possa 

desenvolver na empresa. Desta forma a empresa deve reavaliar seus conceitos e 

buscar melhorar seus processos de avaliação. 

 A tabela a seguir apresenta as resposta dos funcionários com relação a 

salário e remuneração. 

 
Tabela 12 – Salário / Remuneração 
 

2. Salário / Remuneração  
2.1 Você considera seu salário adequado em comparação com o salário recebido por outros 

funcionários do mesmo nível da sua empresa? 

  Peso Freqüência  Percentual Média 
Desvio 
Padrão 

Sim 4 18 43,90% 
Mais ou menos 3 10 24,39% 
Não  2 13 31,71% 
Não sei responder 1 0 0,00% 

3,12 0,86 

2.2 Você acredita que sua empresa respeita o principio de remuneração igual para quem 
desempenha as mesmas atividades? 

Sempre 4 9 21,95% 
Quase sempre 3 15 36,59% 
Raramente 2 9 21,95% 
Nunca 1 8 19,51% 

2,61 1,03 

2.3Você tem conhecimento de como são efetuados os ajustes de salários?  
Sim 4 8 19,51% 
Mais ou menos 3 11 26,83% 
Não  2 14 34,15% 
Não sei responder 1 8 19,51% 

2,46 1,01 

Fonte: Dados primários  
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 Analisando a tabela 12 percebe-se que a maioria dos funcionários está 

satisfeito com o salário pago. Sendo que uma parte significativa de 31,71 % dos 

funcionários acham que não estão sendo remunerado de forma correta. De fato é 

um ponto negativo para a empresa, porque mostra que não há uma preocupação 

com a equidade salarial justificada talvez pela falta de definição de uma política. 

Nota-se que a necessidade a implantação de um plano de cargos e salários, para 

que assim a empresa possa remunerar de forma correta seus funcionários.   

 Na opinião dos funcionários sempre e quase sempre a empresa respeita os 

princípios de remuneração para quem desempenha as mesmas atividades. Nota-se 

ainda que o desvio padrão encontrado foi alto sendo que ocorreu uma maior 

dispersão de resposta. Desta forma percebe-se que as respostas dos funcionários 

coincidem com a da empresa. 

Quanto aos conhecimentos de como é feito os reajustes de salários, as 

respectivas respostas apresentam que não á uma compreensão por parte dos 

funcionários referente aos reajustes que a empresa proporciona. O fato pode ser 

justificado porque a empresa ter se desenvolvido rapidamente dificultando a maneira 

de administração de recursos humanos, sendo um ponto fraco a ser observado. 

Porém percebe-se uma preocupação por parte da empresa manifestada com a 

elaboração do presente estudo. 

Na tabela 13 apresenta a continuação das respostas com relação salários e 

remuneração. 
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Tabela 13 – Salários / Remuneração 
 

2. Salário / Remuneração  
2.4 Você sabe como o sindicato dos trabalhadores influência no seu salário? 

  Peso Freqüência  Percentual Média 
Desvio 
Padrão 

Sim 4 7 17,07% 
Mais ou menos 3 10 24,39% 
Não 2 15 36,59% 
Não sei responder 1 9 21,95% 

2,37 1,01 

2.5 Sua remuneração é adequada ao trabalho que você faz? 
Sim 4 11 26,83% 
Mais ou menos 3 10 24,39% 
Não  2 18 43,90% 
Não sei responder 1 2 4,88% 

2,93 0,84 

2.6 Você é informado a respeito dos reajustes/aumentos salariais praticados pela empresa? 
Sempre 5 9 21,95% 
Quase sempre 4 0 0,00% 
Raramente 3 6 14,63% 
Nunca 2 12 29,27% 
Não tenho opinião 1 14 34,15% 

2,46 1,50 

Fonte: Dados primários  
 

A partir dos dados acima se percebe que os funcionários não possuem 

conhecimento com relação à influência do sindicato com o seu salário. 

 Já no que diz respeito à remuneração adequada ao trabalho executado, 

percebe-se que 51,22% acreditam que o salário que recebem é justo pelo trabalho 

executado. Porém 48,78% uma parte significativa acha que não está sendo 

remunerado de forma adequado, sendo um ponto a ser revisto, pelo fato da 

pesquisa apontar que somente uma parte da empresa, está sendo valorizada 

financeiramente.  

 Nota-se ainda que a um percentual significativo de funcionários que não 

opinaram com relação a respeito se a empresa comunica os reajustes e aumento de 

salários praticados pela empresa, 29,27% responderam que nunca são informados, 

sendo um ponto frágil a ser observado porque as resposta não coincide com o que a 

da empresa que alegou que os mesmos são comunicados pessoalmente e explicado 

as alterações realizadas. Pode se justificar pelo fato da empresa não ter uma 

comunicação aberta com seus funcionários. Percebe-se que ocorreu um desvio 

padrão encontrado muito alto sendo que ocorreu uma maior dispersão de respostas. 

 Na tabela 14 demonstra as respostas relativas a salário indireto. 
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Tabela 14 – Salários Indireto 
 

3. Salário Indireto 
3.1 Os benefícios oferecidos pela empresa atendem as suas necessidades? 

  Peso Freqüência  Percentual Média 
Desvio 
Padrão 

Sim  3 9 21,95% 
Mais ou menos 2 19 46,34% 
Não  1 13 31,71% 

1,90 
 

0,73 
 

3.2 Você sabe qual o objetivo da empresa em oferecer benefícios aos funcionários? 
Sim  3 6 14,63% 
Mais ou menos 2 11 26,83% 

Não 1 24 58,54% 

1,56 0,73 

Fonte: Dados primários  
 

 Com base nos dados apresentados os benefícios que a empresa oferece não 

atende as necessidades dos funcionários. A tabela mostra que somente 21,95% dos 

funcionários responderam que os benefícios que a empresa oferece atende 

parcialmente suas necessidades e já 78,05% dos funcionários sendo um número 

extremamente alto não atende totalmente, de modo que empresa acredita que todos 

seus funcionários estão satisfeitos como os benefícios oferecidos por não receber 

reclamações.  

 Mais um ponto importante que se deve levantar é que a empresa nunca fez 

pesquisa para poder levantar se realmente os benefícios oferecidos atendem as 

necessidades dos funcionários, sendo um ponto negativo.  Pode se justificar por não 

ter uma administração de recursos humanos formalizada para diagnosticar essa 

necessidade. 

 Verifica-se que 58,54% dos funcionários não têm o conhecimento do objetivo 

que a empresa possui em oferecer benefícios. Mostrando uma fragilidade, e 

apresentando a falta de diálogo e relação interpessoal na empresa. 

 Na tabela 15 será apresentado o reconhecimento pelo trabalho feito. 
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Tabela 15 – Reconhecimento pelo trabalho feito  
 

4. Reconhecimento pelo trabalho feito 
4.1 O seu superior imediato reconhece os bons resultados alcançados por você no seu 

trabalho?  

  Peso Freqüência  Percentual Média 
Desvio 
Padrão 

Sempre 4 15 36,59% 
Quase sempre 3 9 21,95% 
Raramente 2 11 26,83% 
Nunca 1 6 14,63% 

2,80 1,09 

4.2 Você acha que a empresa reconhece o trabalho bem feito pelos funcionários?  
Sempre 5 17 41,46% 
Quase sempre 4 14 34,15% 
Raramente 3 0 00,00% 
Nunca 2 3 7,32% 
Não tenho opinião 1 7 17,07% 

3,27 1,43 

Fonte: Dados primários  
 

 A partir dos dados analisados com relação a reconhecimento pelo trabalho 

bem feito as respostas apresentam que a maioria dos funcionários está satisfeito 

com o prestígio dos seus superiores, em relação aos bons resultados alcançados. 

        Porém a empresa deve ficar atenta aos que responderam que raramente ou 

nunca são reconhecidos. 

 A empresa deve observar a maneira de como está sendo feito esse 

reconhecimento, e procurar buscar alternativas para poder estar reconhecendo 

melhor o trabalho executado pelos seus funcionários, proporcionando assim uma 

motivação nos mesmos. 

 Na tabela 16 aborda sobre treinamento e desempenho observa-se as 

resposta a seguir. 

  
Tabela 16 – Treinamento e desempenho  
 

5. Treinamento e desempenho 
5.1 Os treinamentos que a empresa costuma oferecer atendem as necessidades prioritárias 

do seu setor? 

  Peso Freqüência  Percentual Média 
Desvio 
Padrão 

Sempre 4 6 14,63% 
Quase sempre 3 4 9,76% 
Raramente 2 14 34,15% 
Nunca 1 17 41,46% 

1,98 1,05 

5.2 A empresa oferece oportunidade para seu desenvolvimento e crescimento profissional? 
Sempre 5 3 7,32% 
Quase sempre 4 12 29,27% 
Raramente 3 15 36,59% 
Nunca 2 3 7,32% 

2,98 1,20 
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Não tenho opinião 1 8 19,51% 
5.3 Você recebe treinamento para melhorar as suas atividades?  

Sempre 4 1 2,44% 

Quase sempre 3 8 19,51% 
Raramente 2 13 31,71% 
Nunca 1 19 46,34% 

1,78 1,96 

5.4 A empresa oferece condições de treinamento para que você tenha um aprendizado 
contínuo? 

Sempre 5 4 9,76% 
Quase sempre 4 6 14,63% 
Raramente 3 13 31,71% 
Nunca 2 18 43,90% 
Não tenho opinião 1 0 0,00% 

2,90 0,98 

Fonte: Dados primários  
 

 Com relação ao treinamento e desenvolvimento, mostra que a empresa 

possui deficiências, não dispondo de nenhum tipo de treinamento a seus 

funcionários, não incentivando a buscar um maior conhecimento para que assim 

possam executar melhor suas atividades proporcionando de fato uma qualidade nos 

processos da organização. 

 A falta de treinamento aos funcionários da empresa pode estar afetando no 

resultado do trabalho. De fato observado pela acadêmica que esta percepção é 

sentida pelos clientes que em sua maioria afirma que já tiveram alguns problemas 

com o setor administrativo, como por exemplo, erros que por muitas vezes por falta 

de comunicação interna, desta forma classificando a empresa como desorganizada 

e com um atendimento regular em sua maioria. Mostrando que a empresa tem 

fragilidade em buscar qualificação de seus funcionários. 

 Outro ponto a ser observado é que raramente a empresa oferece 

oportunidade de desenvolvimento e crescimento profissional para seus funcionários. 

Porém 29,27 % da população acredita ainda que quase sempre a empresa oferece 

oportunidade para seus funcionários.  

 Percebe-se que a empresa não busca treinar seus funcionários como 

confirma as respostas que 46,34 % dos pesquisados que não recebem treinamento 

e 31,71 % raramente, sendo um ponto extremamente importante a ser analisado 

porque atualmente as empresa estão buscando qualificar seus funcionários com 

objetivo de atingir suas metas e também suprir as necessidades de seus clientes 

proporcionando assim um diferencial competitivo. 
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 Outro ponto observado é que a empresa não oferece condições de 

treinamento, como apresenta a tabela que 43,90% dos funcionários nunca 

receberam condições de treinamento. 

 O treinamento é um processo de curto prazo que utiliza método sistemático e 

organizado pelo quais as pessoas aprendem conhecimento e habilidades técnicas 

para um propósito definido. (CHIAVENATO, 2007). 

 O mesmo autor sustenta que já o desenvolvimento é um processo 

educacional de longo prazo, mas utiliza o mesmo procedimento do treinamento onde 

as pessoas aprendem conhecimentos conceptuais e teóricos para propósitos 

genéricos. 

 A próxima tabela aborda as respostas com relação as responsabilidade. 

 
Tabela 17 - Responsabilidade  
 

6. Responsabilidade  
6.1 Você é orientado pela empresa em relação as suas atribuições e responsabilidades? 

  Peso Freqüência  Percentual Média 
Desvio 
Padrão 

Sempre 5 14 34,15% 
Quase sempre 4 17 41,46% 
Raramente 3 6 14,63% 
Nunca 2 2 4,88% 
Não tenho opinião 1 2 4,88% 

3,95 1,06 

Fonte: Dados primários  
 

 Mostra-se uma concordância significativa no aspecto onde a empresa orienta 

seus funcionários com relação as suas atribuições e responsabilidade, sendo um 

ponto positivo, onde a empresa mostra-se preocupado em orientar corretamente 

seus funcionários para que possam buscar junto seus objetivos por iguais.  

 Pode-se justificar essa concordância pelo fato da empresa disponibilizar um 

gerente para cada setor onde os mesmos são responsáveis pela sua equipe, dessa 

forma delegando melhor as responsabilidade e atribuições para cada funcionário.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 
 

Tabela 18 - Promoção e Carreira 
 

7. Promoção e Carreira 
7.1 A empresa fornece possibilidade de promoção? 

  Peso Freqüência  Percentual Média 
Desvio 
Padrão 

Sempre 5 4 9,76% 
Quase sempre 4 12 29,27% 
Raramente 3 21 51,22% 
Nunca 2 4 9,76% 
Não tenho opinião 1 0 0,00% 

3,39 0,79 

7.2 A empresa tem interesse em promover seus funcionários?  
Sempre 5 9 21,95% 
Quase sempre 4 25 60,98% 
Raramente 3 6 14,63% 
Nunca 2 1 2,44% 
Não tenho opinião 1 0 0,00% 

4,02 0,68 

7.3 A empresa oferece um plano de carreira para os funcionários? 
Sempre 5 1 2,44% 
Quase sempre 4 3 7,32% 
Raramente 3 6 14,63% 
Nunca 2 31 75,61% 

Não tenho opinião 1 0 0,00% 

2,98 0,56 

Fonte: Dados primários  
 

 Na tabela acima verifica-se a percepção dos funcionários quanto a 

possibilidade de promoção. Desta forma nota-se que a média de respostas dos 

funcionários concentrou-se na opção raramente, sendo apresentado num percentual 

51,55%. Um ponto a ser comentado é que a empresa tem a consciência da 

necessidade de realizar um plano de carreira com objetivo de proporcionar para 

seus funcionários uma condição de crescimento contínuo. 

 Percebe-se que mesmo não oferecendo um plano de carreira, 82,93% dos 

funcionários afirmam que a empresa mostra interesse em promover seus 

funcionários, sendo um ponto favorável. 

 O acentuado índice de respostas negativas corresponde com a realidade da 

organização já que a mesma não possui um plano de cargos e salários efetivamente 

implantado, desta forma a chances de promoção dos colaboradores são mínimas 

dependendo exclusivamente das escolhas das chefias, sem possibilidade igualitária. 

A pesquisa proporcionou um conhecimento da maneira que os funcionários 

pensam quanto à forma que a empresa adota para recompensá-los, como também a 

percepção relacionada ao retorno do desempenho de suas atividades.  
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Pode ser identificado com os resultados obtidos os pontos fortes e fracos do 

atual sistema de remuneração, onde teve como base de apoio para a identificação 

do sistema apropriado para ser implantação. 

O resultado da pesquisa mostrou alguns pontos que precisam ser 

melhorados nos processos da empresa. Considerando o sistema de remuneração, 

destaca-se a necessidade de treinamento, revisão dos benefícios oferecidos, 

avaliação de desempenho e reconhecimento pelo trabalho realizado. 

Um sistema de remuneração bem desenvolvido pode contribuir na melhora 

da produtividade dos profissionais além de proporcionar o desempenho individual e 

coletivo. 

 

 

3.2.5 Definição do sistema de remuneração mais adequado com a realidade da 

empresa. 

 

 

Este item apresenta o sistema de remuneração mais adequado com a 

realidade da empresa, com base nas informações obtidas na pesquisa.  

Este sistema tem como objetivo a melhoria nos aspectos relacionados à 

remuneração, e ainda, motivar o desenvolvimento e comprometimento dos 

funcionários.  

Considerando a estrutura da empresa e ainda as informações obtidas na 

pesquisa, foi considerado que o sistema de remuneração estratégica mais adequada 

com a realidade da empresa é a participação nos resultados pelo fato de ser uma 

remuneração de: 

 Fácil compreensão; 

 Está baseada em indicadores concretos; 

 Está alinhada ao desempenho dos funcionários vinculada a produtividade; 

 Possibilita avaliar os indicadores; 

 Está vinculada a atingimento de meta; 

 Pode ser utilizado para redução de custo absenteísmo, desperdiço de tempo 

e material. 
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Como enfatizam os autores Wood, Jr e Picarelli, Filho (2004) a participação 

nos resultados refere-se a um pagamento vinculado ao atingimento de metas 

preestabelecidas e específicas, correspondentes à produtividade, qualidade, 

redução de custos e outros indicadores.  

É importante destacar que a escolha deste sistema se deve, a realidade da 

organização e também pelo baixo custo para implementação. 

 

 

3.2.6 Treinamentos necessários para a implantação do sistema de remuneração na 

empresa.  

 

 

Este item apresenta os treinamentos necessários para a implantação do 

sistema de remuneração com base nas informações e resultados obtidos, sendo que 

podem ser visualizados no quadro 24.  

 
 

TREINAMENTOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 

Em que Treinar Quem deve ser treinado Quando deve ser 
treinado 

Aonde deve ser 
treinado 

Desenvolvimento 
Gerencial 

 
Gestores Agosto de 2009 Na empresa 

Gestão de Pessoas Gestores A partir de Setembro de 
2009 Na empresa 

Aspectos Legais de 
Remuneração 

Variáveis 

 
Lideres e Gestores A partir de Julho 2009 Na empresa 

Noções de 
Liderança Lideres A partir de Setembro de 

2009 SENAI 

Relacionamento 
Interpessoal Todos os funcionários A partir de agosto de 2009 SENAI e Empresa 

Remuneração 
variável Todos os funcionários A partir de Agosto de 2009 SENAI e Empresa 

 
Motivação 

 
Todos os funcionários 

A partir de setembro de 
2009 SENAI  e Empresa 

Quadro nº24 - Treinamentos necessários para implantação do sistema 
Fonte: Dados primários 
 

O levantamento das necessidades de treinamento e desenvolvimento teve 

como objetivo buscar um melhor conhecimento para implantação do sistema 

variável. Estes treinamentos irão proporcionar aos gestores e lideres uma visão de 

como um plano de remuneração variável pode mudar o desempenho de suas 

equipes. Já para os funcionários o conhecimento do sistema implantado.  
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O diagnóstico da necessidade de treinamento é uma ferramenta importante 

que à empresa pode utilizar para a busca da excelência e a qualidade nos 

resultados. E como ressalta o autor Chiavenato (2007 é a primeira etapa do 

treinamento e desenvolvimento e deve ser composto por um diagnóstico preliminar. 

No caso do presente estudo considerou o resultado da pesquisa.   

 

 

3.2.7 Elaboração do plano de ação para a implantação do sistema de remuneração  

 

 

 Este item apresenta o plano de ação com base nas informações e resultado 

obtido na pesquisa. O plano de ação tem como objetivo a proporcionar uma melhoria 

no sistema de remuneração dos funcionários, considerando o sistema de 

remuneração variável, conforme os autores Wood, Jr e Picarelli, Filho (2004) 

fundamentado neste estudo. 

 Para elaboração do plano de ação foi utilizada a ferramenta de planejamento, 

5w2h, que como enfatiza o autor Corrêa (2004), é uma ferramenta que permite, a 

qualquer momento, saber os dados mais significantes de um projeto.  

Ainda considerando o autor, é uma técnica utilizada na resolução de 

problemas no ambiente organizacional e consiste em responder a sete perguntas de 

forma a identificar e orientar a sua resolução. A sigla vem do inglês e são as iniciais 

das perguntas a serem respondidas:  

  What? – O quê: O que será feito. 

  Why? – Por quê: è uma justificativa da coluna anterior, o porque 

responde aos objetivos do trabalho. 

 Who? Quem: Quem irá executar 

 When: Quando: Indica o período em que se desenvolve o conjunto de 

atividades correspondentes. 

 How? Como: Indica o método para atingir. 

 How much? Quanto: Qual o orçamento para a tarefa. 

  O quadro 24, a seguir apresenta o plano de ação considerando as 

informações coletadas. 

 Vale ressaltar que apesar do autor considerar que o plano deve apresentar o 

custo por solicitação da empresa este item não será apresentado. O custo para 
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implantação do sistema de remuneração variável foi considerado viável em todos os 

seus aspectos e sustentável do ponto de vista econômico.  
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PLANO DE AÇÃO 
O Que 
What 

Quando 
Whwn 

Quem 
Who 

Por que 
Why 

Onde 
Where 

Como 
How 

Estudo para implantação de 

um sistema de remuneração 

Variáveis. 

De agosto de 2008 a junho 

de 2009. 

A acadêmica junto com 

o gerente de recursos 

humanos e gerente 

geral. 

Para verificar a viabilidade de 

implantação. 

Na universidade e na 

empresa. 

Estudando e pesquisando as 

teorias existentes sobre o 

assunto. Verificando os 

aspectos legais da 

remuneração e estabelecendo 

os indicadores coletivos grupais 

e individuais dos resultados. 

Treinamento de 

conscientização 

A partir de setembro de 

2009 
Empresa Especializada 

Para gerar maiores informações 

dos objetivos do novo sistema e 

mostrar  os benefícios que irão 

trazer para os funcionários 

incentivando para um melhor 

desenvolvimento. 

Na empresa 

Realizando reuniões, palestras, 

treinamentos, vídeos 

motivacionais. 

Implantação do sistema de 

remuneração Variável. 
A partir de outubro de 2009. 

Gestão de recursos 

humanos 

Para promover uma motivação, e 

incentivar os mesmos para o 

melhor desenvolvimento de suas 

tarefas. 

Na empresa 

Por meio de uma reunião com 

os dirigentes responsáveis, 

para analisar os aspectos 

legais e o custo para 

implantação do sistema. 

Plano de cargos e salário. 
A parir de agosto a 

setembro de 2010. 

Gestão de recursos 

humanos. 

Para melhorar a qualidade do 

ambiente de trabalho. (promoção 

e crescimento dos funcionários) 

Na empresa 

Elaborar uma política de cargos 

e salários para reavaliação dos 

cargos e salários. 

Programa 5’s A partir de agosto de 2009. 
Consultora de gestão 

de qualidade total. 

Melhoria nas condições de 

trabalho. 
Na empresa Implantando o programa. 

Funcionário destaque do mês A partir de setembro 2009 
Gestão de recursos 

humanos. 

Diminuir as faltas, atrasos, 

atestados, e reclamações dos 

clientes. 

Na empresa 

Por meio de indicadores onde 

irá apontar o funcionário 

destaque. 
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Revisão dos benefícios 

oferecidos 

A partir de Novembro de 

2009 

Gestão administrativa e 

de recursos humanos 

Atender as necessidades dos 

funcionários. 
Na empresa 

Por meio de uma avaliação, 

onde identificará os benefícios 

que mais atendem a 

necessidade dos funcionários. 

Patrocínio no esporte 
A partir de setembro de 

2009 

Funcionários da 

empresa 

Para promover a integração 

entre os funcionários e também 

melhorar a qualidade de vida dos 

funcionários por meio do 

esporte. 

Quadra de futsal 

Sport mania. 

Futebol entre funcionários e 

amigos. 

Treinamentos ou cursos 

profissionalizantes, citados no 

quadro 25. 

A partir de março 2010. Empresa especializada 
Aperfeiçoamento dos 

funcionários 

Na empresa ou 

instituições 

profissionalizantes 

Por meios de cursos, palestras 

e treinamento para o 

desenvolvimento dos 

funcionários. 

Reuniões semanalmente A partir de agosto de 2009 Gerência  

Para possibilitar a participação 

dos funcionários, para que os 

mesmos possam expor suas 

sugestões de melhoria e críticas. 

Na empresa 

Por meio de reuniões onde 

podem ser realizado palestras 

para motivação e integração 

dos funcionários 

Avaliação de Desempenho  A partir de outubro de 2009 Psicóloga 
Para avaliar o desempenho de 

cada funcionário. 
Na empresa 

Realizando pequenas reuniões 

avaliando as competências 

exigidas para cada função. 

Quadro nº25 - Plano de Ação  
Fonte: Dados primários 
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Para elaboração do plano de ação foi levado em conta além do resultado da 

pesquisa, a observação da acadêmica, considerando também as condições da 

empresa para a realização de algumas melhorias.  

O plano de ação foi apresentado para o gerente geral da empresa, que 

confirmou que as ações serão realizadas a partir das datas mencionadas. Como 

também disponibilizou a oportunidade da acadêmica no desenvolver o plano de 

acordo com a disponibilidade financeira da empresa. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A política de remuneração de uma organização é um conjunto de diferentes 

formas de recompensa que se complementam e buscam alinhar atitudes e 

comportamentos com os objetivos organizacionais. Dentro das várias formas que 

podem compor este mix, as alternativas de remuneração variável são justamente 

aquelas que mais se adequaram para as empresa atuais, visando à busca de 

resultados com a recompensa. 
 Considerando dos dados levantados observa-se que a pesquisa com os 

funcionários e também com as empresas do mesmo ramo de atividade da empresa 

pesquisada, percebe-se que os objetivos do presente estudo foram atingidos, sendo 

abordados os indicadores relevantes do tema estudado. 

 Quanto ao problema de pesquisa para poder atender as necessidades da 

empresa no que se refere à remuneração variável foi discutida a questão de quais 

os fatores que se devem se considerados para a implantação desse sistema de 

remuneração que foi possível identificar que os fatores para a implantação são: 

treinamentos, custo da implantação de manutenção, os aspectos legais, conceito de 

gestão de pessoas, liderança, como também a avaliação de desempenho 

identificado nos resultados da pesquisa.  

 A revisão bibliográfica possibilitou a identificação dos fatores condicionantes 

para adaptação do sistema, ou seja, cultura organizacional que definem pos padrões 

de comportamento, atitudes, crenças, costumes, o clima organizacional  que verifica 

como as pessoas se sentem nas organizações e a maneira como elas se interagem 

entre si, a motivação que pode interferir nos resultados da empresa e também a 

liderança é um fator fundamental pelo fato de conduzir o grupo para os objetivos 

desejados. 

 Com relação aos aspectos metodológicos foi utilizado como tipologia de 

estágio a proposição de planos, com abordagem no método quantitativo e qualitativo 

onde permitiu o levantamento e a compreensão dos dados sendo relevantes para o 

alcance dos objetivos do estudo.  

 A entrevista semi-estruturada proporcionou uma melhor abrangência dos 

dados adquiridos por meio de pesquisa com a empresa e também com as empresas 
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do mesmo ramo de atividade, onde pode identificar melhor maneira de como o 

mercado está remunerando seus funcionários. 

 Os resultados obtidos na pesquisa pode-se verificar o sistema de 

remuneração atual da empresa pesquisa, levantando as necessidades que a mesma 

possui com relação à administração de recursos humanos, onde observou-se alguns 

pontos frágeis, mais que podem ser solucionados a partir do plano de ação 

apresentado.   

 Percebe-se que o sistema de remuneração variável de fato será a melhor 

forma de a empresa incentivar o comprometimento dos funcionários como também a 

motivação, com a expectativa de alcançar maior eficácia em seus processos. 

 O estudo proporcionou um aprofundamento na fundamentação teórica onde 

foram esclarecidos assuntos relacionados à administração, gestão de pessoas e 

remuneração estratégica, possibilitando o levantamento dos dados para a 

implantação do sistema de remuneração como de fato o plano de ação que poderá 

ajudar a empresa a melhorar as condições de trabalho e situações favoráveis para a 

motivação dos seus funcionários.  

 Este trabalho foi relevante para a empresa porque pode perceber a 

necessidade da implantação de um sistema de remuneração variável que poderá 

possibilitar a melhoria no modo de recompensar seus profissionais proporcionado o 

comprometimento e incentivando seus funcionários a alcançarem juntos os objetivos 

da empresa.  

 Já para a acadêmica o estudo possibilitou aumentar seu conhecimento na 

área de recursos humanos, mais especificamente no tema relacionado à 

recompensa de funcionários, pode assim conciliar a teoria com a prática. 

 Portanto a empresa para manter seus funcionários motivados, deve 

recompensar de maneira justa e adequada. Para que os funcionários desenvolvam 

com melhor qualidade suas atividades e alcancem os objetivos da empresa. 

 Além disso, serve de sugestão de futuro projeto de estudo para o próximo 

semestre a avaliação do programa implantado por meio deste trabalho e um sistema 

de avaliação do desempenho dos funcionários.  
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APÊNDICE A - ROTEIRO DA ENTREVISTA APLICADA COM O COOEDENADOR 
DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA ORGANIZAÇÃO. 
 

 

1. Política de RH  
 
1.1 Que critérios a empresa utiliza para remunerar seus funcionários? 
 
1.2 Como a empresa orienta seus funcionários em relação as suas atribuições e 
responsabilidades? De que modo eles podem questioná-las? 
 
 
3. Administração de cargos e salários  
 
3.1 De que maneira a empresa respeita o principio de remuneração igual para quem 
desempenha as mesmas atividades? 
 
3.2 Como a empresa verifica periodicamente a relação entre os salários internos e 
os do mercado? 
 
3.3 Como são efetuados os ajustes de salários? São levados em consideração os 
dados do mercado? A empresa participa de alguma pesquisa salarial? 
 
3.4 Como o sindicato dos trabalhadores influencia nos salários dos funcionários da 
empresa? 
 
3.5 Qual o indicador para verificar se a remuneração oferecida para os funcionários 
é justa em relação ao trabalho que executam? 
 
 
3.6 Como os funcionários são informados a respeito dos reajustes/aumentos 
salariais praticados pela empresa? 
 
3.7 Como a empresa percebe que o salário oferecido atende as necessidades 
básicas dos funcionários? Qual é o indicador? 
 
3.8 Que critério a empresa utiliza para comparar o salário pago aos seus 
funcionários ao de outras pessoas que executam tarefas semelhantes em empresas 
do mesmo ramo? 
 
 
4. Salário Indireto 
 
4.1 A empresa acredita que os benefícios oferecidos atendem a necessidades dos 
funcionários? Como? 
 
4.2 Há possibilidade de oferecer outros tipos de benefícios aos funcionários? Quais? 
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4.3 Como a empresa age quando algum funcionário trabalha de maneira exemplar? 
Ha algum benefício? Que tipo? 
 
4.4 Que tipo de benefícios à empresa oferece aos funcionários? Com que objetivo? 
 
 
5. Reconhecimento pelo trabalho feito 
 
5.1 De que maneira a empresa reconhece o trabalho bem feito pelos funcionários? 
Como? 
 
5.2 Do ponto de vista da empresa os funcionários acreditam que as promessas 
relacionadas ao contrato de trabalho são cumpridas? 
 
6. Treinamento e desenvolvimento  
 
6.1 Que tipo de treinamento é oferecido funcionários? Para todos os setores da 
empresa e funcionários? 
 
6.2 Como são feito o levantamento das necessidades de treinamento da empresa? 
 
6.3 Há programas de treinamento no local de trabalho? 
 
7. Avaliação de desempenho 
 
7.1 De que modo é repassado para os funcionários o feedback da sua avaliação 
desempenho? 
 
8. Promoção e carreira 
 
8.1 A empresa possui um plano de carreira? Quais as suas características básicas? 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DA ENTREVISTA APLICADA COM O COOEDENADOR 
DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA ORGANIZAÇÃO DO RAMO DE 
TRANSPORTES 
 

1. Política de RH  
 
1.1 Que critérios a empresa utiliza para remunerar seus funcionários? 
 
1.2 Como a empresa orienta seus funcionários em relação as suas atribuições e 
responsabilidades? De que modo eles podem questioná-las? 
 
 
3. Administração de cargos e salários  
 
3.1 De que maneira a empresa respeita o principio de remuneração igual para quem 
desempenha as mesmas atividades? 
 
3.2 Como a empresa verifica periodicamente a relação entre os salários internos e 
os do mercado? 
 
3.3 Como são efetuados os ajustes de salários? São levados em consideração os 
dados do mercado? A empresa participa de alguma pesquisa salarial? 
 
3.4 Como o sindicato dos trabalhadores influencia nos salários dos funcionários da 
empresa? 
 
3.5 Qual o indicador para verificar se a remuneração oferecida para os funcionários 
é justa em relação ao trabalho que executam? 
 
 
3.6 Como os funcionários são informados a respeito dos reajustes/aumentos 
salariais praticados pela empresa? 
 
3.7 Como a empresa percebe que o salário oferecido atende as necessidades 
básicas dos funcionários? Qual é o indicador? 
 
3.8 Que critério a empresa utiliza para comparar o salário pago aos seus 
funcionários ao de outras pessoas que executam tarefas semelhantes em empresas 
do mesmo ramo? 
 
4. Salário Indireto 
 
4.1 A empresa acredita que os benefícios oferecidos atendem a necessidades dos 
funcionários? Como? 
 
4.2 Há possibilidade de oferecer outros tipos de benefícios aos funcionários? Quais? 
 
4.3. Como a empresa age quando algum funcionário trabalha de maneira exemplar? 
Ha algum benefício? Que tipo? 
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4.4. Que tipo de benefícios à empresa oferece aos funcionários? Com que objetivo? 
 
 
5. Reconhecimento pelo trabalho feito 
 
5.1 De que maneira a empresa reconhece o trabalho bem feito pelos funcionários? 
Como? 
 
5.2 Do ponto de vista da empresa os funcionários acreditam que as promessas 
relacionadas ao contrato de trabalho são cumpridas? 
 
6. Treinamento e desenvolvimento  
 
6.1 Que tipo de treinamento é oferecido funcionários? Para todos os setores da 
empresa e funcionários? 
 
6.2 Como são feito o levantamento das necessidades de treinamento da empresa? 
 
6.3 Há programas de treinamento no local de trabalho? 
 
 
7. Avaliação de desempenho 
 
7.1 De que modo é repassado para os funcionários o feedback da sua avaliação 
desempenho? 
 
8. Promoção e carreira 
 
8.1 A empresa possui um plano de carreira? Quais as suas características básicas? 
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APÊNDICE C – QUESTINÁRIO APLICADO COM OS FUNCIONÁRIOS DA 

ORGANIZAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL 

 

1. Dados pessoais 

 

 

1.1 Sexo: 
 
Masculino (   )    Feminino  (   ) 
 
1.2 Idade: 
 
16 anos a 20 anos (   )    21 anos a 25 anos (   )   26 anos a 30 anos (   )   
 31 anos a 35 anos (   )   36 anos a 40 anos (   )   41 anos a 45 anos (   )    
Acima de 45 anos  (   ) 
 
1.3 Estado Civil: 
 
Solteiro (   )     Casado (   )     Viúvo    (   )     Divorciado (   )     Amasiado  (   ) 
 
 
 
2. Educação 
 
 
 
2.1 Qual a sua escolaridade? 
Primeiro grau completo (   )   Primeiro grau incompleto (   )   Segundo grau completo  
(   )   Segundo grau incompleto (   )    Superior incompleto (   )   Superior completo  ( ) 
 
2.2 Você está estudando? 
Sim (   )         Não(   ) 
 
2.3 Porque você não está estudando? 
Por causa do horário de trabalho (   )     Por causa da minha idade(   )   
 Por Causa do valor da mensalidade   (   )     Não tenho interesse(   )  Outro motivo( ) 
 
3. Família  
 
 
3.1 Possui Filhos? 
Não (   )  1 (   )          2 (   )          Acima de 2 (   ) 
 
3.2 Algum familiar também trabalha na empresa? 
 
Sim ( )   Não (   ) 
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3.3 Quando você está trabalhando, com quem ficam seus filhos menores? 
Com os avós (   )   Com vizinhos (   )   Com o filho mais velho (   )  Com parentes (   )   
Na creche (   )  
 
 
4. Trabalho 
 
 
4.1 Este é seu primeiro emprego? 
Sim (   )          Não (   ) 
 
4.2 Há quanto tempo você trabalha na empresa? 
Menos de 1 ano (   )   1 ano  (   )  2 anos (   )  Acima de 2 anos (  ) 
 
4.3 Qual departamento que trabalha? 
Administrativo (   )   Operacional   (   )  Transportes (  ) 
 
 
5. Salário  
 
 
5.1 Qual seu salário Atual? 
Entre 1 e 2 salários mínimos(   )  Entre 2 e 3 salários mínimos(   )  
 Entre 3 e 4 salários mínimos    )   Acima de 4 salários mínimos (   ) 
 
5.2 Qual a renda total, mensal (aproximada) de sua família? Some o seu salário 
com o de seu cônjuge e com o de seus filhos . 
(   )  1 salário mínimo     (   )  Entre 1 e 2 salários mínimo 
(   )  Entre 2 e 3 salários mínimo   (   )  Entre 3 e 4 salários mínimo  
(   )  Entre 4 e 5 salários mínimo   (   )   Entre 5 e 10 salários mínimo  
(   )  Acima de 10 salários mínimo  
 
 
 
6. Habitação 
 
6.1 Você mora em: 
Casa (   )  Apartamento (   )  Quarto (   ) Pensão (   )  
 
6.2 Qual o tipo de construção de sua residência: 
Alvenaria (   )  Madeira (   )  Mista (   )  Outro (   ) 
 
 
6.3 Sua residência é: 
Própria (   )  Alugada (   )  Cedida/emprestada (   )  Mora com seus pais (   ) 
 
6.4 Quanto você paga por mês de aluguel ou financiamento de sua residência? 
Entre R$200,00 a R$300,00 (   ) Entre R$300,00 a R$400,00 (   )   Entre R$ 400,00 a 
R$500,00(   )  Acima de R$500,00 (   )  Não se aplica (  ) 
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7. Transporte 
 
 
7.1 Qual o meio de transporte que você utiliza para ir ao trabalho? 
Carro (   )  Ônibus (   )  Bicicleta (   )  Moto (   ) Carona (   )  A pé (   ) 
 
8. Lazer 
 
 
8.1 Você gosta de algum esporte? 
Sim (   )          Não (   ) 
 
8.2 Qual o seu esporte favorito? 
Futebol de campo (   )  Futebol de salão (   )  Voleibol (   )  Basquetebol (   )  Natação 
(   )  Tênis (   )   Tênis de mesa (   )  Caminhada (   )  Outro (   )................................... 
 
8.3 Você prática ou participa do seu esporte favorito? 
Sim (   )          Não (   ) 
 
 
9. Geral  
 
 
9.1 Quando você está de folga, o que mais gosta de fazer?  
(   )Assistir programas de televisão (   )  Descansar (   )   Ir ao cinema (   )  Ler jornal, 
livro revista (   )  Visitar amigos e parentes (   )  Jogar futebol (   )  Jogar cartas (   )  Ir 
a praia 
(   )  Ir a igreja (   )  Ir ao baile (   )  Pescar/caçar (   )  Ouvir musica (   )  Dançar 
(   )  Jogos eletrônicos (   )  Passear (   )  Viajar (   ) 
 
9.2 Você toma algum tipo de remédio continuamente?  
(  ) Não Pressão alta (   )   Coração (   )   Diabete (   )   Depressão  
(   )   Stress (   )  Outro (  ) ............................  
 
9.3 Você e a sua família possui algum tipo de plano de saúde? 
(  )  Sim   (  )  Não  
 
9.4 Você freqüenta salão de beleza ( corte, manicure, escova, prancha, tintura) 
Toda semana (   )      Uma vez por mês (   )     Quase nunca (   ) 
 
 
9.5 Onde você costuma fazer suas refeições durante a semana? 
(   ) Em casa (   )   No restaurante (   )   Na casa dos pais (   )     Na casa de  
parentes 
(   )   Não empresa  
 
9.6 Nos finais de semana onde costuma fazer suas refeições? 
(   ) Em casa (   )   No restaurante (   )      Na casa dos pais (   )   Na casa dos 
parentes 
(   )  Outros_____________ 
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APÊNDICE D - ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO APLICADO COM OS 

FUNCIONÁRIOS DA ORGANIZAÇÃO 
 
 
1. Avaliação de Desempenho  

 

1.1 Você sabe de que modo seu trabalho é avaliado? 

(  ) Sim   (  ) Não (  ) Mais ou Menos   (  ) Não sei responder 

 

2. Salário / Remuneração  

 

2.1 Você considera seu salário adequado em comparação com o salário recebido 

por outros funcionários do mesmo nível da sua empresa? 

(  ) Sim   (  ) Não  (  ) Mais ou menos  (  ) Não sei responder 

 

2.2 Você acredita que sua empresa respeita o principio de remuneração igual para 

quem desempenha as mesmas atividades? 

(  ) sempre  (  ) Quase sempre  (  ) Raramente  (  )  Nunca   

 

2.3Você tem conhecimento de como são efetuados os ajustes de salários?  

(  ) sim  (  )  Não  (  ) mais ou menos  (  ) Não sei responder  

 

2.4 Você sabe como o sindicato dos trabalhadores influencia no seu salário? 

(  ) sim  (  )  Não  (  ) mais ou menos  (  ) Não sei responder 

 

2.5 Sua remuneração é adequada ao trabalho que você faz? 

(  ) sim  (  )  Não  (  ) mais ou menos  (  ) Não sei responder 

 

2.6 Você é informado a respeito dos reajustes/aumentos salariais praticados pela 

empresa? 

(  ) sempre  (  ) Quase sempre  (  ) Raramente  (  )  Nunca  (  ) Não tenho opinião  

 

 

3. Salário Indireto 
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3.1 Os benefícios oferecidos pela empresa atendem as suas necessidades? 

(  ) Sim   (  ) Não  (  ) Mais ou menos 

 

 

3.2 Você sabe qual o objetivo da empresa em oferecer benefícios aos funcionários? 

(  ) sim  (  )  Não  (  ) mais ou menos 

 

 
4. Reconhecimento pelo trabalho feito 
 

4.1 O seu superior imediato reconhece os bons resultados alcançados por você no 

seu trabalho? 

(  ) Sempre  (  ) Quase sempre  (  ) Raramente  (  ) Nunca   

 

4.2 Você acha que a empresa reconhece o trabalho bem feito pelos funcionários?  

(  ) sempre  (  ) Quase sempre  (  ) Raramente  (  )  Nunca  (  ) Não tenho opinião  

 

5. Treinamento e desempenho 

 

5.1 Os treinamentos que a empresa costuma oferecer atendem as necessidades 

prioritárias do seu setor? 

(  ) Sempre  (  ) Quase sempre  (  ) Raramente  (  ) Nunca   

 

5.2 A empresa oferece oportunidade para seu desenvolvimento e crescimento 

profissional? 

(  ) sempre  (  ) Quase sempre  (  ) Raramente  (  )  Nunca  (  ) Não tenho opinião 

5.3 Você recebe treinamento para melhorar as suas atividades?  

(  ) sempre  (  ) Quase sempre  (  ) Raramente  (  )  Nunca   

 

5.4 A empresa das condições de treinamento para que você tenha um aprendizado 

contínuo? 

(  ) sempre  (  ) Quase sempre  (  ) Raramente  (  )  Nunca  (  ) Não tenho opinião  
6. Responsabilidade  
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6.1 Você é orientado pela empresa em relação as suas atribuições e 

responsabilidades?  

(  ) sempre  (  ) Quase sempre  (  ) Raramente  (  )  Nunca  (  ) Não tenho opinião  

 

7. Promoção e Carreira 

 

7.1 A empresa fornece possibilidade de promoção? 

(  ) sempre  (  ) Quase sempre  (  ) Raramente  (  )  Nunca  (  ) Não tenho opinião  

 

7.2 A empresa tem interesse em promover seus funcionários?  

(  ) sempre  (  ) Quase sempre  (  ) Raramente  (  )  Nunca  (  ) Não tenho opinião  

 

7.3 A empresa oferece um plano de carreira para os funcionários? 

(  ) sempre  (  ) Quase sempre  (  ) Raramente  (  )  Nunca  (  ) Não tenho opinião  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO DE ESTÁGIO 
 

 
 

 

 

 

A organização cedente de estágio PONTOLOG TRANSPORTES E 

LOGÍSTICA LTDA, declara, para os devidos fins, que a estagiária JOICE DE 

OLIVEIRA, aluna do curso de Administração do Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas - CECIESA/Gestão da Universidade do Vale de Itajaí – UNIVALI, cumpriu 

a carga horária prevista para o período de 13/08/2008 a 06/05/2009, seguiu o 

cronograma de trabalho estipulado no Projeto de Estágio e respeitou nossas normas 

internas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itajaí, 05 de maio de 2009. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

PONTOLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 
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ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS 
 
 
 

Joice de Oliveira 

       Estagiária 
 

 

 

 

 

Elizangela da Silva Oliveira 

Supervisor de campo 

 

 

 

 

Justina Costa da Rodrigues 

Orientador de estágio 

 

 

 

 

Prof. Eduardo Krieger da Silva 

Responsável pelos Estágios em Administração 

 

 
 

 

 

 

 

 


