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RESUMO 
 
GRAPP, Silvana Ferreira.  Proposta de um plano de cargo e salários para a 
empresa Ponta dos Ganchos Resort.  2006.  102 f. Trabalho de Conclusão de 
Estágio (Graduação em Administração) - Universidade do Vale do Itajaí, Biguaçu, 
2006.  
 
 
 
O presente trabalho de Conclusão e Estágio tem como objetivo propor um plano 
de cargo e salários para a empresa Ponta dos Ganchos Empreendimentos 
Turísticos Ltda, e verificar se os salários estão compatíveis com as funções 
(equilíbrio interno) e com os praticados por outras empresas do ramo (equilíbrio 
externo). Houve a necessidade de analisar e descrever os cargos da empresa, 
conceituar os fatores de avaliação, descrever a probabilidade de graduação de 
cada fator e finalmente criar um Comitê de Avaliação que decidiu sobre o grau de 
avaliação de cada cargo. Para análise e descrição de cada cargo, foi aplicado um 
questionário, utilizando a metodologia quantitativa, resultando na descrição de 
31cargos, descritos de forma padronizada e utilizou-se a pesquisa salarial com 2 
empreendimentos turísticos da região para a apuração e adequação dos salários 
atualmente praticados. Conclui-se que os salários estão acima na média, em 
torno de 6,27%. Finalmente foram confrontadas outras ações que a empresa 
poderá implantar, no futuro, para ajustar sua prática de remuneração. Em seguida 
com o uso do “método de pontos”, foi possível chegar a pontuação final dos 
cargos e ordená-los em classe. Foi elaborada proposta de plano de cargos, de 
acordo com o interesse da empresa, dividido em pontos e classes salariais. 

 
 
 

Palavras – chaves: Avaliação de cargos; administração de pessoal; descrição 
dos cargos; remuneração e salários. 



ABSTRACT 
 
GRAPP, Silvana Ferreira.  Proposta de um plano de cargo e salários para a 
empresa Ponta dos Ganchos Resort.  2006.  102 f. Trabalho de Conclusão de 
Estágio (Graduação em Administração) - Universidade do Vale do Itajaí, Biguaçu, 
2006.  
 
 
 
The present work of conclusion course and internship aims to propose a position 
plan and salaries for the Ponta dos Ganchos Empreendimentos Turísticos Ltda 
enterprise, and verify if the salaries are compatible to their function ( Internal 
Balance) and to the ones used by others enterprises in the same area (External 
Balance). There has been a necessity to analyze and describe the enterprise’s 
position, to concept the evaluation factor, describe the graduation probability of 
each factor and finally it has been created an Evaluation Committee which decided 
the evaluation degree of each position. For the analysis and description of each 
position, it has been applied a questionnaire, using the quantitative methodology, 
resulting the description of the 31 positions, described by a standard way and it 
has also been used a remuneration research with two tourist enterprises from the 
region for counting and adaptation of the current salaries. To conclude, the 
salaries are around 6,27% over the average. Finally were found other actions that 
could might be implanted by the property, to adjust its remuneration practice. By 
the use of the “points method”, It has been possible to find out the final 
punctuation of the functions and set them into classes. It has been elaborated a 
proposal plan of functions, according to the enterprise’s interest, divided by the 
points of salary classes. 
 
 
Key word: Evaluation of positions; personal administration; description of 
positions; remuneration and salaries.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

  

No contexto em que vivem, as empresas precisam ser competitivas para 

manterem-se no mercado. Para que uma empresa seja competitiva e alcance os 

resultados almejados, um dos fatores essenciais para o sucesso é a qualidade 

dos seus funcionários. Fator este que traz motivos de preocupação, pois para 

haver qualidade no desempenho de suas funções, os funcionários devem ser 

remunerados e recompensados de maneira igualitária. Sendo assim, é necessário 

que a empresa possua um adequado plano de cargos e salários, que proporcione 

a ela todas estas informações.  

A empresa Ponta dos Ganchos Empreendimentos Turísticos Ltda iniciou 

sua atividade em dezembro de 2001, no município de governador Celso Ramos, 

inserido no contexto nacional e internacional, no ramo hoteleiro, como um dos 

melhores resort do Brasil. 

Situada em uma pequena península entre duas pequenas e charmosas 

vilas de pescadores e cercada em três pontos pelo mar da “Costa Esmeralda”, a 

Ponta dos Ganchos Exclusive Resort oferece um serviço personalizado como o 

de uma pousada, juntamente com a infra-estrutura sofisticada de um hotel 5 

estrelas. Acima de tudo, Ponta dos Ganchos tem apenas 20 confortáveis e 

espaçosos bangalôs em uma área com mais de 80.000 m², com mais de 3 

funcionários por pessoa oferece um serviço customizado para cada hóspede. Um 

exemplo é que todas as refeições (incluindo café da manhã) são servidas a 

qualquer hora do dia. 

A empresa tem atualmente 65 funcionários, distribuídos em quatro setores, 

(administração, governança, comercial e A&B (alimentos e Bebidas)), sendo um 

total de 30 cargos na empresa.   

A empresa Ponta dos Ganchos Exclusive Resort, que é seu nome fantasia,  

apesar da quantidade de funcionários, ainda não possui um plano de cargos e 

salários.  

Sendo assim, torna-se necessário a proposição de um plano de cargos e 

salários, para verificar, inclusive, se os salários estão adequados às funções.  

 



  
 

Coloca-se a seguinte questão norteadora: Qual a forma de remuneração 

mais adequada para um plano de cargos e salários para a empresa Ponta dos 

Ganchos Exclusive Resort? 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 
 

Propor um plano de cargo e salários na empresa Ponta dos Ganchos 

Empreendimentos Turísticos Ltda, localizada em Governador Celso Ramos, no 

período de março a novembro de 2006. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 
 

● Identificar os cargos existentes na empresa; 

● Descrever os cargos existentes na empresa; 

● Analisar os cargos atuais; 

● Proceder a avaliação dos cargos atuais construindo a probabilidade de 

graduação e utilizando o sistema de métodos de pontos. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 Este estudo é importante, tendo em vista que a empresa não possui um 

plano de cargos e salários desde que iniciou suas atividades. Portanto, com este 

estudo será possível analisar cada cargo e verificar se os salários estão 

compatíveis com as funções. 

 O momento atual exige que as empresas sejam competitivas, e para 

competir no mercado e ficar entre as melhores, é preciso ter funcionários 

comprometidos com a organização. Para que haja participação de todos os 

funcionários, é necessário analisar e verificar os cargos e adequar os salários. 

Quando os funcionários estão satisfeitos, eles tendem a ser mais comprometidos 

com a empresa e a trabalhar juntos para o alcance do sucesso.  

 Para a execução deste estudo, a empresa disponibilizou todas as 

informações necessárias. O tempo de um ano foi suficiente para propor um plano 

 



  
 

de cargos e salários adequado. Os custos foram irrisórios para a realização deste 

estudo e os conhecimentos adquiridos durante o período de estágio servirão para 

o aprofundamento no assunto.   
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

Neste capítulo são abordados os assuntos referentes à Administração de 

Cargos e Salários, de acordo com os principais autores da área. São abordados: a 

terminologia da administração de cargos e salários, a descrição e especificação dos 

cargos, o inventario dos cargos, a análise e descrição dos cargos, o ordenamentos 

dos cargos, as técnicas de coleta dos dados, a avaliação de cargos, os métodos de 

avaliação e por fim a pesquisa salarial. 

Os assuntos estudados são importantes para um melhor entendimento e para 

alcançar o trabalho desenvolvido. 

 

2.1 ADMINISTRAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS 

 

 Para Chiavenato (1999, p. 224) “a administração de salários é um conjunto de 

normas e procedimentos utilizados para estabelecer e / ou manter estruturas 

salariais eqüitativas e justas na organização”. 

 A organização é um conjunto integrado de cargos em diferentes níveis 

hierárquicos e em diferentes setores de atividades. Com isso, a administração 

salarial é um assunto que envolve a organização como um todo e que repercute em 

todos os seus níveis e setores (CHIAVENATO, 1999, p. 228).  

Para estabelecer e manter estruturas salariais eqüitativas e justas, torna-se 

necessário estabelecer duas formas de equilíbrio, segundo Chiavenato (1999, p. 

228): 

 

● Equilíbrio interno: ou seja, coerência interna entre os salários em relação 

aos cargos da própria organização. 

● Equilíbrio externo: ou seja, coerência externa dos salários em relação aos 

mesmos cargos de outras organizações que atuam no mercado de 

trabalho. 

 

Pontes (1989, p. 19) complementa que “a manutenção destes equilíbrios é 

uma preocupação central da administração de cargos e salários”. 
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De acordo com Ribeiro (2005, p. 276 – 277), a administração de salários 

possui alguns objetivos, abaixo serão citados os que se adaptam à este estudo: 

 

● Definir as atribuições, a autoridade e a responsabilidade de cada grupo 

pelo estabelecimento da descrição dos cargos; 

● Estabelecer especificações de cargos que, juntamente com as descrições, 

proporcionem dados que sirvam de base para eficientes sistemas de 

recrutamento, seleção, treinamento e acesso de funcionários; 

● Criar, aplicar e desenvolver métodos de avaliação de cargos, que 

contribuam para a fixação de uma adequada estrutura de salários, com 

base no valor dos cargos; 

● Estabelecer uma estrutura salarial que permita a competição no mercado 

de salários; 

● Desenvolver sistemas de incentivos que reconheçam a necessidade de 

compensar o desempenho individual; 

● Proporcionar dados para a aplicação de métodos sistemáticos e objetivos 

de avaliação de eficiência; etc. 

  

2.1.1 Terminologia da administração de cargos e salários 
 

Para que haja um melhor entendimento do assunto, é necessário que os 

termos aplicados na administração de cargos e salários sejam conceituados de 

forma simples e de fácil entendimento. 

Na seqüência, aborda- se os principais termos empregados na análise de 

cargos e salários por alguns autores da área: 

 

● Tarefa: é uma atividade executada por um indivíduo que ocupa 

determinado cargo. Exemplo: arquivar, digitar, etc (PONTES, 1989, p. 26). 

Oliveira (2002, p. 13) complementa, “é o conjunto de elementos que 

requer esforço humano para determinado fim”.  Já Gil (2001, p. 172) 

afirma ”são as atividades individualizadas executadas por um ocupante de 

cargo”. 

● Função: é o agregado de tarefas atribuídas a cada indivíduo na 

organização. Exemplo: datilógrafo do departamento de contabilidade, etc 
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(PONTES, 1989, p. 26). Já para Oliveira (2002, p. 13) “é a atribuição 

específica; inclui deveres e responsabilidades requeridas das atividades 

de um indivíduo”. Gil (2001, p. 172) complementa que a função “é um 

conjunto de tarefas ou atribuições que são exercidas de maneira 

sistemática e reiterada por um individuo numa organização”. 

● Cargo: é o conjunto de funções substancialmente idênticas quanto à 

natureza das tarefas executadas e às especificações exigidas dos 

ocupantes. (PONTES, 1989, p. 26). No entanto, para Oliveira (2002, p. 13) 

“é a ocupação oficial do empregado, para descrevê-lo é necessário 

entender as várias operações da empresa e estabelecer a necessidade ou 

objetivo de cada função”. De maneira mais simples, Gil (2001, p. 172) 

define cargo como “um conjunto de funções definidas em determinada 

estrutura organizacional”. 

● Grupo ocupacional: de acordo com Pontes (1989, p. 26) “é o conjunto de 

cargos que se assemelham quanto à natureza do trabalho”. O autor divide 

estes grupos em: 

- Grupo ocupacional gerencial: abrange os cargos de chefes, gerentes, 

diretores, etc. 

- Grupo ocupacional de profissionais de nível superior: abrange os cargos de 

engenheiro, economista, advogado, administrador, etc. 

- Grupo ocupacional de técnicos de nível médio: abrange os cargos de 

desenhista, laboratorista, inspetor, supervisor técnico, etc. 

- Grupo ocupacional administrativo: abrange os cargos de recepcionista, 

auxiliares, analistas, supervisor administrativo, etc. 

- Grupo ocupacional operacional: abrange os cargos de pedreiro, operador, 

mecânico, supervisores operacionais, etc. 

 

2.2 DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS 

 

A descrição de cargos consiste na exposição ordenada das tarefas ou 

atribuições de um cargo e a especificação na identificação dos requisitos 

necessários para o desempenho das tarefas ou atribuições (GIL, 2001, p. 181). 

Pontes (1989, p. 55) aponta que: 

 



 20

Com base nos dados levantados dos cargos, quer pela observação local, 

questionário e ou entrevista, deve ser elaborada a descrição e especificação do 

cargo, de forma organizada e padronizada. 

 De acordo com Gil (2001, p. 182), “tanto a descrição quanto à especificação 

de cargos consistem basicamente num trabalho de redação”.  

No entanto, Gil (2001, p. 182) recomenda a observância dos seguintes 

princípios: 

 

● Clareza: deve-se dar preferência a termos simples, que não dêem margem 

à ambigüidade; 

● Precisão: deve-se dar preferência a termos que sejam passiveis de algum 

tipo de mensuração; 

● Concisão: deve-se dar preferência a frases curtas, evitando-se minúcias 

desnecessárias; 

● Impessoalidade: para tornar a descrição impessoal, recomenda-se que 

seja iniciada por um verbo no infinitivo ou na terceira pessoa do singular 

do presente do indicativo. 

 

2.2.1 Descrição dos cargos 
 

Para Gil (2001, p. 175) “a descrição de cargo é o estudo que se faz para se 

obter informações sobre as tarefas ou atribuições de um cargo”. 

Oliveira (2002, p.12) complementa que: 

 
A descrição de cargos é um processo que consiste em determinar, 
pela observação e pelo estudo, os fatos ou elementos que compõem 
a natureza de um cargo e o tornam distinto dos outros cargos 
existente da organização. De forma geral, ela define algumas 
responsabilidades principais e uma lista de tarefas que o ocupante 
do cargo deve desempenhar. 

 

A descrição de cargos envolve a descrição sumária e o detalhamento. A 

descrição sumária tem como objetivo fornecer uma idéia global do cargo; já o 

detalhamento, é constituído pela descrição organizada e padronizada das tarefas 

que compõem o cargo. Todavia, em alguns casos, como de natureza operacional, o 

mais adequado é descrevê-los por ordem cronológica (GIL, 2001, p. 182). 
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Para descrição detalhada do cargo se aplicam algumas regras, para a 

descrição sumária, como o próprio nome indica, é um resumo que permite 

compreender rapidamente o conteúdo do cargo. Em geral, a descrição sumária é 

composta das principais atividades, sendo descrito apenas “o que faz”, com o 

objetivo de fornecer uma idéia geral do cargo (PONTES, 1989, p. 57). 

A descrição do cargo fornece informações que servirão de base para obter o 

máximo de dados possível que serão utilizados para fins de remuneração, seleção, 

treinamento, etc (OLIVEIRA, 2002 p. 12).  

 

2.2.2 Especificação dos cargos 
 

Para Pontes (1989, p. 26) “a especificação do cargo é o relato dos requisitos, 

responsabilidades e incômodos impostos ao ocupante do cargo”.  

Já para Gil (2001, p.  183) “consiste no estabelecimento da qualificação 

requerida do ocupante do cargo” 

Os relatos não devem ser longos e vagos, e não serão resultados finais de 

avaliação dos cargos, uma vez que o comitê de avaliação poderá alterar uma 

especificação (PONTES, 1989, p. 26). 

A especificação do cargo é dividida em quatro grandes áreas, segundo 

Pontes (1989, p. 25): 

  

● Área mental: determina os conhecimentos teóricos ou práticos necessários 

para que o ocupante do cargo desempenhe adequadamente suas 

funções. Os requisitos mais comuns são: instrução ou conhecimento, 

experiência, iniciativa e complexidade das tarefas. 

● Área de responsabilidades: determina as exigências impostas ao ocupante 

do cargo para impedir danos à produção, ao patrimônio e a imagem da 

empresa. Os requisitos mais comuns são as responsabilidades por: erros, 

supervisão, numerários, títulos ou documentos, contatos, dados 

confidenciais, material, ferramentas e equipamentos. 

● Área física: determina os desgastes físicos impostos ao ocupante do cargo 

em decorrência de tensões, movimentos, posições assumidas, etc. Os 

requisitos mais comuns são: esforço físico, concentração mental e visual, 

destreza ou habilidade, compleição física. 
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● Área de condições de trabalho: determina o ambiente onde é desenvolvido 

o trabalho e os riscos a que está submetido o ocupante do cargo. Os 

requisitos mais comuns são: ambiente de trabalho e riscos. 

 

Estes fatores servem para mensurar, isoladamente as diferenças entre os 

cargos. Os fatores de análise são, geralmente, diferentes em cada grupo 

ocupacional. Por exemplo, o fator condições de trabalho é muito importante nas 

especificações do grupo ocupacional operacional, não sendo importante no grupo 

ocupacional administrativo. Um fator é incluído para estudo de um grupo ocupacional 

quando através dele torna-se possível sentir as diferenças entre os cargos desse 

grupo. Assim, se dentro de um grupo ocupacional, por exemplo, operacional, o fator 

risco especificar o mesmo grau a todos os cargos, esse fator não deve ser incluído 

para análise (PONTES, 1989, p. 25 –27). 

 

2.3 INVENTÁRIOS DE CARGOS 

 

De acordo com Paschoal (2001, p. 25) “ a denominação deve refletir a 

essência do cargo, sua atividade ou função principal. Muitas denominação já estão 

consagradas e pertence ao domínio público”.  

Pontes (2000, p. 96), salienta que o título atribuído a um cargo deve espelhar 

as tarefas desse cargo, o título deve ser universal, isto é, aquele utilizado pela 

maioria das empresas. 

Os títulos devem ser os mais sucintos possível e, ao mesmo tempo obedecer 

a um padrão existente na organização. Não devem ter conotação depreciativa, nem 

atribuir um status que o cargo não possui (PASCHOAL, 2001, p. 25).  

 

2.4 ANÁLISE E DESCRIÇÃO DOS CARGOS 

 

De acordo com Pontes (1989, p. 26) “é o estudo que se faz para coligir 

informações sobre as tarefas componentes do cargo e as especificações exigidas do 

seu ocupante. Da análise resulta a descrição e a especificação do cargo”. 

Zimpeck (1992, p. 40) complementa: 
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A análise e descrição de cargos é a base fundamental de todo um 
sistema de administração de salários, pois, das informações que seu 
uso deriva é que é possível estabelecer critérios e técnicas de 
remuneração. E tudo isto  simplesmente resulta de fato de que para 
valorar cargos é preciso antes conhece-los em todos os detalhes 
disponíveis. 

              

 Este é um processo fundamental de um programa de Administração de 

Salários. A análise e descrição fornecem as informações que servirão para o 

desenvolvimento do sistema de avaliação de cargos (ZIMPECK, 1992, p. 39). 

Conforme o método de Avaliação de Cargos adotado, haverá também 

modificações no método de Análise de Cargos correspondente (ZIMPECK, 1992, p. 

39). 

 

2.4.1 Funções de análise e descrição de cargos 
 

A análise e descrição de cargos podem ser concebidas como ponto de partida 

para o tratamento da maioria dos problemas no campo dos Recursos Humanos. 

Entre suas funções, Gil (2001, p. 176) aponta: 

 

● A determinação do perfil do ocupante para definir os procedimentos para 

seleção do pessoal; 

● O fornecimento dos dados necessários para o levantamento de 

necessidades e seleção dos conteúdos dos programas de treinamento de 

pessoal; 

● O fornecimento dos dados para subsidiar os programas de higiene e 

segurança no trabalho; 

● O fornecimento de informações para o supervisor e o empregado acerca 

dos padrões de desempenho no trabalho; 

● O fornecimento de subsídios para avaliação de cargos e determinação das 

faixas salariais; 

● A determinação das linhas de autoridade e responsabilidade na 

organização; 

● O fornecimento de subsídios para a implantação de sistemas de avaliação 

e mérito. 
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2.4.2 Processo de análise e descrição de cargos 
 

 O processo de análise e descrição de cargos assemelha-se ao de uma 

pesquisa social, abrangendo as seguintes etapas, conforme Gil (2001, p. 176): 

 

● Determinação dos dados requeridos; 

● Coleta de dados; 

● Análise dos dados; 

● Descrição e especificação de cargos. 

 

2.4.3 Determinação dos dados requeridos 
 

 A análise e descrição de cargos requer uma série de dados, conforme aponta 

Gil (2001, p. 176 - 177): 

 

● Atividades do cargo:  descrição das atividades desempenhadas. O nível 

de detalhamento exigido varia de organização para organização; 

● Instrumentos de trabalho: envolve as máquinas, equipamentos, 

ferramentas e outros recursos utilizados no trabalho; 

● Requisitos pessoais exigidos pelo cargo: são os atributos pessoais 

(características de personalidade, interesses, características físicas, etc) e 

conhecimentos e habilidades relacionadas ao cargo (formação, 

treinamento, experiência profissional, etc); 

● Responsabilidades: o desempenho das atribuições do cargo pode 

envolver responsabilidades como: supervisão de pessoas, materiais, 

ferramentas, equipamentos, dinheiro, documentos e informações; 

● Condições de trabalho e riscos: especificação de quão onerosas, 

desagradáveis ou arriscadas são as condições de trabalho. 

 

2.5 ORDENAMENTOS DE CARGOS 

 

De acordo com Paschoal (2001, p. 59 - 60), o ordenamento dos cargos em 

níveis ou classes é uma das ferramentas de que se precisa para atribuir e 

administrar os salários de forma adequada.  

 



 25

Paschoal (2001), esclarece um conceito básico em administração de salários: 

todos os cargos agrupados numa mesma classe têm o mesmo tratamento salarial, 

as diferenças de salários dentro das classes se devem por causa da diferença entre 

os ocupantes dos cargos: merecimento, domínio, resultado, tempo de serviço e 

outros, esses critérios depende da política interna. 

Fica mais seguro analisar o resultado da avaliação com os cargos agrupados 

em classe, pois terá menos probabilidade de possíveis erros de avaliação que 

interfeririam diretamente nos salários (PASCHOAL, 2001).   

 

2.6 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

 Os dados para análise e descrição de cargos podem ser obtidos a partir de 

diferentes técnicas, podendo ser observação local, questionário, entrevista e 

métodos combinados, conforme cita Gil (2001, p. 177). 

 

2.6.1 Observação local ou direta 
 

Para Gil (2001, p. 177) a observação direta “consiste na observação direta do 

ocupante do cargo no exercício de suas funções”. 

Pontes (1989, p. 31) complementa: “método rudimentar de análise de cargos, 

utilizado para cargos cujas tarefas envolvam operações manuais ou tarefas simples 

e repetitivas”. 

Na observação direta, o analista primeiramente mantém contato com o chefe 

ou encarregado do setor para explicar as razões da análise e para obter uma visão 

geral do cargo a ser analisado. A seguir, recolhe toda documentação disponível 

referente a execução das tarefas e analisa as circunstâncias  em que o trabalho é 

desenvolvido. Por fim, prepara as folhas para os registro e procede à coleta dos 

dados (GIL, 2001, p. 177). 

Abaixo, Pontes (1989, p. 30 – 31) demonstra algumas vantagens e 

desvantagens desta técnica: 
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Vantagens:  

 

● Permite melhor compreensão dos objetivos de cada tarefa, das relações 

do cargo com outros, e das operações envolvendo máquinas e 

equipamentos; 

● Permite verificar “in loco” as responsabilidades impostas ao ocupante do 

cargo e as condições ambientais onde são desenvolvidos os trabalhos; 

● Não há necessidade do empregado paralisar o trabalho. 

 

Desvantagens: 

 

● Método moroso, que encarece o processo de coleta de dados, pois exige 

muito tempo do analista de cargos; 

● Geralmente as observações têm que ser completadas, uma vez que 

surgem dúvidas sobre as tarefas e especificações do cargo; 

● Método restrito para análise de cargos cujas tarefas sejam simples e 

repetitivas. 

 
2.6.2 Questionário  
 
  

Segundo Pontes (1989, p. 32), o questionário “é um método muito utilizado e 

indicado para todos os grupos ocupacionais. Geralmente são elaborados 

questionários padrão, um para cada grupo ocupacional, pois os fatores de 

especificação são diferentes”.  

Gil (2001, p. 178) complementa: “solicita-se do ocupante do cargo, ou do seu 

supervisor direto, o preenchimento de um questionário envolvendo questões sobre 

as características do cargo”. 

Os questionários são distribuídos para os empregados ou para os chefes 

preencherem. Antes da distribuição dos questionários os funcionários devem ser 

devidamente esclarecidos quanto aos objetivos da análise de cargos, de modo a não 

deixar dúvidas quanto ao seu verdadeiro uso (PONTES, 1989, p. 32).  

 A elaboração do questionário varia em função da natureza do cargo. Por essa 

razão, ao se decidir por sua aplicação, costuma-se considerar os grupos 
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ocupacionais que são constituídos pelo conjunto de cargos que se assemelha, 

quanto à natureza do trabalho (GIL, 2001, p. 178). 

Abaixo, Pontes (1989, p. 32) apresenta algumas vantagens e desvantagens 

desta técnica: 

 
Vantagens: 

 

● Método rápido para obtenção das informações; 

● É o método mais econômico. 

 

Desvantagens: 

 

● Devido ao desconhecimento, pelos funcionários, das técnicas de análise 

de cargos, o preenchimento, geralmente, é incorreto ou incompleto; 

● Caso seja utilizado apenas esse método para análise de cargos, 

dificilmente serão conseguidas boas descrições e especificações dos 

cargos. 

 

2.6.3 Entrevista 
 

De acordo com Pontes (1989, p. 50) “a entrevista é o melhor método para a 

obtenção de dados imprescindíveis à análise dos cargos”.  

Com este método, o analista de cargos conduz a entrevista, previamente 

estruturada, com o ocupante do cargo, buscando obter informações essenciais sobre 

o cargo em análise, para eliminar todas as dúvidas que possam surgir sobre as 

tarefas e especificações (PONTES, 1989, p. 50). 

 A entrevista é a mais flexível e produtiva dentre as diversas técnicas para 

obtenção de dados de pessoas. Por garantir a interação face a face entre o analista 

e o empregado, possibilita a elucidação de dúvidas, bem como seu 

redirecionamento para a obtenção dos dados mais apropriados (GIL, 2001, p. 181), 

O sucesso da entrevista depende fundamentalmente das aptidões e 

conhecimentos do entrevistador, de acordo com Gil (2001, p. 181): 
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● Dispor de certas qualidades, tais como: facilidade de relacionamento 

interpessoal, objetividade, memória e escrupulosidade; 

● Definir previamente o que irá perguntar; 

● Conhecer previamente a unidade a qual pertence o cargo e a terminologia 

relacionada, para melhor compreender os dados a serem recolhidos; 

● Saber formular perguntas claras, precisas e restritas ao objetivo da 

análise; 

● Procurar obter a colaboração do entrevistado, evitando, para tanto, atitude 

de superioridade. 

 

A seguir Pontes (1989, p. 52) aborda algumas vantagens e desvantagens 

desta técnica: 

 

Vantagens: 

 

● Possibilita a descrição e esclarecimento de dúvidas com o ocupante do 

cargo; 

● Os dados obtidos são mais confiáveis; 

● Pode ser aplicado a cargos de todos os grupos ocupacionais. 

 Desvantagens: 

 

● Caso a entrevista seja mal estruturada, poderão surgir reações negativas 

por parte dos funcionários e descrédito nas atividades posteriores a 

analise de cargos; 

● Custo elevado, uma vez que exige analistas de cargos com muita 

experiência nesse tipo de trabalho. 

 
2.6.4 Métodos combinados 
 

 Com vistas a amenizar as desvantagens de cada método, as organizações 

utilizam métodos combinados para o levantamento dos dados. 

Pontes (1989, p. 52) aponta as várias combinações que podem ser feitas: 

 

● Questionário + entrevista 
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Vantagens: diminui o tempo de entrevista, melhora a qualidade das 

informações coletadas pelo questionário. 

 

● Questionário + observação local 

Vantagens: facilita a estruturação da entrevista, diminui o tempo de 

observação local, e estrutura melhor o que deve ser observado pelo 

analista. 

 

● Observação local + entrevista 

Vantagens: eliminam as dúvidas surgidas com a observação.  

 

2.7 AVALIAÇÃO DE CARGOS 

 

Ribeiro (2005, p. 275) afirma que “para definir os salários a serem pagos é 

preciso avaliar os cargos, para estabelecer a importância absoluta e relativa na 

organização, levando em consideração a remuneração praticada no mercado”. 

Sendo assim, a eficiência de um sistema de avaliação de cargos e 

administração de salários repousa no desenvolvimento aprimorado da descrição e 

especificação de cargos. As descrições e especificações de cargos fornecem o 

alicerce firme para a avaliação dos cargos, da qual resultará a fixação de salários 

internamentes coerentes (PONTES, 1989, p. 25). 

Chiavenato (1999, p. 229) define a avaliação de cargos como “um processo 

através do qual se aplicam critérios de comparação dos cargos para se conseguir 

uma valorização relativa interna dos salários dos diversos cargos”. 

Para Werther Jr. e Davis (1983, p. 322) “avaliações de cargo são 

procedimentos sistemáticos para determinar o valor relativo dos cargos”. 

Embora haja diversas abordagens diferentes, cada qual considera os 

deveres, responsabilidades e condições de trabalho do cargo. O propósito é 

identificar que os cargos devem ser mais recompensados que outros (WETHER JR. 

e DAVIS, 1983, p. 322). 

Segundo Pontes (1989, p. 107) “pela avaliação é estabelecido o valor relativo 

a cada cargo, com vistas a construir uma hierarquia entre membros”. Portanto, pelo 

processo de avaliação, os cargos são analisados e comparados de forma a colocá-la 

em ordem de importância. Além de ordenar os cargos, a avaliação irá permitir o 
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estabelecimento da estrutura salarial que, por sua vez, determinará os salários a 

serem pagos  (PONTES, 1989, p. 107).  

Pontes (1989, p. 107) complementa que “é através da avaliação de cargos 

que se neutraliza o efeito de decisões arbitrárias para a determinação dos salários”. 

 
2.7.1 Comitê de avaliação de cargos 
 

 Para Pontes (1989, p. 107) “qualquer que seja o método escolhido para a 

avaliação dos cargos, é desejável que estes sejam avaliados por um comitê”. 

 Com o comitê, garante-se maior harmonia da avaliação e maior aceitação 

dessas avaliações pelos membros da organização como um todo. Os principais 

objetivos do comitê de avaliação de acordo com Pontes (1989, p. 107) são: 

 

● Garantir a correta hierarquização dos cargos; 

● Manter critérios uniformes nas avaliações; 

● Garantir aceitação posterior das avaliações, pela participação de 

indivíduos das diversas áreas da empresa. 

 

O comitê de avaliação é composto pelo gerente de recursos humanos, 

gerente de remuneração e por gerentes de áreas que conheçam os cargos a serem 

avaliados. Em uma organização podem existir diversos comitês de avaliação de 

cargos, um para cada grupo ocupacional existente. E caso haja avaliação de cargos 

de grupo ocupacional gerencial, o comitê deve ser composto por diretores 

(PONTES, 1989, p. 108). 

  

2.8 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

 

Há vários métodos de avaliação de cargos, que podem ser classificados em 

dois grandes grupos: métodos não quantitativos (ou qualitativos) e métodos 

quantitativos. 

A avaliação de cargos visa à obtenção de dados que permitirão uma 

conclusão acerca do valor interno relativo de cada cargo na organização, indicando 

as diferenças essenciais entre os cargos do ponto de vista quantitativo ou qualitativo 

(CHIAVENATO, 1999, p. 230). 
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2.8.1 Métodos não quantitativos ou qualitativos 
 

 Para Gil (2001, p. 184) “os métodos qualitativos são os de mais fácil 

elaboração e aplicação. Todavia, não são muitos precisos e tendem a ser 

influenciados pela subjetividade dos avaliadores”. 

Zimpeck (1992, p. 116) complementa “os sistemas não quantitativos 

sobressaem pela simplicidade e consistem de um simples ordenamento dos cargos 

segundo seu valor global comparativo”. 

 

2.8.1.1 Sistema de escalonamento 

 

De acordo com Zimpeck (1992, p. 116), “é o mesmo que simplesmente 

ordená-los pela ordem de importância. Os cargos devem ser ordenados segundo 

suas exigências de escolaridade, complexidade, responsabilidade, etc”. 

Ribeiro (2005, p. 280) complementa que “deve ser processado, 

preferencialmente, com o auxílio das descrições dos cargos a avaliar, embora se 

admita seu desenvolvimento baseado unicamente nos títulos dos cargos [...]”. 

Este é o mais simples método de avaliação de cargos. Sua aplicação é 

recomendada quando são reduzidos ou pouco diversificados os cargos a avaliar. 

Além de simples, o método oferece outras vantagens, como: custo reduzido, e 

rapidez de aplicação. Entretanto, há também desvantagens como: elevado grau de 

arbitrariedade e dificuldade em convencer os empregados a correção dos critérios 

empregados (ZIMPECK, 1992, p. 116). 

 

2.8.1.2 Sistema dos graus predeterminados 

 
Também chamado de classificação de cargos, este sistema procura imprimir 

algum refinamento ao método do escalonamento, do qual aliás são originários os 

mais modernos. Esse refinamento consiste em definir especificações para os níveis 

ou classes estabelecidos (ZIMPECK, 1992, p. 142). 

As especificações servem, portanto, para classificar os cargos segundo seus 

requisitos e são extraídas de um conjunto de fatores estabelecidos como: 

conhecimento, experiência, grau de ação independente, supervisão recebida, 

supervisão exercida, significância dos erros prováveis, responsabilidade financeira, 
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grau de precisão exigido, decisões e recomendações, senso analítico e controle 

exercido (ZIMPECK, 1992, p. 142). 

Ribeiro (2005, p. 280) complementa que “a definição desses níveis exige 

profundo conhecimento da empresa e dos cargos a avaliar. O confronto dos cargos 

com a escala é que constitui, propriamente, a sua avaliação”. 

 
2.8.2 Métodos quantitativos 
 

 Os métodos quantitativos são mais complexos. Cada cargo é avaliado 

segundo um número de fatores e segundo seus graus ou subdivisões de requisitos, 

sendo estes ponderados para assegurar uma boa relação entre os pesos dos cargos 

e os salários correspondentes (ZIMPECK, 1992, p. 116). 

Pontes (1989, p. 108) e Gil (2001, p. 184) complementam “os métodos 

quantitativos permitem maior precisão e objetividade, porém são mais complexos, 

demandando, maior tempo e maior custo durante a implantação”. 

 

2.8.2.1 Sistema de pontos 

  

 Para Zimpeck (1992, p. 144) “a avaliação de cargos pelo sistema de pontos, 

procura, antes de tudo, aplicar fatores capazes de estabelecer diferenças de 

requisitos entre grupo de cargos a avaliar”. 

Esses fatores são subdivididos em graus conforme o número de exigências  a 

medir, e os graus são ponderados, recebendo determinado número de pontos, de 

acordo com a sua importância relativa. A soma dos pontos obtidos por um cargo em 

todos os fatores, dirá de sua avaliação (ZIMPECK, 1992, p. 144). 

Zimpeck (1992, p. 145) complementa que “embora em sua construção 

envolva aspectos um tanto complexos, o sistema de pontos prove resultados 

precisos e é de aplicação um tanto mais fácil do que outros métodos disponíveis”. 

Para Ribeiro (2005, p. 280), “sem dúvida o método de pontos é o mais 

complexo que os outros, iniciando-se com a seleção de fatores e a escolha de 

cargos-chaves”. 

Com isso, Ribeiro (2005, p. 280), conceitua os fatores e os cargos chaves, 

que são de suma importância para entendimento do assunto: 
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● Fatores: são elementos que podem ser decompostos os cargos ou 

aspectos pelos quais eles podem ser examinados na avaliação. Sua 

seleção obedece aos seguintes critérios: 

● Objetividade: os fatores devem estar relacionados com os cargos e não 

com os ocupantes; 

● Universalidade: os fatores devem ser comuns à totalidade dos cargos ou, 

pelo menos, à sua maioria; 

● Independência mútua: os fatores devem medir aspectos diferentes dos 

cargos , evitando-se qualquer superposição; 

● Significação: os fatores devem ser significativos, isto é, influir realmente na 

determinação da importância relativa dos cargos; 

● Intensidade variável: os fatores devem aparecer nos cargos em 

intensidade diferente; 

● Suscetibilidade de definição: os fatores devem ser suscetíveis de definição 

clara, precisa e concisa. 

● Cargos-chave: são aqueles utilizados com o propósito de construir ou 

validar uma escala de avaliação. Os cargos-chave devem representar as 

diversas linhas de atividade da empresa, bem como diferentes níveis de 

exigência de requisitos. 

 

O método de pontos obedece às seguintes etapas, conforme demonstra 

Ribeiro (2005, p. 281 – 282): 

 

● Seleção dos cargos chave; 

● Seleção dos fatores; 

● Definição dos fatores; 

● Determinação dos graus de cada setor; 

● Definição dos graus; 

● Ponderação dos fatores; 

● Atribuição de pontos aos graus dos fatores. 
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2.8.2.2 Sistema de comparação de fatores 

 

Também conhecido por fatores é um sistema quantitativo de avaliação de 

cargos. Baseia-se no original desenvolvido por Eugene Benge e consiste da divisão 

de valores cruzeiros para os fatores em que um cargo é avaliado, conforme seus 

requisitos em cada fator (ZIMPECK, 1992, p. 218). 

Para Ribeiro (2005, p. 283) “este método apresenta como principal aspecto 

positivo sua extrema flexibilidade, por causa do baixo número de fatores requeridos 

e a pequena dificuldade em sua definição”. 

De acordo com Zimpeck (1992, p. 218), este método divide-se nas seguintes 

etapas: 

 

● Análise de cargos; 

● Seleção de 15 a 30 cargos chave; 

● Fatores de avaliação; 

● Escalonamentos; 

● Salários dos cargos chave divididos em fatores; 

● Escalonamentos e os salários divididos são comparados; 

● Construção de uma escala de comparação de cargos. 

 

2.9 PESQUISA SALARIAL 

 

 De acordo com Pontes (2000, p. 235), “é o estudo do comportamento salarial 

praticado em certo setor da empresa”.  

 A pesquisa envolveria o estudo dos níveis de remuneração pagos por um 

conjunto de organizações da comunidade, para funções semelhantes aos seus 

requisitos e natureza (ZIMPECK, 1990, p. 242). 

 Através da política salarial podemos conhecer os salários praticados por 

outras empresas, bem como a remuneração de mercado e política salarial imposta 

pelo governo (PONTES, 2000, p. 235). 

 A pesquisa salarial é importante, pois é através dessa pesquisa que encontra-

se o “equilíbrio externo”, pelos dados coletados é construindo a faixa salarial da 

empresa.  
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 Os critérios adotados para a escolha das empresas que deverão participar da 

pesquisa salarial são: Localização geográfica da empresa, ramo de atividade da 

empresa, tamanho da empresa e política salarial da empresa (CHIAVENATO, 2004 

p. 320). 
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3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 
  

O estudo foi realizado na empresa Ponta dos Ganchos Resort, localizada na 

rua Elpídio Alves do Nascimento, 104, Ganchos de Fora no Município de 

Governador Celso Ramos, com o objetivo de propor um plano de cargos e salários, 

no período de março a novembro de 2006.  

Para essa pesquisa foram utilizados dados primários e dados secundários. 

Foi aplicado um questionário semi-estruturado, adaptado de Pontes (1989), para 

identificar os cargos e proceder à descrição e avaliação dos mesmos, foi aplicado 

com 40 funcionários da empresa. Foi realizada também, observação direta, pois de 

acordo com Roesch (1999, p. 169) “o método de observação direta permite ao 

pesquisador analisar com profundidade e detalhe os eventos; descrever o que 

aconteceu e como aconteceu”. Além de ser feita uma pesquisa censitária.  

A pesquisa desse estudo é de caráter quantitativo, pois precisa de uma 

análise e levantamento dos dados, pois de acordo com  Gil (1988, p. 122): 

 
Se o propósito do projeto implica medir relações entre variáveis 
(associação ou causa-efeito), em avaliar o resultado de algum 
sistema ou projeto, recomenda-se utilizar preferencialmente o 
enfoque de pesquisa quantitativa e utilizar o melhor meio possível 
de controlar o delineamento da pesquisa para garantir uma boa 
interpretação dos dados. 

 

A natureza da referida pesquisa é descritiva pois, conforme Roesch (1996, p. 

129), busca a informação necessária para a ação ou predição. As pesquisas 

descritivas normalmente não respondem bem ao por que, mas podem associar  

certos resultados a grupos de respondentes.  

A análise e avaliação dos cargos foram feitas em conjunto com o comitê de 

avaliação de cargos, do qual fizeram parte os chefes de cada setor da empresa.      

De acordo com esta colocação, Pontes (2004, p. 157) afirma “através da avaliação é 

estabelecido o valor relativo a cada cargo com vistas a construir uma hierarquia 

entre eles”. 

Os dados foram analisados através do sistema de pontos, pois conforme 

Zimpeck (1992, p.145), “é um sistema que embora em sua construção envolva 
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aspectos um tanto complexos, o sistema de pontos prove resultados precisos e é de 

aplicação um tanto mais fácil do que outros métodos disponíveis”. 

A seguir é apresentada a proposta de um plano de cargos e salários para ser 

aplicado na empresa Ponta dos Ganchos Resort, a fim de tornar os salários dos 

funcionários compatíveis com a sua função. 

Por fim foi feita uma pesquisa de salário, com duas empresas do ramo 

hoteleiro, nos respectivos municípios, Florianópolis e Balneário Camboriu, para 

verificação do equilíbrio externo.  

A obtenção destes dados foi efetuada via e-mail, aproveitando a rara 

disponibilidade oferecida pelas empresas, em função do grau de relacionamento que 

se tem com os responsáveis da aérea de gestão de pessoas. Houve compromisso 

de que não seja citada a fonte, somente localização do empreendimento turístico. 
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4 ANÁLISE E DESCRIÇÃO DOS DADOS 
 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

 
A empresa Ponta dos Ganchos Exclusive Resort, iniciou suas atividades 

em 15 de dezembro de 2001, tendo como proprietários Nicholas James Razey, 

Hebert Daniel Peluffo e Eliane Klenner Peluffo.Trata-se de uma empresa com 

sociedade por cotas de participação limitada (LTDA), criada com o intuito de 

construir e administrar um empreendimento hoteleiro no litoral de Santa Catarina, 

no município de Governador Celso Ramos. 

Os clientes da Ponta dos Ganchos são consumidores “classe A”, 

consumidores estes que têm condições de pagar mais por um produto de maior 

valor agregado. Esse valor agregado nada mais é do que um serviço diferenciado 

que inclui sossego, privacidade e tranqüilidade, por isso, a organização não aceita 

hospedar  menores de 18 anos. 

A empresa Ponta dos Ganchos Exclusive Resort atende clientes a nível 

estadual, nacional e internacional. 

A Ponta dos Ganchos conta com pouca concorrência na região. Isso 

depende muito do ponto de vista, pois inúmeros critérios podem ser adotados 

para se definir concorrência e aí pode - se chegar a um número muito grande de 

hotéis ao redor do globo com características semelhantes, assim como pode - se 

restringir ao Brasil e aos resorts que operam exatamente com à mesma filosofia 

da Ponta dos Ganchos. Chega – se, então, ao número de três concorrentes 

principais: Txai Resort (Bahia), Toca do Marlin (Bahia) e Nannai Resort 

(Pernambuco). 

O benchmarking é sempre uma ferramenta muito útil, “ficar de olho” na 

concorrência é saudável e educativo. Apesar de a empresa ter em sido agraciada 

com a melhor classificação da Revista Quatro Rodas em sua categoria, a Ponta 

dos Ganchos não pretende perder o posto em 2007, e sim manter a liderança 

através dos mesmos fatores que a levaram a essa posição. Também em 2006 foi 

classificado pela revista Travel & Leisure com um dos cinqüenta resort mais 

romântico do mundo. 
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A Ponta dos Ganchos, conta atualmente com 65 funcionários alocados em 

quatro setores: administração governança, comercial e A&B (alimentos e 

bebidas). Cada setor tem um gerente que lidera e coordena a sua equipe, como é 

possível observar no organograma. 

A empresa não possui um departamento específico de RH, porém conta 

com uma pessoa que trabalha no setor pessoal, que coordena o serviço desse 

departamento. Assim sendo, a decisão de criar um plano de cargos e salários 

iniciou-se com o objetivo de desenvolver a área de recursos humanos. 
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Organograma Ponta dos Ganchos

Governança Manutençao Recepçao

Gerente operacional

Financeiro Almoxarifado

Gerente Administrativo

reservas

Gerente Comercial

Cozinha Restaurante Salão de Jogos

Gerente A&B

Gerente Geral

Figura 1  - Organograma 
Fonte: Dados secundários (2006) 
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4.2 EXISTÊNCIA DOS CARGOS 

 

Os cargos existentes na empresa Ponta dos Ganchos Exclusive Resort, em 

ordem alfabética são os seguintes: 

 

● Almoxarife/Comprador 

● Auditor Noturno 

● Auxiliar Administrativo 

● Auxiliar de Cozinha 

● Auxiliar de Manutenção 

● Camareira/faxineira 

● Chef Executivo 

● Chefe de Fila 

● Chefe de Manutenção 

● Confeiteiro 

● Garçom 

● Gerente Administrativo/financeiro 

● Gerente Comercial 

● Gerente de Alimentos & Bebidas 

● Gerente Operacional 

● Governanta 

● Guest Relations 

● Jardineiro 

● Maitre 

● Marinheiro 

● Mensageiros 

● Porteiro 

● Recepcionista 

● Reservas 

● Stuart 

● Sub Chefe de Cozinha 

● Supervisora café da manhã 

● Técnico de manutenção 

● 1ª Cozinheira 
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● 3ª Cozinheira 

 
 
4.3 ESCOLHA E DESCRIÇÃO DOS FATORES DE AVALIAÇÃO 

 

No presente trabalho os cargos descritos foram analisados por 12 fatores 

de avaliação, conceituados por Pontes (1988, p.58 e 59) da seguinte forma: 

 

● Conhecimento – Instrução formal equivalente à adquirida em cursos 

formais de ensino e conhecimentos complementares exigidos para o 

exercício de cargo. 

● Experiência – tempo estimado para que o ocupante do cargo, desde 

que possua os conhecimentos exigidos, possa desempenhar, 

normalmente, as tarefas componentes de cargo em análise. 

● Iniciativa \ Complexidade – Relato das complexidade das tarefas, do 

grau de supervisão recebida pelo ocupante para o desempenho das 

suas atividades e do discernimento, julgamento ou decisão exigidos 

para a solução dos problemas. Este fator pode também ser 

desmembrado em iniciativa, complexidade das tarefas e supervisão 

recebida. 

● Responsabilidade por supervisão – Relato da extensão da supervisão 

exercida, sendo verificado o número de subordinados e a natureza da 

supervisão (complexidade das tarefas supervisionadas). 

● Responsabilidade por máquinas e equipamentos – Considera a 

responsabilidade exigida com relação ao manejo, manutenção e guarda 

de máquinas, ferramentas e equipamentos, bem como a prevenção 

contra estragos ou prejuízos devido a descuido. 

● Responsabilidade por numerário – considera a responsabilidade exigida 

do ocupante do cargo pela guarda e manuseio de dinheiro, títulos e 

documentos da Companhia e possibilidade de perda dos mesmos. 

● Responsabilidade por erros – Considera o risco de ocorrência de erros 

na execução do trabalho, que possam afetar a imagem da Companhia 

ou trazer prejuízos para a mesma. 
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● Esforço mental e visual – Exigência de concentração atenção ou mental 

ou visual requerida do ocupante do cargo. Devem ser determinadas a 

freqüência, a intensidade e a continuidade do esforço mental e visual. 

● Responsabilidade por contatos – Considera a natureza dos contatos 

efetuados pelo ocupante do cargo para resultados do seu trabalho. 

Devem ser evidenciados o objetivo, a freqüência e a hierarquia das 

pessoas com quem são mantidos os contatos, bem como se são 

externos ou internos. 

● Esforço físico – Exigência quanto ao esforço físico requerido do 

ocupante do cargo, que envolvam posições incômodas, carregamento 

de pesos, bem como a intensidade dessa exigência no trabalho. 

● Risco – Considera a possibilidade de ocorrência de acidentes com o 

próprio ocupante do cargo, apesar da observância das normas de 

segurança. Deve ser evidenciada a freqüência de exposição, a 

probabilidade e a gravidade das lesões provenientes dos possíveis 

acidentes. 

● Condições de trabalho – Considera as condições físicas do ambiente de 

trabalho do ocupante do cargo, tais como: ruído, calor sujeira, 

vibrações, gases, fumaça, etc.  

 

4.4 DESCRIÇÃO DOS CARGOS 

 
 Abaixo apresenta – se os cargos atuais da empresa, com descrição e 

analisados segundos os fatores de avaliação, escolhidos anteriormente e que 

atendem as exigências da empresa. Registra - se que caso o fator não se aplique 

ao cargo, não terá referencia nenhuma na descrição. 
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TÍTULO DO CARGO: Almoxarife/Comprador 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
FAZER COTAÇÃO E COMPRAS DE PRODUTOS, DISTRIBUIR PARA OS SETORES, VERIFICAR E 

CONTROLAR OS ESTOQUES, PROCEDER LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS. 

 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
- Fazer cotação de produtos 
- Comprar produtos 
- Organizar os produtos no almoxarifado 
- Distribuir os produtos para os setores 
- Proceder lançamentos de notas fiscais 
- Proceder lançamentos de requisições no sistema 
- Verificar o controle de estoques 
- Limpar o almoxarifado. 
 
ESPECIFICAÇÃO 
1 – CONHECIMENTOS 
- Formação escolar: 
2º Grau completo. 
Outros conhecimentos: 
Informática, carteira de habilitação e boa comunicação. 
2 - EXPERIÊNCIA 
1 ano 
3 – INICIATIVA 
Tarefas rotineiras, mas precisa de muita iniciativa e desenvoltura para fazer as compras e  
solucionar os problemas com fornecedores e colaboradores. 
4 – RESPONSABILIDADE POR MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS 
É responsável pelas máquinas e produtos do almoxarifado, como computador, freezer, câmara 
negativa e outros. 
5 – RESPONSABILIDADE POR ERROS 
Trabalho que envolve muita atenção e responsabilidade, pois uma compra indevida ou um produto 
em estocagem irregular, pode gerar muitos problemas e prejuízo a empresa. 
6 – RESPONSABILIDADE POR VALORES 
O responsável pelo cargo trabalha com compras, e por isso é responsáveis por valores em 
dinheiro. 
7 – RESPONSABILIDADE POR CONTATOS 
Contatos freqüentes com fornecedores e funcionários. 
8 – ESFORÇO FÍSICO 
O ocupante do cargo se movimenta, carrega objetos pesados e permanece em pé uma  parte do 
dia. 
9 – RESPONSABILIDADE POR RISCO 
O ocupante do cargo está sujeito a acidente graves e  fatais, pois dirige o carro uma parte do seu 
trabalho. 
10 – ESFORÇO VISUAL/ MENTAL 
O cargo exige muito esforço visual/mental, pois precisa ter atenção nas compras, qualidade e 
estocagem dos produtos. 
11 – AMBIENTE DE TRABALHO 
O ambiente de trabalho normal, mas com pouca ventilação. 
 
Quadro 1 – Descrição do cargo de comprador / almoxarife 
Fonte: Dados primários (2006) 
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TÍTULO DO CARGO: Auditor Noturno 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Atender hóspedes, ligações, realizar ckeck –in e check- out, lançar comandas, cadastrar  
hóspedes e agências, efetuar reservas, fazer auditoria e fazer backups. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
- Atender ligações externas e internas. 
- Realizar check-in e check-out 
- Cadastrar ficha de hóspedes e agências. 
- Digitar e imprimir cardápios. 
- Proceder lançamentos de  comandas 
- Atender os hóspedes na boutique. 
- Agendar massagens e passeios de barcos para os hóspedes. 
- Efetuar reservas. 
- Fazer auditoria  
- Fazer e imprimir tabela de transfer, resumo do dia e mapa de ocupação para os setores 
- Gravar cd 
- Fazer a Redução Z 
- Fazer e confeccionar jornalzinho para os hóspedes. 
- Cortar folhas de cardápio 
- Digitar receitas 
 
ESPECIFICAÇÃO 
1 – CONHECIMENTOS 
- Formação escolar: 
2º Grau completo. 
Outro conhecimentos: 
Informática, inglês e boa comunicação. 
2 - EXPERIÊNCIA 
6 meses 
3 – INICIATIVA 
Tarefas rotineiras, mas precisa de muita iniciativa para a solução de problemas com hóspedes e 
colaboradores. 
4 – RESPONSABILIDADE POR MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS 
É responsável pelas máquinas e equipamentos da recepção, computadores, máquinas de cartão, 
telefones, calculadoras, impressora e fax. 
5 – RESPONSABILIDADE POR ERROS 
Trabalho que envolve dinheiro por isso precisa estar muito atento nos check-out dos hóspedes, 
porque um erro pode causar prejuízo para a empresa e má impressão aos hóspedes. 
6 – RESPONSABILIDADE POR VALORES 
O responsável pelo cargo trabalho com valores em dinheiro. 
7 – RESPONSABILIDADE POR CONTATOS 
Contatos freqüentes com hóspedes, funcionários, fornecedores e possíveis hóspedes. 
8 – ESFORÇO FÍSICO 
O ocupante do cargo permanece em pé uma parte da noite. 
9 – ESFORÇO MENTAL 
O cargo exige muito esforço visual / mental, pois trabalha com fechamentos de contas dos 
hóspedes, e fazer auditoria precisando ter a máxima atenção. 
10 – AMBIENTE DE TRABALHO 
O ambiente de trabalho é normal 
 
Quadro 2– Descrição do cargo de auditor noturno 
Fonte: Dados primários (2006) 
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TÍTULO DO CARGO: Auxiliar Administrativo 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Conferir extrato bancário, lançar notas fiscais, conferir o fechamento da conta do hóspede, coletar 
o cartão ponto. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
- Conferir extrato bancário. 
- Lançar notas fiscais. 
- Conferir fechamento da conta do hóspede. 
- Coletar o cartão ponto. 
- atender hóspedes. 
- Atender os funcionários. 
- Emitir relatório das contas a pagar e receber. 
- Proceder lançamento o fechamento no relatório. 
 
ESPECIFICAÇÃO 
1 – CONHECIMENTOS 
- Formação escolar: 
2º Grau completo. 
Outros conhecimentos: 
Digitação. 
2 - EXPERIÊNCIA 
6 meses 
3 – INICIATIVA 
Precisa de iniciativa e desenvoltura para a solução de problemas com hóspdes, fornecedores e 
colaboradores. 
5 – RESPONSABILIDADE POR ERROS 
Trabalho que envolve muita atenção, pois qualquer lançamento errada pode trazer problemas e 
prejuízo para a empresa. 
6 – RESPONSABILIDADE POR CONTATOS 
Contatos freqüentes com hóspedes, colaboradores e  fornecedores . 
7 – RESPONSABILIDADE POR VALORES 
O responsável pelo cargo trabalha com extratos bancários e contas dos clientes, e isso envolve 
valores em dinheiro. 
8 – ESFORÇO MENTAL 
O cargo exige muito esforço visual / mental, pois precisa ter muita atenção nos lançamentos de 
notas fiscais e outros e outros lançamentos de valores. 
9 – AMBIENTE DE TRABALHO 
O ambiente de trabalho normal. 
 
Quadro 3 – Descrição do cargo de auxiliar administrativo 
Fonte: Dados primários (2006) 
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TÍTULO DO CARGO: Auxiliar de cozinha 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Montar a praça do dia, verificar a qualidade dos produtos, liberar os pratos. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
- Verificar a qualidades dos produtos 
- Montar a praça do dia 
- Montar os pratos 
- Liberar os pratos 
- Limpar a cozinha 
 
ESPECIFICAÇÃO 
1 – CONHECIMENTOS 
- Formação escolar: 
2º Grau completo. 
Outros conhecimentos: 
Cursos de higienização e manipulação de alimentos 
2 - EXPERIÊNCIA 
6 meses 
3 – INICIATIVA 
Tarefas rotineiras, mas precisa de iniciativa para que os pratos saiam perfeitos e os produtos seja 
de boa qualidade. 
4 – RESPONSABILIDADE POR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
É responsável pelos equipamentos e utensílios de cozinha. 
4 – RESPONSABILIDADE POR ERROS 
Trabalho que envolve atenção e responsabilidade, pois se os alimentos não estiverem bem 
higienizado e preparado de acordo com as normas, poderá causar problemas com o hóspedes e 
prejuízo para a empresa. 
5 – ESFORÇO FÍSICO 
O ocupante do cargo se movimenta e permanece em pé a maior parte do dia. 
6 – RESPONSABILIDADE POR RISCOS 
O ocupante do cargo trabalha com utensílios de cozinha que podem causar acidentes de leves a 
graves. 
7 – ESFORÇO VISUAL/ MENTAL 
O cargo exige esforço visual / mental, pois precisa ter atenção na montagem dos pratos, pois os 
mesmos tem que estar dentro dos padrões do Resort. 
8 – AMBIENTE DE TRABALHO 
O ambiente de trabalho está sujeito a pouca ventilação e iluminação deficiente. 
  
Quadro 4 – Descrição do cargo de auxiliar de cozinha 
Fonte: Dados primários (2006) 
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TÍTULO DO CARGO: Auxiliar de Manutenção 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
LIMPAR E CUIDAR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, ESTAÇÃO DA ÁGUA, 

PISCINAS E QUADRA DE TÊNIS.  

 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
- Limpar e cuidar da estação de tratamento de esgoto  
- Cuidar da estação da água 
- Limpar e cuidar das piscinas dos bangalôs e piscina externa  
- Cuidar da quadra de tênis 
- Fazer a manutenção dos bangalôs e setores 
- Fazer a manutenção dos carrinhos elétricos 
 
ESPECIFICAÇÃO 
1 – CONHECIMENTOS 
- Formação escolar: 
2º Grau completo. 
Outros conhecimentos: 
Conhecimentos referente a parte elétrica, pedreiro e encanador. 
2 - EXPERIÊNCIA 
6 meses 
3 – INICIATIVA 
Tarefas rotineiras, recebe supervisão do chefe de manutenção, sendo exigida iniciativa para que o 
ocupante do cargo possa tomar decisões rotineiras  para resolver os problemas que surgir de 
imediato. 
4 – RESPONSABILIDADE POR MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS 
É responsável pelos equipamentos que estão no depósito da manutenção. 
5 – RESPONSABILIDADE POR ERROS 
Trabalho que envolve muita atenção, pois um descuido em uma das estações ou setores pode 
causar um grande problema a empresa e também algum acidente com os funcionários e 
hóspedes.   
6 – RESPONSABILIDADE POR RISCOS 
O ocupante do cargo trabalha com produtos químicos que pode causar acidentes de leves a 
graves. 
7 – ESFORÇO FÍSICO 
O ocupante do cargo se movimenta, carrega objetos pesados e permanece em pé a maior  parte 
do dia. 
8 – ESFORÇO VISUAL/ MENTAL 
O cargo exige muito esforço visual/mental, pois precisa ter a máxima atenção nos tratamentos e 
limpeza das estações. 
9– AMBIENTE DE TRABALHO 
O ambiente de trabalho com muito barulho, estão sujeitos a poeira e a  sujeira. 
  
Quadro 5– Descrição do cargo de auxiliar de manutenção 
Fonte: Dados primários (2006) 
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TÍTULO DO CARGO: Camareira/faxineira 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Limpar os bangalôs e setores, organizar bangalôs e lavanderia. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
- Limpar os bangalôs 
- Limpar os setores 
- Organizar e limpar a lavanderia  
- Fazer faxinas nos bangalôs e setores 
- Organizar os armários dos bangalôs 
- Repor os materiais e produtos dos bangalôs e setores 
- Lavar e passar roupa do hóspede quando solicitado 
 
ESPECIFICAÇÃO 
1 – CONHECIMENTOS 
- Formação escolar: 
1º Grau completo. 
Outros conhecimentos: 
Conhecimentos referente a organização e limpeza 
2 - EXPERIÊNCIA 
3 meses 
3 – INICIATIVA 
Tarefas rotineiras, recebe supervisão da governanta, sendo exigida iniciativa para que o ocupante 
do cargo possa tomar decisões rotineiras. 
4 – RESPONSABILIDADE POR MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS 
É responsável pelos equipamentos e produtos existentes nos bangalôs e lavanderia. 
5 – RESPONSABILIDADE POR ERROS 
Trabalho que envolve atenção pois os bangalôs tem que estar em ordem e limpos, para não gerar 
uma situação desagradável aos hóspedes e a empresa. 
6 – RESPONSABILIDADE POR RISCOS 
O ocupante do cargo trabalha com produtos e utensílios de limpeza que pode causar acidentes de 
leves a graves. 
7 – ESFORÇO FÍSICO 
O ocupante do cargo se movimenta e permanece em pé a maior parte do dia. 
8 – ESFORÇO VISUAL/ MENTAL 
O cargo exige esforço visual/mental, pois precisa ter atenção nos mínimos detalhes da limpeza. 
9 – AMBIENTE DE TRABALHO 
O ambiente de trabalho normal, mas devido às faxinas estão sujeitas a poeira e um pouco de 
sujeira. 
  
Quadro 6– Descrição do cargo de camareira 
Fonte: Dados primários (2006) 
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TÍTULO DO CARGO: Chef Executivo 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Executar a montagem dos pratos, supervisionar o trabalho e qualidade dos produtos e mise-in 
place, elaborar cardápio. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
- Executar a montagem dos pratos dos hóspedes. 
- Supervisar a qualidade dos produtos e mise in place. 
- Supervisionar o trabalho dos subordinados. 
- Verificar junto ao almoxarife, quantidade e estocagem de produtos. 
- Fazer reunião quinzenal com os colaboradores da cozinha. 
- Elaborar cardápios criando novos pratos. 
- Elaborar escala de folga 
 
ESPECIFICAÇÃO 
1 – CONHECIMENTOS 
- Formação escolar: 
3º Grau completo. 
Outros conhecimentos: 
Cursos de higienização e manipulação de alimentos 
2 - EXPERIÊNCIA 
4 anos 
3 – INICIATIVA 
Tarefas rotineiras, mas precisa de muita iniciativa e desenvoltura para a solução de problemas 
com hóspedes e colaboradores. 
4 – RESPONSABILIDADE POR MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS 
É responsável por todos as maquinas e equipamentos da cozinha. 
5 – RESPONSABILIDADE POR ERROS 
Trabalho que envolve muita atenção e responsabilidade, pois uma quantidade errada de mise in 
place  ou erro na preparação pode gerar desperdício, perda de tempo e uma má qualidade no 
resultado final. 
6 – RESPONSABILIDADE POR CONTATOS 
Contatos freqüentes com hóspedes, funcionários e fornecedores. 
7 – RESPONSABILIDADE POR RISCOS 
O ocupante do cargo trabalha com utensílios de cozinha que podem causar acidentes de leves a 
graves. 
7 – ESFORÇO FÍSICO 
O ocupante do cargo se movimenta e permanece em pé a maior parte do dia. 
8 – ESFORÇO MENTAL 
O cargo exige muito esforço visual/mental, pois precisa ter a máxima atenção na execução e 
montagem dos pratos. 
9 – RESPONSABILIDADE POR TRABALHO DE TERCEIROS 
Supervisiona diretamente 12 colaboradores  
10 – AMBIENTE DE TRABALHO 
O ambiente de trabalho está sujeito a pouca ventilação e iluminação deficiente. 
 
Quadro 7 – Descrição do cargo de chef executivo 
Fonte: Dados primários (2006) 
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Quadro 8 – Descrição do cargo de chef de fila 

 
TÍTULO DO CARGO: Chefe de Fila 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Verificar a montagem do restaurante, supervisionar o trabalho e qualidade dos produtos, atender 
os hóspedes. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
- Verificar a montagem do restaurante 
- Verificar a qualidade dos produtos 
- Comandar e servir pedidos 
- Supervisionar e dividir a função de cada colaborador 
- Fazer a contagem de Material 
- Elaborar a escala de folga dos subordinados 
- Atender os hóspedes 
- Fazer pedidos para o almoxarifado 
 
ESPECIFICAÇÃO 
1 – CONHECIMENTOS 
- Formação escolar: 
2º Grau completo. 
Outros conhecimentos: 
Inglês, boa comunicação e conhecimentos em vinhos. 
2 - EXPERIÊNCIA 
1 ano  
3 – INICIATIVA 
Tarefas rotineiras, mas precisa de iniciativa e desenvoltura para a solução de problemas com 
hóspedes e colaboradores. 
4 – RESPONSABILIDADE POR MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS 
É responsável pelos utensílios como taças, copos, bandejas, talheres, e também por microondas, 
geladeiras, liquidificadores, e outros. 
5 – RESPONSABILIDADE POR ERROS 
Trabalho que envolve muita atenção e responsabilidade, pois se o serviço não sair de acordo com 
os padrões do Resort, o cliente não estará satisfeito e a empresa terá prejuízo no futuro. 
6 – ESFORÇO FÍSICO 
O ocupante do cargo se movimenta e permanece em pé a maior parte do seu serviço. 
7 – ESFORÇO VISUAL/ MENTAL 
O cargo exige muito esforço visual/mental, pois precisa ter máxima atenção na montagem do 
restaurante e no atendimento ao hóspedes. 
8 – RESPONSABILIDADE POR TRABALHO DE TERCEIROS 
Supervisiona diretamente 8 colaboradores 
9– AMBIENTE DE TRABALHO 
O ambiente de trabalho normal. 
 

Fonte: Dados primários (2006) 
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TÍTULO DO CARGO: Chefe de Manutenção 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Verificar a limpeza da Estação de tratamento de esgoto, estação da água, piscinas e quadra de 
tênis e manutenção dos bangalôs.  
 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
- Verificar e controlar a limpeza da estação de tratamento de esgoto e água.  
- Verificar a limpeza das piscinas dos bangalôs e piscina externa.  
- Verificar a manutenção da quadra de tênis 
- Verificar e fazer a manutenção dos bangalôs e setores. 
- Supervisionar e orientar os jardineiros, técnico de manutenção e aux de manutenção da 
execução dos serviços. 
- Fazer o pedido para abastecimento do gás. 
- Acompanhar toda a manutenção preventiva que é feita no Resort. 
 
ESPECIFICAÇÃO 
1 – CONHECIMENTOS 
- Formação escolar: 
2º Grau completo. 
Outros conhecimentos: 
Conhecimentos referentes à parte elétrica, de pedreiro e encanador. 
2 - EXPERIÊNCIA 
1,5  anos 
3 – INICIATIVA 
Tarefas que exige muita iniciativa pois o ocupante do cargos tem que  tomar decisões imediatas, 
resolver os problemas que surge no decorrer do dia. 
4 – RESPONSABILIDADE POR MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS 
É responsável por todos os equipamentos que estão no deposito da manutenção. 
5 – RESPONSABILIDADE POR ERROS 
Trabalho que envolve muita atenção, pois um descuido com a verificação  em uma das estações 
ou setores pode causar um grande problema a empresa e também algum acidente com os 
funcionários e clientes.   
6 – RESPONSABILIDADE POR RISCOS 
O ocupante do cargo trabalha com produtos químicos e maquinários que pode causar acidentes 
de leves a graves. 
7– RESPONSABILIDADE POR CONTATOS 
Contatos com fornecedores e funcionários. 
8 – ESFORÇO FÍSICO 
O ocupante do cargo se movimenta e permanece em pé a maior  parte do dia. 
9 – ESFORÇO VISUAL/ MENTAL 
O cargo exige muito esforço visual/mental, pois precisa ter máxima atenção nas verificações dos  
tratamentos e limpeza das estações. 
10 – RESPONSABILIDADE POR TRABALHO DE TERCEIROS 
Supervisiona diretamente 6 colaboradores 
11 – AMBIENTE DE TRABALHO 
O ambiente de trabalho com muito barulho, estão sujeitos a poeira e a sujeira. 
  
Quadro 9 – Descrição do cargo de chefe de manutenção 
Fonte: Dados primários (2006) 
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TÍTULO DO CARGO: confeiteiro 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Preparar as sobremesas, verificar a qualidade dos produtos, liberar as sobremesas, liberar os 
pratos e fazer faxina na cozinha e equipamentos. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
- Verificar a qualidades dos produtos 
- Preparar as sobremesas 
- Liberar as sobremesas 
- Liberar os pratos 
- Limpar a cozinha e equipamentos 
- Ligar a caldeira de gás 
- Fazer a listagem dos pedidos 
 
ESPECIFICAÇÃO 
1 – CONHECIMENTOS 
- Formação escolar: 
2º Grau completo. 
Outros conhecimentos: 
Curso técnico da aérea, cursos de higienização e manipulação de alimentos 
2 - EXPERIÊNCIA 
1 ano 
3 – INICIATIVA 
Tarefas rotineiras, mas precisa de iniciativa para que as sobremesas fiquem perfeitas e os 
produtos sejam de boa qualidade. 
4 – RESPONSABILIDADE POR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
É responsável pelos equipamentos da cozinha, tais como liquidificador, batedeira, utensílios de 
cozinha e outros. 
5 – RESPONSABILIDADE POR ERROS 
Trabalho que envolve atenção e responsabilidade, pois se os alimentos não estiverem bem 
higienizado e preparado de acordo com as normas, poderá causar problemas com o cliente e 
prejuízo para a empresa. 
6 – ESFORÇO FÍSICO 
O ocupante do cargo se movimenta e permanece em pé a maior parte do dia. 
7 – RESPONSABILIDADE POR RISCOS 
O ocupante do cargo trabalha com utensílios de cozinha que podem causar acidentes de leves a 
graves. 
8 – ESFORÇO VISUAL/ MENTAL 
O cargo exige esforço visual / mental, pois precisa ter atenção quando estiver fazendo as 
sobremesas, pois as mesmas tem que estar dentro dos padrões do Resort. 
9 – AMBIENTE DE TRABALHO 
O ambiente de trabalho está sujeito a pouca ventilação e iluminação deficiente. 
  
Quadro 10 – Descrição do cargo de confeiteiro 
Fonte: Dados primários (2006) 
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TÍTULO DO CARGO: Garçom 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Atender aos hóspedes, montar e desmontar as mesas, limpar e polir pratos, talheres, taças.  
 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
- Atender os hóspedes 
- Montar e desmontar as mesas 
- Comandar e servir os pedidos 
- Organizar o restaurante 
- Limpar e polir talheres, pratos, taças e outros 
- Limpar e organizar os armários 
 
ESPECIFICAÇÃO 
1 – CONHECIMENTOS 
- Formação escolar: 
2º Grau completo. 
Outros conhecimentos: 
Inglês e boa comunicação. 
2 - EXPERIÊNCIA 
6 meses 
3 – INICIATIVA 
Tarefas rotineiras, mas precisa de iniciativa e desenvoltura para a organização na montagem e 
desmontagem do restaurante. 
4 – RESPONSABILIDADE POR MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS 
É responsável pelos utensílios como taças, copos, talheres, pratos, bandejas e outros. 
5 – RESPONSABILIDADE POR ERROS 
Trabalho que envolve atenção e responsabilidade, pois um pedido comandado errado pode 
causar um grande constrangimento ao hóspede e conseqüentemente prejuízo a empresa. 
6 – RESPONSABILIDADE POR CONTATOS 
Contatos freqüentes com clientes. 
7 – ESFORÇO FÍSICO 
O ocupante do cargo se movimenta, e permanece em pé a maior parte do seu serviço. 
8 – ESFORÇO MENTAL/VISUAL 
O cargo exige esforço mental/visual, pois precisa ter atenção nos detalhes da montagem do 
restaurante e muita atenção no atendimento ao hóspede. 
9 – AMBIENTE DE TRABALHO 
O ambiente de trabalho normal. 
 
Quadro 11 – Descrição do cargo de garçom 
Fonte: Dados primários (2006) 
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TÍTULO DO CARGO: Gerente Administrativo / financeiro 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Acompanhar o funcionamento do setor sob a sua responsabilidade. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
- Acompanhar o funcionamento do setor administrativo e financeiro. 
- Tirar relatórios bancários para conferencias. 
- Gerenciar os custos dos setores. 
- Emitir relatórios semanais para diretoria. 
- Fazer o serviço do setor pessoal. 
- Elaborar métodos de melhoria no desempenho das funções diversas dentro dos setores. 
- Acompanhar os resultados e melhorias na execução das atividades. 
- Acompanhar o fluxo de caixa. 
- Fazer pagamentos via internet das contas (boleto, doc, Ted).  
- Emitir relatórios diário para a contabilidade. 
- Analisar as contas da contabilidade. 
 
ESPECIFICAÇÃO 
1 – CONHECIMENTOS 
- Formação escolar: 
3º Grau completo. 
Outros conhecimentos: 
Conhecimento de básico de inglês, leis trabalhistas, cálculos matemáticos e facilidade de 
relacionamento interpessoal. 
2 - EXPERIÊNCIA 
3 anos 
3 – INICIATIVA 
Precisa de muita iniciativa e desenvoltura para a solução de problemas com clientes e 
colaboradores e fornecedores. 
4 – RESPONSABILIDADE POR MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS 
É responsável pelas máquinas e equipamentos do seu setor. 
6 – RESPONSABILIDADE POR ERROS 
Trabalho que envolve muita atenção , pois trabalha com dinheiro e uma falta de atenção pode 
causar um grande prejuízo para a empresa. 
7 – RESPONSABILIDADE POR CONTATOS 
Contatos freqüentes com hóspedes, colaboradores e fornecedores. 
8 – RESPONSABILIDADE POR VALORES 
O responsável pelo cargo é responsável pelo manuseio do dinheiro do Resort. 
9 – ESFORÇO MENTAL 
O cargo exige muito esforço visual / mental, pois precisa ter muita atenção nos pagamentos 
bancários e no tratamento com os colaboradores pois trabalha no setor pessoal. 
10 – RESPONSABILIDADE POR TRABALHO DE TERCEIROS 
- Supervisiona diretamente 2 colaboradores. 
11 – AMBIENTE DE TRABALHO 
O ambiente de trabalho normal. 
 
Quadro 12 – Descrição do cargo de gerente Administrativo/financeiro 
Fonte: Dados primários (2006) 
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TÍTULO DO CARGO: Gerente Comercial 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Acompanhar o funcionamento do setor de reservas e fazer viagens para divulgar o Resort. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
- Acompanhar o funcionamento do setor de reservas. 
- Fazer viagens para divulgar o Resort. 
- Buscar novos contatos. 
- Planejar sistemas de trabalhos e definir padrões de procedimentos para o setor de reserva. 
- Avaliar o desempenho dos colaboradores. 
- Providenciar material de divulgação. 
- Acompanhar os resultados e melhorias na execução das atividades. 
 
ESPECIFICAÇÃO 
1 – CONHECIMENTOS 
- Formação escolar: 
3º Grau completo. 
Outros conhecimentos: 
Conhecimento de idiomas, conhecimentos de básico de computação e facilidade de 
relacionamento interpessoal. 
2 - EXPERIÊNCIA 
3 anos 
3 – INICIATIVA 
Precisa de muita iniciativa e desenvoltura para a solução de problemas com hóspedes, agentes 
de viagens e colaboradores. 
4 – RESPONSABILIDADE POR MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS 
É responsável pelas máquinas e equipamentos do seu setor. 
6 – RESPONSABILIDADE POR ERROS 
Trabalho que envolve muita atenção, pois faz divulgação do Resort e uma má divulgação pode 
trazer um grande transtorno para a empresa.  
7 – RESPONSABILIDADE POR CONTATOS 
Contatos freqüentes com hóspedes, colaboradores, fornecedores e agentes de viagens. 
8 – RESPONSABILIDADE POR VALORES 
O responsável pelo cargo trabalha com reservas e qualquer erro pode causar prejuízo para a 
empresa. 
9 – ESFORÇO MENTAL 
O cargo exige muito esforço visual / mental, pois precisa ter muita atenção nas reservas e 
divulgação do Resort. 
10 – RESPONSABILIDADE POR TRABALHO DE TERCEIROS 
Supervisiona diretamente 4 colaboradores. 
11 – AMBIENTE DE TRABALHO 
O ambiente de trabalho normal. 
 
Quadro 13 – Descrição do cargo de gerente comercial 
Fonte: Dados primários (2006) 
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TÍTULO DO CARGO: Gerente de A&B (alimentos e bebidas) 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento do restaurante cozinha e salão de jogos. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
- Acompanhar o funcionamento do restaurante, cozinha e salão de jogos. 
- Supervisionar e acompanhar o trabalho dos chefes de setores. 
- Gerenciar os custos dos setores. 
- Planejar sistemas de trabalhos e definir padrões de procedimentos para os setores. 
- Avaliar o desempenho dos colaboradores dos respectivos setores. 
- Elaborar métodos de melhoria no desempenho das funções diversas dentro do setor.  
- Acompanhar os resultados e melhorias na execução das atividades. 
- Organizar e realizar cursos para os setores. 
 
ESPECIFICAÇÃO 
1 – CONHECIMENTOS 
- Formação escolar: 
3º Grau completo. 
Outros conhecimentos: 
Conhecimento de idiomas e facilidade de relacionamento interpessoal. 
2 - EXPERIÊNCIA 
5 anos 
3 – INICIATIVA 
Precisa de muita iniciativa e desenvoltura para a solução de problemas com hóspedes, 
fornecedores e colaboradores. 
4 – RESPONSABILIDADE POR MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS 
É responsável por todas as máquinas e equipamentos do setor de A&B (alimentos e bebidas). 
5 – RESPONSABILIDADE POR ERROS 
Trabalho que envolve muita atenção, pois uma má contratação de chefe de setores pode causar 
um grande transtorno ao setor e a empresa e uma compra indevida pode causar um grande 
prejuízo a empresa. 
6 – RESPONSABILIDADE POR CONTATOS 
Contatos freqüentes com hóspedes, colaboradores e  fornecedores . 
7 – RESPONSABILIDADE POR VALORES 
O responsável pelo cargo é responsável pelos compras dos setores, e isso envolve valores em 
dinheiro. 
8 – ESFORÇO MENTAL 
O cargo exige muito esforço visual / mental, pois precisa ter muita atenção no acompanhamento e 
verificação dos setores. 
9 – RESPONSABILIDADE POR TRABALHO DE TERCEIROS 
Supervisiona diretamente 4 colaboradores. 
10 – AMBIENTE DE TRABALHO 
O ambiente de trabalho normal. 
 
Quadro 14 – Descrição do cargo de gerente de alimentos e bebidas 
Fonte: Dados primários (2006) 
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TÍTULO DO CARGO: Gerente Operacional 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Acompanhar o funcionamento operacional dos setores sob a sua responsabilidade. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
- Acompanhar o funcionamento da governança, recepção e manutenção. 
- Supervisionar e acompanhar o trabalho dos chefes de setores. 
- Gerenciar os custos dos setores. 
- Planejar sistemas de trabalhos e definir padrões de procedimentos para os setores. 
- Avaliar o desempenho dos colaboradores dos respectivos setores. 
- Elaborar métodos de melhoria no desempenho das funções diversas dentro do setor 
operacional. 
- Acompanhar os resultados e melhorias na execução das atividades. 
 
ESPECIFICAÇÃO 
1 – CONHECIMENTOS 
- Formação escolar: 
3º Grau completo. 
Outros conhecimentos: 
Conhecimento de idiomas e facilidade de relacionamento interpessoal. 
2 - EXPERIÊNCIA 
3 anos 
3 – INICIATIVA 
Precisa de muita iniciativa e desenvoltura para a solução de problemas com hóspedes e 
colaboradores. 
4 – RESPONSABILIDADE POR MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS 
É responsável pelas máquinas e equipamentos do seu setor. 
6 – RESPONSABILIDADE POR ERROS 
Trabalho que envolve muita atenção, pois uma má contratação de chefe de setores pode causar 
um grande transtorno ao setor e a empresa e também negligencia no atendimento de solicitações 
de hóspedes.  
7 – RESPONSABILIDADE POR CONTATOS 
Contatos freqüentes com hóspedes, colaboradores e fornecedores. 
8 – RESPONSABILIDADE POR VALORES 
O responsável pelo cargo verifica os valores dos fechamentos da recepção. 
9 – ESFORÇO MENTAL 
O cargo exige muito esforço visual / mental, pois precisa ter muita atenção na verificação dos 
setores. 
10 – RESPONSABILIDADE POR TRABALHO DE TERCEIROS 
Supervisiona diretamente 14 colaboradores. 
11 – AMBIENTE DE TRABALHO 
O ambiente de trabalho normal. 
 
Quadro 15 – Descrição do cargo de gerente operacional 
Fonte: Dados primários (2006) 
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TÍTULO DO CARGO: Governanta 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Revisar os bangalôs, monitorar as camareiras, fazer elaboração de pedido, verificar o estoque do 
setor, verificar os reparos nos bangalôs. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
- Revisar os bangalôs para liberação do check-in 
- Monitorar as camareiras para execução dos serviços. 
- Fazer pedido para o almoxarifado   
- Verificar sempre o estoque  
- Organizar faxinas nos setores semanais e mensais do depósito. 
- Verificar os consertos nos bangalôs e passar para manutenção. 
- Organizar para que a lavanderia sempre esteja em ordem 
- Controlar o estoque de enxovais. 
- Elaborar escala de folgas 
 
ESPECIFICAÇÃO 
1 – CONHECIMENTOS 
- Formação escolar: 
2º Grau completo. 
Outros conhecimentos: 
2 - EXPERIÊNCIA 
1 ano 
3 – INICIATIVA 
Tarefas rotineiras, mas precisa de muita iniciativa, pois precisa que todos os setores e bangalôs 
estejam sempre limpos e organizados. 
 4 – RESPONSABILIDADE POR MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS 
É responsável pelas máquinas e equipamentos do setor da governança.  
5 – RESPONSABILIDADE POR ERROS 
Trabalho que envolve atenção e responsabilidade, pois se a verificação dos bangalôs não estiver 
bem correta pode causar um grande transtorno para o hóspede e conseqüentemente prejuízo 
para a empresa. 
6 – ESFORÇO FÍSICO 
O ocupante do cargo se movimenta e permanece em pé a maior parte do seu serviço. 
7 – RESPONSABILIDADE POR CONTATOS 
Contatos freqüentes com hóspedes, funcionários. 
8 – ESFORÇO VISUAL/ MENTAL 
O cargo exige muito esforço visual / mental, pois precisa ter muita atenção da revisão dos 
bangalôs. 
9 – RESPONSABILIDADE POR TRABALHO DE TERCEIROS 
Supervisiona diretamente 12 colaboradores 
10 – AMBIENTE DE TRABALHO 
O ambiente de trabalho normal. 
 
Quadro 16 – Descrição do cargo de governanta 
Fonte: Dados primários (2006) 
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TÍTULO DO CARGO: Guest Relations 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Atender, auxiliar e conversar com os hóspedes, verificar sugestões e reclamações dos hóspedes, 
escrever relatórios diários para seu superior. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
- Recepcionar os hospedes desde a sua chegada até a saída. 
- Acompanhar durante o café da manhã e almoço. 
- Verificar sugestões e reclamações dos hóspedes. 
- Auxiliar os hóspedes no que for necessário. 
- Verificar os serviços oferecido pelo hotel, massagens, passeio de barco, etc.. 
- Escrever relatório diário, sobre os acontecimentos com os hóspedes.  
- Efetuar trabalho de pesquisa. 
- Criar passeios atrativos para os hóspedes 
 
ESPECIFICAÇÃO 
1 – CONHECIMENTOS 
- Formação escolar: 
2º Grau completo. 
Outros conhecimentos: 
Informática, inglês, boa comunicação, noções de relações pública e hotelaria. 
2 - EXPERIÊNCIA 
6 meses 
3 – INICIATIVA 
Tarefas sem rotinas definidas, mas precisa de muita iniciativa e desembaraço para a solução de 
problemas com clientes. 
5 – RESPONSABILIDADE POR ERROS 
Trabalho que precisa de atenção, pois um erro no atendimento do hóspedes, pode causar um 
grande transtorno. 
6 – RESPONSABILIDADE POR CONTATOS 
Contatos freqüentes com hóspedes e funcionários. 
7 – ESFORÇO FÍSICO 
O ocupante do cargo se movimenta e permanece em pé a maior parte do dia. 
8 – ESFORÇO MENTAL 
O cargo exige muito esforço visual / mental, pois precisa ter muita atenção e delicadeza no 
tratamento com os hóspedes..  
9 – AMBIENTE DE TRABALHO 
O ambiente de trabalho é normal 
 
Quadro 17 – Descrição do cargo de guest relations 
Fonte: Dados primários (2006) 
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TÍTULO DO CARGO: Jardineiro 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Varrer, cortar, limpar a grama, plantar plantas e flores. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
-Cortar, limpar e varrer a grama. 
-Varrer e limpar o pátio. 
- Plantar flores e plantas. 
- Podar flores e plantas. 
-Colocar veneno e xampu nas plantas e gramas. 
- Carregar colchões. 
 
ESPECIFICAÇÃO 
1 – CONHECIMENTOS 
- Formação escolar: 
1º Grau completo. 
Outros conhecimentos: 
Conhecimento em plantas para um melhor resultado. 
2 - EXPERIÊNCIA 
3 meses 
3 – INICIATIVA 
Tarefas rotineiras, mas com pouca iniciativa para a execução dos trabalhos. 
4 – RESPONSABILIDADE POR MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS 
É responsável pelos equipamentos tais como, enxada, maquina de cortar grama,cavadeira, pá e 
outros. 
5 – ESFORÇO FÍSICO 
O ocupante do cargo se movimenta, carrega alguns objetos pesados e  permanece em pé a maior 
parte do seu serviço. 
6 – RESPONSABILIDADE POR RISCOS 
O ocupante do cargo trabalha com equipamentos que podem causar acidentes  leves a graves. 
7 – AMBIENTE DE TRABALHO 
O ambiente de trabalho está sujeito a poeira e um pouco de sujeira. 
 
Quadro 18 – Descrição do cargo de jardineiro 
Fonte: Dados primários (2006) 
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TÍTULO DO CARGO: Maitre 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Verificar a montagem do café da manhã e montagem do restaurante, controlar a limpeza dos 
mesmos e controlar o atendimento dos hóspedes. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
- Verificar a montagem do buffet do café da manha. 
- Atender os hóspedes. 
- Verificar a montagem do restaurante. 
- Verificar a montagem da ilha e praia. 
- Controlar a limpeza do restaurante, salão de jogos, praia e ilha. 
- Controlar o atendimento dos clientes no restaurante, praia e ilha. 
- Contar semanalmente o estoque do restaurante. 
- Fazer pedidos para o almoxarifado. 
- Elaborar a escala de folga. 
- Fazer reunião quinzenal com a equipe. 
 
ESPECIFICAÇÃO 
1 – CONHECIMENTOS 
- Formação escolar: 
3º Grau completo. 
Outros conhecimentos: 
Falar mais que um idioma, conhecimentos de vinho e alimentos. 
2 – EXPERIÊNCIA 
3 anos 
3 – INICIATIVA 
Tarefas rotineiras, mas precisa de muita iniciativa e desenvoltura para a solução de 
problemas com clientes e colaboradores. 
4 – RESPONSABILIDADE POR MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS 
É responsável pelas as máquinas e equipamentos do restaurante, freezer, liquidificador, 
máquina de gelo, copo, taça e outros. 
5 – RESPONSABILIDADE POR ERROS 
Trabalho que envolve muita atenção e responsabilidade, pois trabalha diretamente com os 
colaboradores e hóspedes, e para tanto precisar ter muita precessão com seu trabalho, para 
não cometer enganos. 
6 – RESPONSABILIDADE POR CONTATOS 
Contatos freqüentes com clientes, funcionários. 
7 – ESFORÇO FÍSICO 
O ocupante do cargo se movimenta e permanece em pé a maior parte do seu serviço. 
8 – ESFORÇO MENTAL 
O cargo exige muito esforço visual / mental, pois precisa ter  muita atenção nos detalhes e 
atendimento que fazem a diferença. 
9 – RESPONSABILIDADE POR TRABALHO DE TERCEIROS 
Supervisiona diretamente 12 colaboradores 
10 - AMBIENTE DE TRABALHO 
O ambiente de trabalho. 

Quadro 19 – Descrição do cargo de maitre 
Fonte: Dados primários (2006) 
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TÍTULO DO CARGO: Marinheiro 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Montar e desmontar a praia, varrer a praia, limpar e montar os veleiros e montar a ilha. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
- Montar e desmontar a praia (guarda sol, colchonetes, cadeiras e outros). 
- Atender os hóspedes. 
- Limpar e varrer a praia e jardim da praia. 
- Lavar os veleiros. 
- Montar os veleiros. 
- Montar e desmontar a ilha. 
- Verificar a agenda de passeio de barco. 
 
ESPECIFICAÇÃO 
1 – CONHECIMENTOS 
- Formação escolar: 
2º Grau completo. 
Outros conhecimentos: 
Boa comunicação, conhecimentos sobre a previsão do tempo e saber nadar. 
2 – EXPERIÊNCIA 
3 meses 
3 – INICIATIVA 
Tarefas rotineiras, mas precisa de iniciativa para a realização do trabalho. 
4 – RESPONSABILIDADE POR MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS 
É responsável pelos equipamentos da praia, veleiros, inflável, caíque, guarda sol e outros 
5 – RESPONSABILIDADE POR ERROS 
Trabalho que envolve atenção e responsabilidade, pois um equipamento montado errado pode 
causar um acidente ao cliente, e um grande problema e prejuízo a empresa. 
6 – ESFORÇO FÍSICO 
O ocupante do cargos se movimenta e permanece em pé a maior parte do seu serviço. 
7 – ESFORÇO MENTAL 
O cargo exige esforço visual / mental, pois precisa ter atenção na montagem e desmontagem dos 
equipamentos. 
8 -  AMBIENTE DE TRABALHO 
O ambiente de trabalho normal. 

Quadro 20 – Descrição do cargo de marinheiro 
Fonte: Dados primários (2006) 
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TÍTULO DO CARGO: Mensageiro 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Atender hóspedes, dirigir carrinhos elétricos, levar bagagens, estacionar os carros dos hóspedes, 
transportar os funcionários em casa. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
- Atender os hóspedes 
- Transportá – los para o bangalôs e setores 
- Carregar as malas  
- ESTACIONAR OS CARROS DOS HÓSPEDES 
- Abastecer os bangalôs com as camareiras 
- Recolher lixo 
- Fazer ronda 
- Abastecer lenhas nos respectivos setores 
- Transportar os funcionários em casa 
 
ESPECIFICAÇÃO 
1 – CONHECIMENTOS 
- Formação escolar: 
2º Grau completo. 
Outro conhecimentos: 
Carteira de habilitação, inglês, boa comunicação e noções de segurança. 
2 - EXPERIÊNCIA 
3 meses 
3 – INICIATIVA 
Tarefas rotineiras, mas precisa de iniciativa para a solução de problemas com hóspedes e 
colaboradores. 
4 – RESPONSABILIDADE POR MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS 
É responsável pelos carrinhos elétricos, gerador e veículo do hotel. 
5 – RESPONSABILIDADE POR ERROS 
Trabalho que envolve habilidade, atenção e responsabilidade, pois dirige os carrinhos elétricos e 
estaciona os carros dos hóspedes, e uma falta de atenção pode causar um acidente aos 
hóspedes e um grande prejuízo para a empresa. 
6 – RESPONSABILIDADE POR RISCO 
 O ocupante do cargo está sujeito a acidente graves e fatais, pois dirige o carro do hotel para levar 
os funcionários em casa e também carrinhos elétricos podendo ter acidentes leves a graves. 
7 – RESPONSABILIDADE POR CONTATOS 
Contatos freqüentes com hóspedes, funcionários. 
8 – ESFORÇO FÍSICO 
O ocupante do cargo se movimenta, carrega objetos pesados e permanece em pé a maior parte 
do dia. 
9 – ESFORÇO MENTAL 
O cargo exige esforço visual / mental, pois precisa ter muita atenção no atendimento do hóspédes.
10– AMBIENTE DE TRABALHO 
O ambiente de trabalho normal. 
 
Quadro 21 – Descrição do cargo de mensageiro / vigilante 
Fonte: Dados primários (2006) 
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TÍTULO DO CARGO: Porteiro 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Abrir e fechar a cancela, dar informações a hospede e fornecedores, limpar o seu setor. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
- Orientar os hóspedes, funcionários e fornecedores de como chegar nos setores. 
- Dar informações aos clientes e visitantes, sobre a cidade, pontos turísticos e outros. 
- Abrir e fechar a cancela para entrada de veículos. 
- Limpar a guarita 
 
ESPECIFICAÇÃO 
1 – CONHECIMENTOS 
- Formação escolar: 
1º Grau completo. 
Outros conhecimentos: 
Boa comunicação. 
2 - EXPERIÊNCIA 
3 meses 
3 – INICIATIVA 
Tarefas rotineiras, mas precisa de iniciativa para lidar com as pessoas que chegam na portaria 
pedindo informações. 
4 – ESFORÇO FÍSICO 
O ocupante do cargo fica em pé a maior parte do dia. 
5 – RESPONSABILIDADE POR ERROS 
Trabalho que envolve a entrada de pessoas na empresa e uma falta de atenção pode causar um  
grande transtorno.  
6– ESFORÇO MENTAL 
O cargo exige esforço visual / mental, pois precisa ter atenção no atendimento do hóspede. 
7 – AMBIENTE DE TRABALHO  
O ambiente de trabalho normal. 
  
Quadro 22 – Descrição do cargo de porteiro 
Fonte: Dados primários (2006) 
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TÍTULO DO CARGO: Recepcionista 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Atender os hóspedes e ligações, realizar ckeck –in e check- out, lançar comandas, cadastrar 
hóspedes e agências, efetuar reservas. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
- Atender ligações externas e internas. 
- Realizar check-in e check-out 
- Cadastrar ficha de hóspedes e agências. 
- Digitar cartão de cesta de frutas, cartão de boa noite e etiquetas. 
- Digitar e imprimir cardápios. 
- Proceder lançamentos de comandas 
- Atender os hóspedes na boutique. 
- Agendar massagens e passeios de barcos para os hóspedes. 
- Efetuar reservas. 
- Solicitar pedido de material administrativo para o almoxarifado. 
- Manter a organização da recepção. 
- Abastecer o frigobar. 
 
ESPECIFICAÇÃO 
1 – CONHECIMENTOS 
- Formação escolar: 
2º Grau completo. 
Outro conhecimentos: 
Informática, inglês e boa comunicação. 
2 - EXPERIÊNCIA 
6 meses 
3 – INICIATIVA 
Tarefas rotineiras, mas precisa de muita iniciativa para a solução de problemas com hóspedes e 
colaboradores. 
4 – RESPONSABILIDADE POR MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS 
É responsável pelas máquinas e equipamentos da recepção, computadores, maquinas de cartão, 
telefones, calculadoras, impressora, fax e outros. 
5 – RESPONSABILIDADE POR ERROS 
Trabalho que envolve dinheiro por isso precisa estar muito atento nos check-out dos hóspedes, 
porque um erro pode causar prejuízo para a empresa e má impressão aos hóspedes. 
6 – RESPONSABILIDADE POR VALORES 
O responsável pelo cargo trabalha com valores em dinheiro. 
7– RESPONSABILIDADE POR CONTATOS 
Contatos freqüentes com hóspedes, funcionários, fornecedores e possíveis hóspedes. 
8 – ESFORÇO FÍSICO 
O ocupante do cargo permanece em pé a maior parte do dia. 
9– ESFORÇO MENTAL/VISUAL 
O ocupante do cargo necessita de muito esforço mental/visual, pois trabalha com fechamentos de 
contas dos clientes, mexendo com valores por isso precisa ter a máxima atenção. 
10 – AMBIENTE DE TRABALHO 
O ambiente de trabalho é normal 
 
Quadro 24 – Descrição do cargo de recepcionista 
Fonte: Dados primários (2006) 
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TÍTULO DO CARGO: Reservas 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Responder e-mails, atender ligações telefônicas relacionadas a reservas, fazer follow –up, colocar 
reservas no sistema. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
- Responder e-mails. 
- Atender ligações telefônicas relacionadas a reservas. 
- Colocar e cancelar reservas no sistema. 
- Fazer follow - up. 
- Cadastrar datas de aniversario dos hóspedes. 
- Enviar newsletter com informação das tarifas, promoções e informações técnicas. 
- Cadastrar agências. 
- Fazer tarifários. 
- Providenciar translado e outros serviços para os hóspedes. 
 
ESPECIFICAÇÃO 
1 – CONHECIMENTOS 
- Formação escolar: 
2º Grau completo. 
Outros conhecimentos: 
Conhecimento de idiomas, conhecimentos básico de computação e boa comunicação. 
2 - EXPERIÊNCIA 
1 ano 
3 – INICIATIVA 
Precisa de muita iniciativa e desenvoltura para a solução de problemas com hóspedes, agentes e 
colaboradores. 
4 – RESPONSABILIDADE POR MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS 
É responsável pelas máquinas e equipamento, computador, calculadora e outros. 
6 – RESPONSABILIDADE POR ERROS 
Trabalho que envolve muita atenção, pois precisa ter cuidado no envio dos e-mails pois um erro 
pode causar grandes transtorno para o cliente e  prejuízo para a empresa. 
7 – RESPONSABILIDADE POR CONTATOS 
Contatos freqüentes com hospedes, colaboradores e fornecedores, agentes de viagens e outros. 
8 – RESPONSABILIDADE POR VALORES 
O responsável pelo cargo trabalha com reservas e qualquer erro pode causar prejuízo para a 
empresa. 
9 – ESFORÇO MENTAL 
O cargo exige muito esforço visual / mental, pois precisa ter muita atenção nas reservas e 
divulgação do Resort. 
10 – AMBIENTE DE TRABALHO 
O ambiente de trabalho normal. 
 
Quadro 25 – Descrição do cargo de reservas 
Fonte: Dados primários (2006) 
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TÍTULO DO CARGO: Stuart 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Lavar louças, cortar temperos, liberar petiscos e fazer faxina. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
- Lavar louças 
- Liberar Petiscos 
- Cortar temperos 
- Fazer faxina na cozinha e nos equipamentos.  
 
ESPECIFICAÇÃO 
1 – CONHECIMENTOS 
- Formação escolar: 
2º Grau completo. 
Outros conhecimentos: 
Curso de higienização e manipulação dos alimentos. 
2 - EXPERIÊNCIA 
3 meses 
3 – INICIATIVA 
Tarefas rotineiras, o trabalho exige pouca iniciativa para a execução dos serviços. 
4 – RESPONSABILIDADE POR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
É responsável pelos utensílios de cozinha. 
5 – RESPONSABILIDADE POR ERROS 
Trabalho que necessita de atenção, pois a falta da mesma pode causar prejuízo para a empresa. 
6– ESFORÇO FÍSICO 
O ocupante do cargo se movimenta e permanece em pé a maior parte do seu serviço. 
7– RESPONSABILIDADE POR RISCOS 
O ocupante do cargo trabalha com utensílios de cozinha que podem causar acidentes leves a 
graves. 
8 – AMBIENTE DE TRABALHO 
O ambiente de trabalho está sujeito a pouca ventilação e iluminação deficiente. 
 
Quadro 23 – Descrição do cargo de Stuart 
Fonte: Dados primários (2006)
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TÍTULO DO CARGO: Sub Chef de Cozinha 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Preparar a praça do dia, executar a montagem dos pratos, organizar a cozinha, produzir alimentos 
para a semana. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
- Preparar a praça do dia. 
- Executar a montagem dos pratos. 
- Organizar a cozinha 
- Produzir a comida para a semana 
- Fazer a comida dos funcionários 
- Supervisionar o trabalho dos subordinados. 
- Organizar faxinas na cozinha. 
- Fazer pedidos para o almoxarifado 
- Substituir o chefe de cozinha nas folgas semanais e férias.  
 
ESPECIFICAÇÃO 
1 – CONHECIMENTOS 
- Formação escolar: 
2º Grau completo. 
Outros conhecimentos: 
Conhecimento técnico em gastronomia e cursos de higienização e manipulação dos alimentos. 
2 - EXPERIÊNCIA 
2 anos 
3 – INICIATIVA 
Tarefas rotineiras, mas precisa de muita iniciativa e desenvoltura para a solução de problemas 
com clientes e colaboradores. 
4 – RESPONSABILIDADE POR MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS 
É responsável pelas máquinas e equipamentos da cozinha, fogão industrial, forno, microondas, 
geladeiras, freezer, salamandra, liquidificadores, batedeiras e outros. 
5 – RESPONSABILIDADE POR ERROS 
Trabalho que envolve muita atenção e responsabilidade, pois uma quantidade errada de “mise in 
place”  ou erro na preparação pode gerar desperdício, perda de tempo e uma má qualidade no 
resultado final. 
6 – ESFORÇO FÍSICO 
O ocupante do cargo se movimenta e permanece em pé a maior parte do seu serviço. 
7 – RESPONSABILIDADE POR RISCOS 
O ocupante do cargo trabalha com utensílios de cozinha que podem causar acidentes leves a 
graves. 
8 – ESFORÇO MENTAL 
O cargo exige muito esforço visual / mental, pois precisa ter muita atenção na montagem e 
execução dos pratos, pois os mesmos tem que estar dentro dos padrões do Resort. 
9 – AMBIENTE DE TRABALHO 
O ambiente de trabalho está sujeito a pouca ventilação e iluminação deficiente. 
Quadro 26 – Descrição do cargo de sub chef de cozinha 
Fonte: Dados primários (2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 70

 
TÍTULO DO CARGO: Supervisora do café da manhã 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Verificar a montagem do “bufet”, supervisionar o trabalho e qualidade dos produtos, atender os 
hóspedes. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
- Verificar a montagem do “bufet” 
- Supervisionar e dividir a função de cada colaborador 
- Organizar e verificar as qualidades dos produtos 
- Elaborar a escala de folga 
- Atender os hóspedes 
- Elaborar pedidos para o almoxarifado 
 
ESPECIFICAÇÃO 
1 – CONHECIMENTOS 
- Formação escolar: 
2º Grau completo. 
Outros conhecimentos: 
Inglês e boa comunicação. 
2 - EXPERIÊNCIA 
1 ano  
3 – INICIATIVA 
Tarefas rotineiras, mas precisa de iniciativa e desenvoltura para a solução de problemas com 
hóspedes e colaboradores. 
4 – RESPONSABILIDADE POR MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS 
É responsável pelas máquinas e equipamentos do salão de jogos, fogão industrial, microondas, 
geladeiras, liquidificadores, batedeiras e outros. 
5 – RESPONSABILIDADE POR ERROS 
Trabalho que envolve muita atenção e responsabilidade, pois se o bufet estiver com produto de 
má qualidade ou erro na preparação pode gerar desperdício, perda de tempo e uma má qualidade 
no resultado final. 
6 – RESPONSABILIDADE POR CONTATOS 
Contatos freqüentes com hóspedes, funcionários. 
7 – RESPONSABILIDADE POR RISCOS 
O ocupante do cargos trabalha com utensílios de cozinha que podem causar acidentes de leves a 
graves. 
8 – ESFORÇO FÍSICO 
O ocupante do cargo se movimenta e permanece em pé a maior parte do seu serviço. 
9 – ESFORÇO VISUAL/ MENTAL 
O cargo exige atenção visual/mental, pois precisa ter a máxima atenção da qualidade e montagem 
do bufet do café da manhã.  
10 – RESPONSABILIDADE POR TRABALHO DE TERCEIROS 
Supervisiona diretamente 3 colaboradores 
11 – AMBIENTE DE TRABALHO 
O ambiente de trabalho normal. 
 
Quadro 27– Descrição do cargo de supervisor café da manhã 
Fonte: Dados primários (2006) 
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TÍTULO DO CARGO: Técnico de Manutenção 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Fazer novas instalações e manutenção das mesmas, instalações de luminárias e transformadores 

de energia. 

 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
- Fazer novas instalações 
- Fazer manutenção nas instalações e equipamentos 
- Fazer instalações de equipamentos 
- Fazer ampliação das redes de telefone e computadores 
 
ESPECIFICAÇÃO 
1 – CONHECIMENTOS 
- Formação escolar: 
2º Grau completo. 
Outros conhecimentos: 
Curso técnico, computação básica e telefonia básica. 
2 - EXPERIÊNCIA 
2 anos 
3 – INICIATIVA 
Tarefas rotineiras, recebe supervisão do chefe de manutenção, sendo exigida muita iniciativa para 
que o ocupante do cargos possa tomar decisões rotineiras  para resolver os problemas que surge 
de imediato. 
4 – RESPONSABILIDADE POR MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS 
É responsável por todos os equipamentos que estão no deposito da manutenção. 
5 – RESPONSABILIDADE POR ERROS 
Trabalho que envolve muita atenção, pois um descuido em uma das estações pode causar um 
grande problema a empresa e também algum acidente com os funcionários e hospedes.   
6 – RESPONSABILIDADE POR RISCOS 
O ocupante do cargo trabalha com eletricidade podendo causar acidentes de leves a graves. 
7 – RESPONSABILIDADE POR CONTATOS 
Contatos com fornecedores. 
8 – ESFORÇO FÍSICO 
O ocupante do cargo se movimenta, e permanece em pé a maior parte do dia. 
9 – ESFORÇO VISUAL/ MENTAL 
O cargo exige muito esforço visual/mental, pois precisa ter máxima atenção nos serviços 
executados. 
10 – AMBIENTE DE TRABALHO 
O ambiente de trabalho norma, mas sujeitos a poeira e a barulho. 
  
Quadro 28– Descrição do cargo de tecnico de manutenção 
Fonte: Dados primários (2006) 
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TÍTULO DO CARGO: 1ª cozinheira 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Preparar a praça de alimentos e executar a montagem dos pratos. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
- Preparar a praça de alimentos 
- Executar a montagem dos pratos. 
- Organizar a cozinha 
- Fazer faxina na cozinha e nos equipamentos.  
 
ESPECIFICAÇÃO 
1 – CONHECIMENTOS 
- Formação escolar: 
2º Grau completo. 
Outros conhecimentos: 
Conhecimento técnico em gastronomia e cursos de higienização e manipulação de alimentos. 
2 - EXPERIÊNCIA 
1 ano 
3 – INICIATIVA 
Tarefas rotineiras, mas precisa de muita iniciativa para execução e montagem dos pratos 
4 – RESPONSABILIDADE POR MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS 
É responsável pelas máquinas e equipamentos da cozinha, fogão industrial, forno, microondas, 
geladeiras, freezer, salamandra, liquidificadores, batedeiras e outros. 
5 – RESPONSABILIDADE POR ERROS 
Trabalho que envolve atenção e responsabilidade, pois uma quantidade errada de mise in place  
ou erro na preparação pode gerar desperdício, perda de tempo e uma má qualidade no resultado 
final. 
6 – ESFORÇO FÍSICO 
O ocupante do cargo se movimenta e permanece em pé a maior parte do seu serviço. 
7– RESPONSABILIDADE POR RISCOS 
O ocupante do cargo trabalha com utensílios de cozinha que podem causar acidentes de leves a 
graves. 
8 – ESFORÇO MENTAL 
O cargo exige muito esforço visual / mental, pois precisa ter muita atenção na execução e 
montagem dos pratos. 
9 – AMBIENTE DE TRABALHO 
O ambiente de trabalho está sujeito a pouca ventilação e iluminação deficiente. 
 
Quadro 29 – Descrição do cargo de 1ª cozinheira 
Fonte: Dados primários (2006)
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TÍTULO DO CARGO: 3ª cozinheira 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Montar a praça de saladas, verificar a qualidade dos produtos, liberar os pratos. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
- Verificar a qualidade dos produtos 
- Montar a praça de saladas 
- Montar os pratos 
- Liberar os pratos 
- Limpar a cozinha 
 
ESPECIFICAÇÃO 
1 – CONHECIMENTOS 
- Formação escolar: 
2º Grau completo. 
Outros conhecimentos: 
Cursos de higienização e manipulação de alimentos 
2 - EXPERIÊNCIA 
9 meses 
3 – INICIATIVA 
Tarefas rotineiras, mas precisa de iniciativa para que os pratos sejam perfeitos e os produtos 
estejam em boa qualidade. 
4 – RESPONSABILIDADE POR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
É responsável pelos equipamentos e utensílios de cozinha. 
5 – RESPONSABILIDADE POR ERROS 
Trabalho que envolve atenção e responsabilidade, pois se os alimentos não estiverem bem 
higienizado e preparado de acordo com as normas, poderá causar problemas com o cliente e 
prejuízo para a empresa. 
6 – ESFORÇO FÍSICO 
O ocupante do cargo se movimenta e permanece em pé a maior parte do dia. 
7 – RESPONSABILIDADE POR RISCOS 
O ocupante do cargo trabalha com utensílios de cozinha que podem causar acidentes leves a 
graves. 
8 – ESFORÇO VISUAL/ MENTAL 
O cargo exige muito esforço visual / mental, pois precisa ter muita atenção quando estiver na 
montagem dos pratos, pois os mesmos tem que estar dentro dos padrões do Resort. 
9 – AMBIENTE DE TRABALHO 
O ambiente de trabalho está sujeito a pouca ventilação e iluminação deficiente. 
  
Quadro 30 – Descrição do cargo de 3ª cozinheira 
Fonte: Dados primários (2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 74

4.5 PROBABILIDADE DE GRADUAÇÃO DOS FATORES DE AVALIAÇÃO 

 

Descreve – se a seguir para cada fator de avaliação escolhido as 

graduações requeridas, para que se possa efetuar a análise com os dados da 

descrição dos cargos de, de acordo com Pontes (1989) e Zimpeck (1990). 

 

Conhecimento – esse fator destina a avaliar o grau de formação teórica 

exigida pelo cargo para o seu desempenho. 

 

GRAUS DEFINIÇÃO 

A O cargo requer conhecimentos mínimos para interpretar instruções simples e verbais 

à execução de tarefas rotineiras.  

B O cargo requer capacidade para ler e escrever notas detalhadas, conhecimento de 

materiais para uso comum e também cálculos matemáticos. 

C O cargo requer capacidade para ler e escrever notas detalhadas, efetuar cálculos 

matemáticos que envolvam o conhecimento das aéreas, conhecimentos de materiais 

variados e suas finalidades, familiarização com o ramo de trabalho.  

D O cargo requer capacidade para aplicar conhecimentos matemáticos da aérea 

técnica, utiliza e instrumentos de medida e precisão, anotação de dados  variados em 

formulários. 

E O cargo requer formação técnica básica, para compreensão dos problemas técnicos 

gerais, redação rotineira, conhecimento com o ramo qualificado. 

Quadro 31 – Conhecimento 
Fonte – Adaptado Zimpeck (1992 – p 190) e Pontes (1989 – p 128) 
 

 

Experiência – este fator determina o tempo de experiência prática 

normalmente exigido para o correto desempenho do cargo.  

 

GRAUS DEFINIÇÃO 

A Até 3 meses 

B De 3 a 6 meses 

C De 6 a 12 meses 

D De 1 a 3 anos 

E Acima de 4 anos 

Quadro 32 – Experiência 
Fonte – Adaptado Zimpeck (1992 – p. 191) e Pontes (1989 – p. 129) 
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Iniciativa / Complexidade – este fator avalia a complexidade dos trabalhos 

executados, a iniciativa exigida para a solução de problemas e o grau de 

independência e supervisão recebida. 

 

GRAUS DEFINIÇÃO 

A Trabalhos simples e rotineiros, que não exigem nenhuma iniciativa, o funcionário 

recebe instruções simples para a execução do trabalho. 

B As tarefas são rotineiras, com reduzido numero de elementos de variedade.Não há 

dificuldade para a correta condução do trabalho. 

C Tarefas variadas e de alguma complexidade, obedecendo no entanto a um padrão 

bem definido, cabendo ao ocupante do cargo a iniciativa de julgar os processos mais 

conveniente. 

D Tarefas desprovidas de rotina bem definida. O ocupante lida freqüentemente com 

problemas variados, alguns deles complexos. O trabalho exige planejamento 

meticuloso e análise demorada de seus elementos, antes de iniciado. Algumas 

soluções originais são exigidas, para o encaminhamento de problemas técnicos. 

E Tarefas complexas, rígidas por instruções gerais e que devem ser adaptadas a 

problemas quase sempre diversificados.Exigem discernimento e desembaraço para 

tomar decisões convenientes. As tarefas são normalmente planejadas e analisadas 

em grande variedades de detalhes. 

Quadro 33 – Iniciativa / Complexidade 
Fonte – Adaptado Zimpeck (1992 – p. 192) e Pontes (1989 – p. 129) 
 

 

Responsabilidade por supervisão – este fator avalia o trabalho exigido do 

ocupante para instruir terceiros, orientá-los, conferir o seu trabalho, distribuir 

tarefas e manter a produção requerida. 

 

GRAUS DEFINIÇÃO 

A Não exerce supervisão  

B Lidera até 4 funcionários 

C Lidera até 8 funcionários 

D Lidera até 12 funcionários 

E Lidera até 16 funcionários 

Quadro 34 – Responsabilidade por Supervisão 
Fonte – Adaptado - Pontes (1989 – p. 131) 
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Responsabilidade por máquinas e equipamentos – este fator especifica o 

grau de atenção, a precaução e os cuidados ou controles necessários para 

prevenir a ocorrência de possíveis danos no equipamento utilizado na execução 

do trabalho. 

 

GRAUS DEFINIÇÃO 

A Trabalhos que exigem um mínimo de atenção e cautela para evitar prejuízos e 

requerem precaução relativa para evitar danos de pouca importância. 

B Trabalhos que exigem precaução e cautela durante sua execução para que sejam 

evitados prejuízos médios e requerem precaução necessária para que sejam evitados 

danos de importância mediana. 

C Trabalho que exigem um sentido de responsabilidade superior ao normal. Há 

probabilidade superior ao normal de ocorrer danos de considerável importância. 

D Trabalhos que exigem controle continuo e incessante, a mínima falta de atenção 

poderá resultar em prejuízos de grande montante. 

Quadro 35 – Responsabilidade por máquinas e equipamentos 
Fonte – Adaptado Pontes (1989 – p. 130) 
 

Responsabilidade por numerários – este fator destina a dimensionar a 

responsabilidade exigida para guarda ou manipulação de valores. 

 

GRAUS DEFINIÇÃO 

A Não tem responsabilidade por valores  

B Tem responsabilidade por valores, cuja probabilidade de perda ou extravio não 

exceda R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

C Tem responsabilidade por valores, cuja probabilidade de perda ou extravio não 

exceda R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

D Tem responsabilidade por valores, cuja probabilidade de perda ou extravio não 

exceda R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

E Tem responsabilidade por valores, cuja probabilidade de perda ou extravio exceda R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) 

Quadro 36 – Responsabilidade por numerários 
Fonte – Adaptado Pontes (1989 – p. 135) 
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Responsabilidade por erros – este fator avalia a possibilidade de ocorrência 

de erros e suas conseqüências para a empresa. 

 

GRAUS DEFINIÇÃO 

A Trabalhos que apresentam nenhuma ou mínima possibilidade de ocorrência de erros.

B Trabalhos cujos erros eventuais são descobertos no seu curso normal, através de 

controles comuns, com poucas dificuldades para sua correção. 

C Trabalhos cujos erros eventuais são descobertos por terceiros na conseqüência do 

mesmo, ocasionando relativa perda de tempo e trabalhos para sua correção. 

D Trabalhos que exige o mais elevado grau de exatidão e senso de responsabilidade. O 

erro ocasiona consideráveis prejuízos financeiros à empresa. A conseqüência disso, 

além dos prejuízos, é uma grande perda de tempo em investigações para a 

localização dos erros. 

Quadro 37 – Responsabilidade por erros 
Fonte – Adaptado Pontes (1989 – p. 130) 
 

 

Esforço mental / visual – este fator especifica o grau de concentração ou 

atenção necessária para a execução de trabalho. 

 

GRAUS DEFINIÇÃO 

A O trabalho exige pouca atividade mental e esforço visual, as tarefas são repetitivas e 

o grau de atenção é muito reduzido. 

B O trabalho exige atenção mental e visual constante, em serviços de alguma 

variedade ou com referências a mínimos detalhes. 

C O trabalho exige continua atenção mental e visual, em tarefas de alguma 

complexidade com base em orientações e informações gerais. 

D O trabalho exige atenção continua e redobrada a períodos longos, produzindo 

elevada fadiga visual e mental, a maioria das tarefas exige estudos minuciosos e 

concentrado, em grau elevado. 

E O trabalho exige concentrada atenção mental e visual, em tarefas complexas que 

envolvam detalhes, produzido severa fadiga ao fim do período. 

Quadro 38 – Esforço mental / visual 
Fonte – Adaptado Zimpeck (1992 – p. 193) e Pontes (1989 – p. 132) 
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Responsabilidade por contatos – este fator avalia a responsabilidade por 

contatos internos ou externos, necessários ao desenvolvimento dos trabalhos. 

 

GRAUS DEFINIÇÃO 

A Contatos pessoais limitados a assuntos de rotina, fornecendo e obtendo informações 

necessárias para a execução do trabalho. 

B Contatos regulares com outros departamentos para fornecedor ou obter informações. 

Requer tato para evitar interpretações erradas. 

C Contatos freqüentes internos e externos, que requerem tato, discernimento e certo 

grau de persuasão. 

D Contatos repetitivos que envolvam estratégias, senso de oportunidades e capacidade 

de transmitir idéias, para a divulgação de planos que necessitam de adesão de outros 

para a obtenção de resultados positivos. 

Quadro 39 – Responsabilidade por contatos 
Fonte – Adaptado Pontes (1989 – p. 137) 
 

 

Esforço físico – este fator analisa o grau de fadiga produzida no emprego 

ao final da jornada de trabalho. 

 

GRAUS DEFINIÇÃO 

A Trabalhos leves que não exige esforço físico, permanece a maior parte do tempo 

sentado. 

B Esforço físico pequeno, no manejo de objetos leves, permanece  a maior parte do 

tempo em pé. 

C Esforço físico constante, se movimenta com freqüência pela aérea de serviço, 

manejando pesos leves e ocasionalmente pesados, atividade continua de mais de um 

equipamentos ou ferramentas.  

D Esforço físico continuo em trabalho árduo, no manuseio de material muito pesado. A 

fadiga produzida pelo trabalho é elevada. 

E Esforço físico continuo, trabalho típico de serviço braçal, em que o ocupante se 

submete a severo esforço físico. A fadiga conseqüentemente ao final da jornada é 

muito elevada. 

Quadro 40 – Esforço físico 
Fonte – Adaptado Zimpeck (1992 – p. 193) e Pontes (1989 – p. 132) 
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Condições de trabalho – este fator especifica as condições físicas do 

ambiente em que trabalha o ocupante. 

 

GRAUS DEFINIÇÃO 

A O ambiente de trabalho é satisfatório. Condições ideais de trabalho. 

B Trabalho executado em condições de sujeira, ruído e outras semelhantes, em grau de 

pequena intensidade. 

C Condições prejudiciais e desagradáveis, sempre presentes, em grau de media 

intensidade. 

D Exposição permanente a condições extremamente desagradáveis. O grau de 

desconforto produzido é severo e pode afetar a resistência física do ocupante. 

Quadro 41 – Ambiente de trabalho 
Fonte – Adaptado Zimpeck (1992 – p. 196 e 197) e Pontes (1989 – p. 133) 
 

 

Risco de acidentes – este fator analisa o grau de acidente produzido no 

emprego durante a jornada de trabalho. 

 

GRAUS DEFINIÇÃO 

A Trabalho que não apresenta probabilidade de riscos de trabalho. 

B O trabalho apresenta reduzido risco de acidentes, com ferimentos leves ao ocupante.

C O trabalho apresenta grau médio de acidentes, com probabilidade de acidentes com 

pequenas gravidades ao ocupante. 

D Trabalho que apresenta grande probabilidade de acidentes de natureza grave ao 

ocupante, com possível afastamento de trabalho. 

Quadro 42 – Risco 
Fonte: Dados primários (2006) 
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4.6 PONDERAÇÃO DOS FATORES DE AVALIAÇÃO 

 

Os cargos descritos nesse projeto foram avaliados pelo método de pontos,  

que segundo PONTES (2000, p. 183), “é o mais objetivo, analítico, preciso e de 

fácil aplicação e seus resultados são aceitos pelos colaboradores. 

  A ponderação constitui a atribuição dos pontos aos fatores e o problema é 

a determinação do peso relativo de cada um deles (PONTES, 2000, p. 201). 

Para resolver o problema do peso dos fatores de avaliação foi formado um 

comitê de avaliação, (participação dos gerentes de cada setor), que analisou e 

determinou os graus dos mesmos, levando em consideração a pontuação valor 

mínima 100 e o máxima de 1000 pontos. 

A distribuição do peso de cada fator em termos percentuais e apresentada 

a seguir: 

 
Tabela 1- Ponderação dos fatores de avaliação 

FATORES DE AVALIAÇÃO DISTRIBUIÇÃO 
Conhecimento 20% 

Experiência 15% 

Iniciativa / complexidade 13% 

Responsabilidade por Supervisão 8% 

Responsabilidade por numerários 8% 

Responsabilidade por erros 8% 

Responsabilidade por máquinas e equipamentos 6% 

Responsabilidade por contatos 6% 

Esforço mental / Visual 5% 

Riscos de acidentes 5% 

Esforço físico 3% 

Condições de trabalho 3% 

TOTAL 100% 

Fonte – dados primários (2006) 
 
4.6.1 Atribuição dos pontos pelos graus dos fatores 
 

Para a distribuição dos pontos pelos graus dos fatores foi utilizada a  

progressão geométrica, com base na fórmula abaixo, de acordo com, (PONTES, 

2000, p. 205). 
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q=     n-1   

                         an    

                         a1

Onde: 

q = razão da progressão 

n = numero de graus 

an = valor  máximo 

a1 = valor mínimo 

 

Exemplo: 

Fator - Conhecimento  grau =05 

  q=     n-1   

                         an                                        

                         a1

  q=     

                  4     200            = 1,7783 

                           20
 

 O valor dos pontos de cada grau, do exemplo acima fica: 

 

GRAU                                       PONTOS 

A = 20                                  20 

B =  20 x 1,7783   36 

C =  36 x 1,7783                           63 

D =  63 x 1,7783                          112 

E = 112 x 1,7783                          200 

Exemplo: 

Fator – Responsabilidade por erros grau =4 

  q=     n-1   

                         an                                        

                        a1 

 q=     

                  3     80           = 2,1544 
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                          8 

 O valor dos pontos de cada grau, do exemplo acima fica: 

 

GRAU                                       PONTOS 

A =   8                                    8 

B =   8 x 2,1544             17 

C = 17 x 2,1544                            37 

D = 37 x 2,1544                            80 

 
Com os dois exemplos pretende – se ilustrar como foram apurados os 

dados para os demais fatores, com base na formula descrita anteriormente. 

 
Tabela 2 – Pontuação dos graus dos fatores de avaliação 

GRAUS DO FATOR  
FATORES DE AVALIAÇÃO 

MÍNIMO DE 
PONTOS POR 

FATOR 
A    B    C    D     E 

MÁXIMO DE 
PONTOS DO 

FATOR 

Conhecimento 20 20  36  63  112  200 200 

Experiência 15 15   27  47  84   150 150 

Iniciativa / complexidade 13 13   23  41  73   130 130 

Responsabilidade por 

Supervisão 

8   8   14   25  45    80     80 

Responsabilidade por 

numerários 

8 8   14   25  45    80      80 

Responsabilidade por erros 8   8   17  37  80                80 

Responsabilidade por 

máquinas e equipamentos 

6   6  13    28   60 60 

Responsabilidade por 

contatos 

6   6  13    28   60 60 

Esforço mental / Visual 5  5    9     16   28  50         50 

Riscos de acidentes 5   5   11     23  50 50 

Esforço físico 3   3    5       9   17  30 30 

Condições de trabalho 3   3    6      14  30 30 

Total 100  1000 

Fonte  – Adaptado Pontes (2000, p.201) 
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          Após feita todas as pontuações dos fatores, o comitê de avaliação analisou 

todos os cargos, escolhendo a graduação correspondente a cada fator. O 

resultado desta analise é apresentado a seguir: 

               
                    Fatores de graduação  
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 Almoxarife/Comprador C C C A C B C C C C C B  
 Auditor noturno C B C A B C C C C B A A  
 Auxiliar administrativo C B B A A B C B C A A A  
 Auxiliar de cozinha B B B A B A C C A C C B  
 Auxiliar de manutenção C B C A B A C B A D C B  
 Camareira B A B A B A C B A C B B  
 Chefe de fila C C C C B A C C A B A A  
 Chefe de manutenção C D C C C A C C B B C B  
 Chef executivo E D D E C A D E C B C B  
 Confeiteiro C C C A B A C C A B C B  
 Garçom C B C A B A C C A C A A  
 Gerente administrativo E D E B A E D D C A A A  
 Gerente comercial E D E B A C D D D A A A  
 Gerente de alimentos e bebidas E E E B D C D E C A A A  
 Gerente operacional E D E E C C D D C A A A  
 Governanta  C C C D C A C C C C A A  
 Guest relations C B D A A A C C C A B A  
 Jardineiro A A A A B A A A A C C B  
 Maitre E D D D C A C D B B A A  
 Marinheiro A A B A C A C B A C C A  
 Mensageiros A A B A C A C B B C C A  
 Porteiro A A A A A A B A A B A A  
 Recepcionista C A C A B C C C C B A A  
 Reservas C B C A A C D D C A A A  
 Stuart A A A A A A B A A C C B  
 Sub chefe de cozinha D D C A B A C C A C C B  
 Supervisora do café da manhã C C C B C A C C A B A A  
 Tecnico de manutenção C C D A B A C C B C C B  
 1ª cozinheira C C C A B A C C A C C B  
 3ª cozinheira B B B A B A C C A C C B  
               

Quadro 43 – Resultado dos fatores de avaliação 
Fonte – Dados primários (2006) 
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Com o cruzamento de informações da tabela 2 e do quadro nº 43 tem- se a  

transformação em pontos dos graus escolhidos, resultando na tabela 3.  
 

Tabela 3 – Resultado dos cargos em pontos 
CARGOS PONTUAÇÕES 

Gerente de alimentos e bebidas (A&B) 768 

Gerente Operacional 714 

Chef Executivo 666 

Gerente Administrativo 661 

Gerente Comercial 658 

Maitre 529 

Sub chefe de cozinha 375 

Chefe de manutenção 349 

Governanta 330 

Técnico de manutenção 328 

Almoxarife comprador 320 

Reservas 317 

1ª cozinheira 289 

Guest Relations 285 

Supervisora do café da manhã 283 

Confeiteiro 273 

Auditor Noturno 271 

Recepcionista 271 

Chefe de fila 269 

Auxiliar de manutenção 258 

Garçom 236 

Auxiliar Administrativo 226 

3ª cozinheira 224 

Auxiliar de cozinha 212 

Mensageiro 196 

Marinheiro 189 

Camareira / faxineira 181 

Stuart 136 

Jardineiro 134 

Porteiro 111 

Fonte: Dados primários (2006) 
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4.6.2 Reunião do comitê de avaliação 
 
Para a avaliação dos cargos foi formado um Comitê de Avaliação, com os 

gerentes de cada setor, mais a presença do maitre e da governanta. 

A dificuldade inicial foi conseguir reunir todos os participantes, pois cada 

um trabalha num setor diferente e tem horários diferentes. 

As reuniões do comitê aconteceram em três dias, sendo somente um dia 

por semana, totalizando três semanas para não comprometer o serviço prestado 

ao Resort.  As reuniões tiveram duração de aproximadamente duas horas. 

O procedimento da reunião foi da seguinte maneira, com a concordância de 

todos e por achar que seria, mas fácil a avaliação, separou-se os cargos por 

setores. Exemplo: cozinha, agrupou-se todos os cargos que fazem parte da 

cozinha e iniciou-se a avaliar, um por um, cada fator de avaliação. 

A tarefa foi desafiadora e interessante, pois em alguns momentos, no 

Comitê, comentava-se outros assuntos pertinentes a empresa, em outros 

momentos havia calorosa discussão em relação ao grau mais adequado para 

avaliação, até chegar-se a um consenso. 

Não se teve dificuldades com os participantes, pois como funcionária da 

empresa o conhecimento das funções favoreceu para que todas as reuniões 

fossem bem direcionadas e o envolvimento de todos foi de grande importância 

para esse estudo, porque deram legitimidade as decisões tomadas.  
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4.7 CLASSIFICAÇÃO DOS CARGOS 

 

A classificação dos cargos é necessária, conforme Paschoal (2001, p. 60), 

“o ordenamento dos cargos em níveis ou classes é uma das ferramentas de que 

precisamos para atribuir e administrar os salários de forma adequada”. 

Para esta classificação dos pontos em graus foi utilizada a progressão 

geométrica. De acordo com a formula abaixo, (PASCHOAL, 2001, p. 61 e 

PONTES, 2000, p. 278). 

 

q=     n-1   

                         an    

                         a1 

Onde: 

q = razão da progressão 

n = numero de classes = 15 – 1 = 14  

a1 = menor pontuação = 111 

an = maior pontuação = 768 

 

Exemplo: 

  q=     n-1   

                         an                                        

                         a1 

  q=     

                  14    768            = 1,1482 

                          111 

 

Os pontos dos graus ficam da seguinte maneira: 

 

a1 =                      = 111 

a2 =      111 x 1,1482 = 127 

a3 =       127 x 1,1482 = 146 

a3 =       146 x 1,1482 = 168 

a5 =       168 x 1,1482 = 193 

a6 =       193 x 1,1482 = 222 
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a7 =       222 x 1,1482 = 254 

a8 =       254 x 1,1482 = 292 

a9 =       292 x 1,1482 = 335 

a10 =      335 x 1,1482 = 385 

a11 =      385 x 1,1482 = 442 

a12 =      442 x 1,1482 = 508 

a13 =      508 x 1,1482 = 583 

a14 =      583x 1,1482 = 669 

a15 =      669 x 1,1482 = 768 

 

O número de classes foi determinado de acordo com Paschoal (2001, p. 

63), que relata “que o intervalo não seja muito grande a ponto de agrupar numa 

mesma classe cargos com avaliações significativamente diferentes, nem tão 

pequeno que, num limite extremo, tenhamos tantos classes quanto pontuações”.  

A fórmula utilizada, para determinar o número de classes, fixando a razão 

de 15% é: 

 

            Log (an/a1) 
n =------------------------------ +1 = 
               Log q            
 
          Log (768/111) 
n =------------------------------ +1 = 
               Log 1,15           
 
           Log 6,9189 
n =------------------------------ + 1 = 14,84 
               Log 1,15          
   
n = 15 
 

Após realizada a classificação dos cargos, foi calculado os pontos mínimos 

e máximos de cada classe, para poder ordenar os cargos das devidas classes, 

com base na progressão geométrica, onde o q (razão progressiva), foi encontrado 

na classificação dos cargos. 
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A fórmula utilizada de acordo com Paschoal (2001): 
 
         

                        q                    =                            

                          

     

                       1,1482 =    1,0750 
 

Exemplo: 

 

111 : 1,0715 = 104 

111 x 1,0715 = 119  

Onde: 

 

104 é o ponto mínimo e 119 é o ponto máximo da classe I. Para continuar a 

pontuação das classes, aplica-se no ponto máximo a progressão q = 1,1482 e no 

ponto mínimo a partir da II classe será adicionado 1 ao máximo da classe anterior, 

(PASCHOAL, 2001, p.61, 62). 

 
Tabela 4 – Ordenamento dos cargos 

CLASSES PONTOS 

I 104                     119 

II 120                     138 

III 139                     158 

IV 159                     182 

V 183                     209 

VI 210                    239 

VII 240                    275 

VIII 276                    316 

IX 317                    363 

X 364                     416 

XI 417                     478 

XII 479                     549 

XIII 550                      630 

XIV 631                     723 

XV 723                     831 

Fonte – Dados primários (2006) 
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Por fim na tabela nº 4 ilustra – se a classificação definitiva dos cargos. 

 
Tabela 5 – Classificação dos cargos 

CLASSES AMPLITUDE DOS 
PONTOS 

CARGOS PONTOS 

I 104                    119 Porteiro 111 

II 120                    138 Jardineiro 

Stuart 

134 

136 

III 139                    158   

IV 159                     182 Camareira / faxineira 181 

V 183                    209 Marinheiro 

Mensageiro 

189 

196 

VI 210                   239 Auxiliar de cozinha 

3ª cozinheira 

Auxiliar administrativo 

Garçom 

212 

224 

226 

236 

VII 240                  275 Auxiliar de manutenção 

Chefe de Fila 

Auditor Noturno 

Recepcionista 

Confeiteiro 

258 

269 

271 

271 

273 

VIII 276                 316 Guest Relations 

Supervisora do café da manhã 

1ª cozinheira 

283 

285 

289 

IX 317               363 Reservas 

Almoxarife / comprador 

Técnico de manutenção 

Governanta 

Chefe de manutenção 

317 

320 

328 

330 

349 

X 364              416 Sub chefe de cozinha 375 

XI 417              478   

XII 479             549 Maitre 529 

XIII 550             630 Gerente comercial 

 Gerente administrativo / Financeiro  

Chefe executivo 

658 

661 

665 

XIV 631             723 Gerente operacional 714 

XV 723             831 Gerente de alimentos e bebidas (A&B) 768 

Fonte – Adaptado Pontes (2006) 
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A apresentação destas informações está baseada apenas nos pontos, 

atende a um pedido da empresa, no sentido de não divulgar os valores de todos 

os salários praticados com o objetivo de preservar a imagem da empresa e 

manter o sigilo desses valores. 

Embora esta providência contrarie a expectativa do leitor que 

supostamente gostaria de tomar conhecimento dos valores monetários, há de se 

respeitar a vontade da empresa em função dos argumentos dos valores tratados 

no parágrafo anterior. 

Este estudo reveste-se de grande importância para a empresa, pois houve 

participação efetiva nas etapas finais, quando foi decidido pelo Comitê os graus 

de avaliação dos cargos, tornando mais realista as suas conclusões, além de 

garantir a confiabilidade e a fidedignidade deste estudo. 

Por fim, este plano de cargos e salários, atende aos interesses da 

empresa, que necessita iniciar o processo de organização de sua política salarial, 

como um dos instrumentos básicos da gestão de pessoas. 
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4.8  Pesquisa Salarial 
  
 A administração de salários procura obter não só o equilíbrio interno de 

salários dentro da organização, como também o equilíbrio externo de salários em 

relação ao mercado de trabalho (CHIAVENATO, 2004 p.319). 

 Na seqüência apresenta-se a pesquisa feita com dois empreendimentos no 

ramo hoteleiro, sendo um de Balneário Camboriu e outro de Florianópolis.  

 
Tabela 6 – Pesquisa salarial 
 

 
Empresas 

“A”  
Balneário Camboriu 

“B” 
Florianópolis 

“C”  
Ponta dos Ganchos 

Cargo Salário Salário Salário 

Garçom 578,00 692,00 700,00 

Mensageiro 578,00 692,00 600,00 

Camareira 677,00 659,00 770,00 

Aux administrativo  726,00 600,00 

Aux de manutenção 976,00 692,00 1.050,00 

Almoxarife  846,00 850,00 

Recepção 861,00 1.021,00 1.000,00 

Reservas  973,00 1.000,00 

Chefe de manutenção 1.274,00 1.303,00 1350,00 

Fonte – Dados primários (2006) 

 

4.8.1 Análise do resultado da pesquisa 
 

De acordo com Pontes, (2000, p. 248), esta etapa consiste na comparação 

dos dados do mercado com os da empresa pesquisadora, para formulação de 

políticas salariais. 

A seguir apresenta-se os gráficos da média da empresa e do % de 

diferença. Através desses gráficos é possível analisar a situação salarial, cargo a 

cargo da empresa em relação as empresas pesquisadas, (PONTES 2000, p.250). 
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Tabela 7 – Comparação entre a empresa x empresas pesquisadas 

 Cargo Média do mercado Cargo Média da empresa 

Garçom 635,00 Garçom 700,00 

Mensageiro 635,00 Mensageiro 600,00 

Camareira 668,00 Camareira 770,00 

Aux administrativo 726,00 Aux administrativo 600,00 

Aux de manutenção 834,00 Aux de manutenção 1.050,00 

Almoxarife 846,00 Almoxarife 850,00 

Recepção 941,00 Recepção 1.000,00 

Reservas 973,00 Reservas 1.000,00 

Chefe de manutenção 1.288,50 Chefe de manutenção 1.350,00 

Fonte – Dados primários (2006) 
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Gráfico 1 – Comparação entre a empresas x empresa pesquisadas. 
Fonte – Adaptado de Pontes (2004)  
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Tabela 8 - % de diferença entre a empresa x empresa pesquisadas 
Cargo % de diferença 

Garçom 10,24 

Mensageiro 0,94 

Camareira 15,26 

Aux administrativo 8,26 

Aux de manutenção 25,90 

Almoxarife 0,47 

Recepção 6,27 

Reservas 2,77 

Chefe de manutenção 4,77 

Fonte – dados primários (2006) 
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 Gráfico 2 – % de diferença entre a empresa x empresa pesquisadas  
Fonte – Adaptado de Pontes (2006)  
 

 

4.8.2 Justificativa 
 

Finalmente é de se registrar as dificuldades de obter dados no mercado, 

em função do sigilo que envolve os assuntos desta natureza. Consegui-se 2 

empreendimentos de características semelhantes, com a condição de que não 

seja citada a fonte e conforme a literatura aborda somente cargos operacionais de 

referências e salários médios. 
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As limitações do parágrafo anterior impossibilitou a não obtenção dos 

dados de freqüência de cada cargo, prejudicando o cálculo estatístico mas 

refinado da pesquisa, porém para os objetivos deste estudo, entende-se que os 

gráficos apresentados dão uma amostra da política salarial aplicada na empresa 

em comparação as empresas pesquisadas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A proposta de um plano de cargos e salários para a empresa Ponta dos 

Ganchos Empreendimentos Turísticos Ltda, tem como objetivo específico 

identificar, descrever e analisar os cargos. 

Todos os objetivos deste trabalho foram cumpridos, desde identificar até 

analisar todos os cargos, seguem orientações e algumas sugestões. 

Além disso, através das informações obtidas, foi possível corrigir as 

distorções referentes a remuneração, para que os salários estivessem de acordo 

com cada função. 

Este estudo está sendo oferecido à empresa, para que a implantação seja 

imediata. Por ser um trabalho técnico, houve participação da maioria dos 

funcionários na aplicação do questionário, a classificação dos cargos, foi feita em 

conjunto com o Comitê de Avaliação, garantindo confiabilidade para a empresa 

aplicar. 

Como se trata de um primeiro trabalho desta natureza na empresa, julgou-

se importante a utilização dos métodos de pontos, mas no futuro, assim que a 

empresa dedicar-se a estudo de planejamentos estratégicos, poderá ser 

incorporar a este trabalho os pressupostos da remuneração por competência e 

habilidades. 

A empresa, de posse deste estudo já esta mantendo contato a órgãos 

governamentais competentes para implantar esta proposta, fazendo as devidas 

adaptações necessárias. 

A pesquisa salarial, foi realizado com 2 empreendimentos do ramo, para 

analisar o equilíbrio externo da empresa, observou-se que os salários da empresa 

estão mais altos em relação as empresas pesquisadas em 6,27%.  

Sugere-se ainda, uma política de manutenção do plano, com revisão, 

inclusão e exclusão dos cargos em intervalos para o máximo de um ano a dois 

anos, incorporando todas as alterações. 

Não se deve perder de vista que, sendo um trabalho inicial, sugere-se para 

a empresa já iniciar um trabalho junto com os funcionários a remuneração por 

competências e habilidades, pois prevê-se que daqui alguns anos, esse projeto 

será de grande prioridade para a organização e de interesse para os funcionários. 
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APÊNDICE A - Questionário 
 
 

Questionário – Para Descrição dos Cargos 
 

Caro(a) funcionário(a):  

 

O presente questionário está sendo enviando a todos os funcionários da empresa, pois 

através desta ferramenta, pretende-se coletar dados de todos os cargos da empresa para 

descrição e analise dos cargos. Este estudo faz parte de um trabalho acadêmico de estágio no 

Curso de Administração da UNIVALI. 

Contando com sua colaboração e sinceridade, descreva suas funções tal como as 

desempenha atualmente, ou seja, considerando o que você faz e como faz, utiliza 

preferencialmente frases curtas e simples.  Salientamos que sua colaboração é indispensável para 

o sucesso de nosso trabalho e agradecemos por atender nossa solicitação.  

 

     Silvana Ferreira Grapp 

 
 
Nome do cargo ____________________________________________ 

Setor ____________________________________________________ 

Nome do Funcionário _______________________________________ 

 

1 - Trabalho executado – Descreva em ordem de importância, as tarefas  

especificas que você faz: 

 

a) Diariamente (sublinhe aquela que você dedica maior parte do tempo) 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

b) Regularmente (semanalmente, quinzenalmente, mensalmente) 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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2 – Instrução /Experiência 

 

Indique as habilitações que você julgar indispensáveis para exercer o seu cargo. (lembre-

se não é a sua instrução ou experiência é a do cargo). 

 

a) Nível de instrução escolar: 

   

(  ) Primário Completo                                (  ) 1º grau Completo 

(  ) 2ºgrau Completo       (  ) Superior Qual? __________ 

 

b) Qual o tempo mínimo de experiência que alguém como nível de instrução indicado no 

item anterior necessita para desempenhar as tarefas do cargo? 

________________________________________________________________________ 

 

c) Além da instrução geral, que outros conhecimentos você considera indispensáveis para 

o seu trabalho? 

________________________________________________________________________ 

 

3 – Habilidades 

 

Que habilidades manuais são exigidas para a execução de suas tarefas e com que 

freqüência?  

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4 – Esforço 

 

a) A execução das suas tarefas exige esforço muscular? Indique as proporções de 

tempo? 

 

Esforço Pouco Razoável Muito 

Andar continuamente    

Ficar em pé muito tempo    

Suspender e carregar objetos 
pesados 
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b) As tarefas exigem esforço visual? 

 

(  ) Pouca    (  ) Razoável   (  ) Muita 

 

c) As suas tarefas exigem esforço mental? 

 

(  ) Pouca    (  ) Razoável   (  ) Muita 

 

5- Iniciativa  

 

Assinale o grau de iniciativa exigida para o desempenho de suas funções, sem a 

supervisão por parte da chefia a que estiver subordinado. 

 

(  ) Pouca    (  ) Razoável   (  ) Muita 

 

6 – Riscos 

 

Que riscos de acidentes oferece seu trabalho? Com que freqüência? 

 

                                 Freqüência 

Graus Pouca Razoável Muita 

Acidentes Leves    

Acidentes Graves    

Acidentes Fatais    

    

 

 

7 – Condições ambientes 

 

Seu trabalho oferece condições desagradáveis de ambiente, tais como: 

                                 Freqüência 

Condições Desagradáveis Pouca Razoável Muita 

Barulho    

Poeira    

Sujeira    

Iluminação deficiente    

Ventilação    
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8 – Responsabilidade 

 

a) Equipamentos e instalações – você trabalha com equipamentos e instalações especiais 

pelos quais é responsável? Quais? 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

b) Dinheiro e valores – você é responsável por dinheiros e outros valores negociáveis? 

        

       (  ) Sim                                                                   (  ) Não 

 

c) Dados confidenciais – você trabalha com dados confidenciais? Que conseqüência 

traria a revelação dos mesmos? 

 

 

 

Precisão do trabalho – Qual a responsabilidade que você tem pela precisão de seu 

trabalho? Indique quais os tipos de erros que poderiam ocasionar aumento de despesas, perda de 

tempo para refazer o trabalho ou desprestigio para a empresa. 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

d) Por pessoas – você tem subordinados? Quantos são? 

 

Quantos ______                      Diretos ______                    Indiretos ______ 
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e) Contatos – Assinale a freqüência. 

        

                                 Freqüência 

Contatos Internos Pouca Razoável Muita 

Para obter e dar informações    

Para obter cooperação    

Para persuadir    

Para orientar    

    

Contatos Externos Pouca Razoável Muita 

Para obter e dar informações    

Para obter cooperação    

Para persuadir    

Para orientar    

 

9 – De outras informações não contidas neste questionário que sirvam para esclarecer o 

que você faz? 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ________________________                   ___________________                              

  Assinatura do Funcionário                                         Assinatura do chefe 

 

 
 

 

 

 


