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MÓDULO 1: ANÁLISE DE CARGOS 

 

Quando uma organização pretende atingir máximo êxito sobre as metas e 

objetivos estipulados, ela precisa determinar, estrategicamente, uma gestão 

de pessoas eficientes e bem estruturada para favorecer um clima de trabalho 

agradável ao alto desempenho empresarial. É neste cenário, que a 

ferramenta de análise e descrição de cargos se estabelece. Este projeto 

talvez pareça mera formalidade em uma empresa, mas tem grande 

importância na administração humana do negócio. 

A descrição de cargos é um processo que detalha todas as posições dentro 

de uma organização. Basicamente, é um registro escrito que serve para 

formalizar as atribuições dos cargos existentes em uma empresa. Esta 

ferramenta deve ser dinâmica, com possibilidade de revisão, para que 

contemple a mudança das necessidades de uma companhia. 

 

Qual a diferença entre análise e descrição de cargos e funções? 

A análise de cargos compara as atividades dos cargos com as 

responsabilidades necessárias para que um colaborador seja capaz de 

desempenhar as funções exigidas. Ou seja, essa atividade refere-se as 

atribuições importantes para que o profissional ocupe determinado cargo. 

De certa forma, a descrição de cargo tem como foco, o que deverá ser 

realizado no mesmo, quando as atividades devem ser feitas, como 

desempenhá-las, por qual motivo fazê-las, qual é o grau de instrução 

necessário etc. Já a análise de cargo, visa avaliar e apontar quais são os 

aspectos qualitativos, habilidades e condições exigidas por ele. Através dela, 

são levados em conta os elementos operacionais e os fatores estratégicos 

para, assim, a empresa compará-los. 

Apesar das distinções, os dois métodos podem se complementar e promover 

um bom funcionamento da empresa. A EJMC, por exemplo, realiza a junção 

e execução dessa ferramenta, permitindo que tudo fique mais organizado e 

transparente para os envolvidos. 

De certa forma, as necessidades básicas de recursos humanos para a 

organização, seja em quantidade ou em qualidade, são apontadas e 

esclarecidas, deixando os colaboradores mais participativos e possibilitando 

um ambiente bem construído e saudável. 
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Qual a diferença entre cargo e função? 

Antes mesmo de entender as aplicações da análise e descrição de cargos e 

funções, é importante entender a dissemelhança existente entre esses dois 

conceitos. Cargo é o nome que se dá a posição que uma pessoa ocupa 

dentro da empresa. Função é o conjunto de tarefas e responsabilidades 

relacionadas a esse cargo. 

Quais são as vantagens da ferramenta? 

Em resumo, pode-se afirmar que, com a análise e descrição de cargos, uma 

empresa consegue: 

• Realizar Recrutamento e Seleção mais assertivos; 

• Mapear as competências dos colaboradores; 

• Realizar avaliações de desempenho; 

• Promover o treinamento e desenvolvimento dos seus profissionais; 

• Uma gestão mais clara, organizada e transparente; 

• Direcionar treinamentos com mais assertividade; 

• Gerenciar planos de desenvolvimento individual; 

• Oferecer remunerações justas; 

• Aumentar a produtividade das equipes; 

• Contratar um colaborador com habilidades e atribuições capazes de manter a alta 

performance da equipe; 

• Promover o crescimento e alcance de resultados cada vez melhores; 

• Realizar a promoção de um colaborador de acordo com as responsabilidades 

necessárias para o cargo; 

• Realizar contratações de forma estratégica; 

• Nortear as ações do gestor; 

• Fazer com que todos os níveis hierárquicos conheçam as funções de cada cargo. 

É perceptível que as vantagens são inúmeras, visto que a sua maior 

contribuição é o bom desenvolvimento do processo de recrutar e selecionar 

funcionários, dando apoio para uma possível administração de salários e 

facilitando o entendimento de cada cargo que compõe o organograma da 

empresa. 

Quais são as aplicações da análise e descrição de cargos e funções? 

Esta ferramenta além de ser aplicada no ambiente interno e nas atividades 

dos colaboradores, incluindo as contratações e demissões, pode atuar 

também nas seguintes atividades da empresa: 

• Recrutamento e seleção: a descrição e análise de cargos e funções ajuda o 

recrutador a entender qual cargo está mais necessitado, suas obrigações e 

principais atividades, para assim escolher o candidato com o perfil que melhor se 
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encaixa com as necessidades da função, tudo isso através das competências 

requeridas; 

• Auditoria: A descrição de cargos é um documento básico para conseguir normas 

técnicas específicas (selos e certificados, por exemplo), servindo como base para 

outras normativas. Já a análise irá servir para entender quais as melhores 

autenticações e seus efeitos na organização. 

É importante salientar que diversos processos da empresa, especialmente 

aqueles ligados ao setor de recursos humanos, dependem dessa ferramenta. 

É preciso descrever e analisar os cargos para se conhecer seu conteúdo e 

especificações, sendo possível administrar o capital humano aplicado. Esse 

método é ainda mais importante em tempos de crise, que exigem 

uma gestão segura e adaptável para a empresa não correr riscos. 

Qual a estrutura de uma descrição de cargos e funções? 

A descrição de cargos e funções é baseada em oito pontos fundamentais, os 

quais são: 

– Identificação: Esse primeiro ponto consiste no cargo, ou seja, deve ser bem 

objetivo com o nome completo e preenchido da forma correta. 

– Organograma: Esquema que define a hierarquia dos cargos dentro de uma 

organização. Detalha os superiores, subordinados e quem obedece 

determinados indivíduos. 

– Missão do Cargo: O terceiro ponto, define o principal objetivo do cargo, 

trazendo uma breve descrição para explicar o porque dele e qual sua 

abrangência. 

– Atividades do Cargo: O que fazer para atingir certa missão. Caracteriza 

todas as atividades que devem ser desempenhadas, mas também, as 

recriminadas. 

– Experiência: Aborda a vivência profissional para determinado cargo, 

podendo ser escrita em relação aos anos de mercado ou tipo de trabalho 

desempenhado. 

– Formação Acadêmica: Qual a instrução para assumir o cargo, como por 

exemplo, se precisa de faculdade, pós-graduação e etc. 

– Competências: Quais as principais atividades para atuar no cargo, sendo 

técnicas ou relacionadas ao comportamento do indivíduo. 

– Treinamentos exigidos: Explica se o cargo precisa de alguma preparação 

obrigatória e qual deve ser ela, sendo que os treinamentos podem ser feitos 

antes do indivíduo assumir a posição ou durante a sua admissão. 
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Quais as etapas do processo da análise de cargos e funções? 

Esse processo é composto por seis etapas que considera a organização em 

dinâmica mudança. Isso, deve-se ao fato de que os cargos devem ser 

constantemente descritos, analisados e atualizados, com o intuito de 

acompanhar as transformações da organização. As etapas são, 

respectivamente: 

– Análise e estruturação da empresa, como um todo, para definir quais são as 

informações requeridas, selecionar as posições envolvidas e por último, 

preparar as descrições e especificações de cargos. 

– Entrevista de Descrição e Análise de cargos, ou seja, para entender o tempo 

do indivíduo na empresa, sua função atual, a anterior e entre outros dados. 

– Descrição do Cargo, explica – separadamente – cada uma das tarefas 

diárias, repetidas com frequência. 

– Definição da ordem de importância das tarefas realizadas, como por 

exemplo, manter uma boa postura, ser cordial, estar atento as dúvidas e etc. 

– Especificações do Cargo, informações como as qualificações necessárias, 

requisitos, responsabilidades e ambiente. 

 

Dicas para um bom uso da ferramenta 

Uma boa dica para fazer um bom uso dessa ferramenta, é procurar empresas 

de consultoria para auxiliar melhor nas tomadas de decisão e como 

implementar em seu negócio/empresa. O ponto positivo desse mercado é 

que ele engloba desde empresas seniores até juniores, o que pode ser uma 

boa opção para o consumidor que procura valores mais interessantes e uma 

ótima qualidade. 

 

Dica: Erros a serem evitados 

Adendo ao que foi dito antes, uma outra dica interessante é em relação aos 

erros a serem evitados. Entre eles, os principais são: 

– Uso de terminologia interna: Todas as organizações existentes possuem uma 

terminologia particular, sendo elas siglas, abreviações e entre outras coisas 

voltadas aos associados. Porém, existe uma grande possibilidade de o 

mercado não entender algumas definições, podendo trazer empecilhos para 

o negócio. Sendo assim, é indicado que as empresas usem um vocabulário 

universal e que todos possam entender. 
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– Não envolvimento de todos os setores responsáveis: Para criar ou aprimorar 

uma descrição de cargos, é fundamental que todas as áreas da empresa 

estejam conectadas entre si e envolvidas no projeto. Isso porque, como o 

objetivo é aumentar a exatidão das especificações, é muito importante que 

toda empresa participe. 

– Não ser realista e usar linguagem de discriminação: Ser realista é 

fundamental para implementar essa tarefa de gestão, tudo deve ser descrito 

com a maior clareza e objetividade. Adendo a isso, os profissionais devem ter 

bastante cuidado para formar os textos desse projeto, pois certos termos 

podem parecer discriminatórios, ignorando e ofendendo parte dos 

associados. Desse modo, a Lei 9.029, que diz que todo acesso a relação 

trabalhista ou manutenção da mesma, deve se valer apenas de requisitos 

técnicos para admissão ou não de candidatos, tem que ser considerada. 

Caso contrário, pode haver alguma interpretação de preconceito. 

– Não revisar regularmente: Todos os projetos voltados ao planejamento 

organizacional das empresas necessitam de uma revisão periódica, e no caso 

da descrição de cargos, isso não é diferente. Ao analisar a situação, falhas 

podem ser percebidas, assim novas habilidades podem ser inclusas, retiradas 

ou trocadas para aprimorar e garantir a eficiência do processo. 

 

Qual a diferença entre cargo e função? 

Muitos confundem as duas definições. Cargo é o nome que se dá a posição 

que uma pessoa ocupa dentro da empresa. Função é o conjunto de tarefas 

e responsabilidades relacionadas a esse cargo. 

Descrição de cargo 

Dentre os vários processos do RH, existe a etapa de descrição de cargo. Ela 

consiste no detalhamento, descrição dos requisitos, responsabilidades e 

importância das atividades de um cargo, para que o mesmo torne-se 

diferente dos demais existentes e seja posicionado no organograma da 

empresa. 

Com isso, o colaborador fica ciente de quais são seus deveres, como ele deve 

executar suas funções e como pode contribuir para que a empresa alcance 

seus objetivos através da execução do seu trabalho. 

Para descrever um cargo, o documento deve conter: 

• Título do cargo; 

• Sumário das atividades desempenhadas; 

• Principais responsabilidades do cargo; 
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• Eventuais comunicações que podem ocorrer entre o cargo descrito e outros cargos. 

Tal descrição deve ter uma linguagem capaz de ser entendida por qualquer 

profissional da organização, ao ser realizada dessa forma, a descrição de 

cargo auxilia no processo de recrutamento e seleção. 

Modelo de descrição de cargo 

 

TÍTULO DO CARGO: 

 

Enfermeira 

 

SUMÁRIO DO CARGO: 

 

Responsável pelo esquema completo de cuidados com o paciente, desde a 

admissão até a transferência ou saída do processo de enfermagem, bem 

como de planejamento, implementação e avaliação. A enfermeira tem 

autoridade e total responsabilidade sobre o processo da enfermagem e para 

projetar as futuras necessidades do paciente e/ou família. Dirige e guia os 

cuidados ao paciente e as atividades do pessoal de apoio, enquanto 

mantém o alto padrão de enfermagem profissional. 

 

 

RELAÇÕES 

 

Reporta-se a Enfermeira Chefe 

 

Supervisiona: responsável pelos cuidados atribuído, prescrições e transcrições. 

Trabalha com: os departamentos de apoio e cuidados ao paciente 

Relações externas: com médicos, pacientes e famílias de pacientes 
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QUALIFICAÇÕES 

 

Educação: graduação em escola superior de enfermagem 

Experiência profissional: cuidados críticos, exigem um ano de experiência 

médico/cirúrgica 

 

Requisitos físicos:  

A: Capacidade de alcançar ou assistir a transferência de 50 ou mais 

pacientes  

B: Acuidade visual ou auditiva para desempenhar funções relacionadas. 

 

RESPONSABILIDADES 

1-Avaliar dimensões físicas, emocionais e psicossociais dos pacientes. Avaliar 

o paciente por escrito após sua admissão e comunicá-la aos que cuidam dele 

conforme as políticas internas do hospital. 

2-Formular um plano escrito de cuidados ao paciente desde sua admissão 

até a saída. Desenvolver objetivos de curto e longo prazo após a admissão. 

Rever e atualizar o plano. 

3-Implementar o plano de cuidados. Demonstrar habilidade em 

desempenhar procedimentos comuns de enfermagem. Completar as 

atividades de cuidado com o paciente de maneira organizada e 

cronometrada, estabelecendo prioridades apropriadas. 

Importância da descrição de cargo 

Ao implementar a descrição de cargo em seus processos a empresa 

consegue: 

• Realizar um Recrutamento e Seleção mais assertivos; 

• Mapear as competências dos colaboradores; 

• Realizar avaliação de desempenho; 

• Promover treinamento e desenvolvimento a seus profissionais; 

• Oferecer remunerações de acordo com as atividades desempenhadas; 

• Aumentar a produtividade das equipes; 
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Análise de cargo 

Após descritos os cargos, é hora de comparar as atividades do mesmo com 

as responsabilidades necessárias para que um colaborador seja capaz de 

desempenhar as funções exigidas. Ou seja, a análise de cargo refere-se as 

atribuições importantes para que o profissional ocupe determinado cargo. 

Uma análise de cargo assertiva considera requisitos como: 

• Habilidades e competências mentais; 

• Aspectos físicos; 

• Responsabilidades; 

• Condições de trabalho. 

Importância da análise de cargo 

Ao implementar a análise de cargo em seus processos a empresa consegue: 

• Contratar um colaborador com habilidades e atribuições capazes de manter a alta 

performance da equipe; 

• Promover o crescimento e alcance de resultados cada vez melhores; 

• Realizar a promoção de um colaborador de acordo com as responsabilidades 

necessárias para o cargo; 

• Realizar contratações de forma estratégica. 

• Nortear as ações do gestor; 

• Fazer com que todos os níveis hierárquicos conheçam as funções de cada cargo. 

  

 

MÓDULO 2: ETAPAS DO PROCESSO 

 

Seis são as etapas do processo de analisar cargos que considera a 

organização em constante e dinâmica mudança. Os cargos devem ser 

descritos constantemente, analisados e redefinidos para acompanhar as 

mudanças na organização e no seu conteúdo. 

1. Os primeiros passos são examinar a estrutura da organização total e de cada cargo 

para definir quais as informações requeridas pela análise de cargos, depois 

selecionar os cargos a serem analisados e ajustar os dados necessários para análise, 

e por último preparar as descrições e especificações de cargos. Isso tem como 

função de fazer um planejamento de RH, desenhos de cargos, recrutamento e 
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seleção, treinamento, avaliação de desempenho, remuneração e benefícios e a 

avaliação dos resultados. 

2. Entrevista de Descrição e Análise de Cargos 

Identificação: 

• Tempo de serviço na função: 

• Tempo de serviço na empresa: 

• Função atual: 

• Função anterior 

• Data do dia 

3. Descrição Do Cargo 

Descrever separadamente cada uma das suas tarefas diárias (que se 

repetem com frequência): 

• O que  você faz? 

• Como é feito? 

• Quando é feito? 

• Para que é feito? (colocar as razões para a execução das tarefas) 

4. Descreva a ordem de importância das tarefas realizadas: 

• Manter uma boa postura; cumprimentar os clientes de forma cordial, ter atenção 

para quaisquer dúvidas e cobrança de valores exatos. 

• Frequência diária, semanal e mensal das tarefas. 

5. Especificações Do Cargo 

• Qual o nível de instrução mínima necessária para ocupar este cargo? 

• Que outros conhecimentos você considera necessário para realização deste 

trabalho? 

• Qual tempo mínimo de experiência que alguém com nível de instrução indicado 

anteriormente necessita para desempenhar satisfatoriamente as tarefas do cargo? 

Seria necessária experiência prévia em outros cargos? 

• Na sua opinião quais as tarefas mais complexas que são desempenhadas neste 

cargo? Por quê? 

• Você é supervisionado por alguém? Como o seu superior supervisiona o seu 

trabalho? 

• Quais as decisões que você precisa tomar no desempenho do seu cargo? 

• Na sua função você tem acesso a documentos ou dados confidenciais? Quais? 

• Quais os prováveis erros que podem ser cometidos na sua função? Esses erros 

podem ser constatados? 

• Quais as máquinas ou equipamentos que você utiliza para realizar suas funções? 
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• Quais os fatores existentes no seu ambiente de trabalho que interferem na 

execução das tarefas? 

• Sob quais condições você trabalha? Descreva as condições desagradáveis como 

ruídos, temperatura, odores, iluminação inadequada, etc. 

• Qual é o maior e o menor esforço exigido no seu cargo? 

• O trabalho é executado como: 

• Carrega peso? 

• Seu trabalho exige esforço visual? 

• Seu trabalho exige esforço mental? Especifique. 

• Você supervisiona diretamente o trabalho de outros funcionários? Indique o cargo 

e número de funcionários supervisionados. 

• No seu trabalho você tem contato direto com a clientela? 

• Quantas pessoas exercem o mesmo cargo que o seu na empresa? 

• Na sua opinião qual a importância do trabalho que exerce? 

• Você almeja mais para sua carreira profissional? 

• Você acha que há possibilidades de crescimento dentro da empresa? 

• O que esta empresa representa para você? 

• Você tem sugestões para melhorar a qualidade de trabalho desta empresa? 

 

MÓDULO 3: TIPOS DE SALÁRIOS 

 

Se deseja implementar a análise de cargos na sua empresa e não sabe por 

onde começar, siga os passos a seguir e garanta que fará um processo 

organizado e efetivo. 

1 – REÚNA INFORMAÇÕES SOBRE OS CARGOS 

O primeiro passo para iniciar uma análise de cargos é reunir informações a 

respeito de cada cargo. Os colaboradores são cruciais nessa etapa, pois irão 

descrever todas as suas responsabilidades enquanto contratados de cada 

função em questão. É importante que eles sejam bem específicos para que 

nenhum dado seja esquecido. 

No início falamos sobre a diferença entre descrição e análise de cargos e aqui 

os documentos descritivos serão bastante úteis, caso a empresa já tenha algo 

nesse sentido. Utilize-os para verificar se as informações registradas estão 

corretas em relação ao que os funcionários disseram. 
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2 – AVALIE A IMPORTÂNCIA DE CADA ATIVIDADE 

Na etapa anterior foi possível identificar as competências necessárias para a 

realização de cada atividade. Agora, é hora de avaliar a relevância de cada 

uma delas, incluindo as tarefas mais importantes de cada cargo e aquelas 

consideradas mais básicas e que não exigem tanto esforço. Essa avaliação 

dará uma visão mais ampla a respeito dos cargos. 

3 – PESQUISE OS PADRÕES DO MERCADO 

Até aqui a análise foi interna, mas é interessante trazer padrões externos para 

realizar uma comparação. Desse modo, é necessário pesquisar quais são os 

padrões do mercado para os mesmos cargos. O que os colaboradores de 

outras empresas nas mesmas posições estão fazendo? Qual sua formação? 

Quanto mais dados conseguir, melhor, pois terá uma visão mais ampla. 

4 – FAÇA UMA REVISÃO NAS DESCRIÇÕES DE TRABALHO 

Depois de pesquisar e descobrir as competências mais importantes que são 

necessárias para exercer uma função, faça uma lista de cada tarefa e do 

conjunto de habilidades que ela exige. Use isso para modificar uma descrição 

de cargo já existente ou criar uma nova que tenha identificado através de 

sua análise. Considere suas percepções e as relatadas pelos funcionários. 

5 – UTILIZE AS INFORMAÇÕES OBTIDAS PARA FAZER ALTERAÇÕES 

Considere a empresa como um todo e defina se as tarefas estão atribuídas 

corretamente a cada cargo. Se encontrar atividades de um departamento 

que se encaixariam melhor em outro setor, realize essas modificações. 

Durante a análise você também pode descobrir que alguns setores estão 

sobrecarregados, enquanto outros com menos atribuições. Com os dados 

obtidos ao longo do processo, é possível encontrar maneiras de alterar 

as responsabilidades com base nas competências de cada cargo. 

MÉTODOS PARA REALIZAR A ANÁLISE DE CARGOS 

Embora necessite de uma pesquisa minuciosa, a análise de cargos é uma 

tarefa relativamente simples. Confira, a seguir, alguns métodos que podem 

facilitar o trabalho. 

ENTREVISTA COM FUNCIONÁRIOS 

A entrevista com os funcionários é um dos métodos mais básicos para a 

realização da análise de cargos. É importante dar a eles tempo e abertura 
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para que se sintam à vontade para relatar todas as suas funções, mesmo as 

consideradas mais simples e que são realizadas esporadicamente. Para uma 

análise eficaz, cada detalhe conta. 

OBSERVAÇÃO DO DIA A DIA DE TRABALHO 

Além de ouvir os funcionários, mais um método válido é observá-los em ação. 

Dependendo do porte da empresa, é possível sugerir que os supervisores 

façam isso e registrem o que forem vendo. Por mais que a entrevista já possa 

trazer muitas informações, a observação funciona para confirmá-las ou 

identificar algo que possa ter passado batido. 

SOLICITAÇÃO DE RELATÓRIO DE TRABALHO 

Outra estratégia envolve solicitar relatórios diários dos colaboradores com 

todas as atividades realizadas durante um período, que pode ser de uma 

semana, por exemplo. Nesse caso, é crucial que eles sejam bastante 

detalhistas nos relatos e não se esqueçam de registrar nada. 

FORMULÁRIOS DE PESQUISA 

Por fim, mais um método envolve o uso de formulários de pesquisa, com 

perguntas sobre suas funções, a frequência com a qual as tarefas são 

realizadas e as habilidades que elas exigem. Cada colaborador pode 

responder essa ficha por escrito e entregar ao responsável para análise ou 

apenas como uma base para a entrevista. 

BENEFÍCIOS DA ANÁLISE DE CARGOS 

Como se pode ver, a análise de cargos exige um esforço considerável por 

parte da organização, por envolver uma pesquisa detalhada. Entretanto, 

esse esforço tem como resultado diversos benefícios, veja quais são os 

principais. 

REVISÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CADA CARGO 

A análise de cargos traz mais clareza sobre cada função dentro da empresa, 

o que é ótimo para os colaboradores e a organização. Ajuda a evitar 

sobrecarga de obrigações sobre um único funcionário, a delegar tarefas de 

modo otimizado, considerando as expertises de cada um, e assim por diante. 

CRIAÇÃO DE NOVAS FORMAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Através da análise de cargos, a empresa pode usar as informações obtidas 

para atualizar ou criar outras maneiras de avaliar o desempenho da equipe. 
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Uma vez que o conjunto de habilidades necessárias para cada cargo se torna 

claro, o empregador pode reestruturar as formas de avaliação para verificar 

de forma mais realista o desempenho dos funcionários. 

DETERMINAÇÃO DE SALÁRIOS 

Revisar as atribuições dos cargos também é válido para verificar se os salários 

de cada cargo estão de acordo com as atribuições e com o mercado. Esse 

é um benefício de grande importância, afinal, toda empresa deve se esforçar 

para reter seus talentos e um salário compatível é a medida mais básica para 

tal. 

MELHORA NO TREINAMENTO DOS COLABORADORES 

Depois de feita a análise e as modificações das descrições dos cargos, fica 

mais fácil treinar novos colaboradores. Afinal, se tem uma lista clara com as 

atribuições de cada posição. Isso torna o processo de treinamento mais 

objetivo e evita que informações se confundam. 

TORNAR AS CONTRATAÇÕES MAIS EFICAZES 

Mais um benefício de grande importância diz respeito às contratações, que 

se tornam muito mais eficazes. Assim como a clareza em relação a cada 

cargo facilita o treinamento, isso também se aplica ao processo de 

recrutamento, pois a empresa sabe exatamente o que está buscando e o 

profissional selecionado já chega sabendo exatamente o que esperam dele. 

Se você lidera uma equipe, é importante usar a análise de cargos a seu favor 

e, também, para impulsionar os resultados de sua liderança em todos os 

sentidos. 

 

MÓDULO 4: POLÍTICA SALARIAL 

 

A política é uma carta aberta para os destinatários do plano de cargos e 

salários, contendo as ideias gerais e os objetivos do projeto. O ideal é que haja 

um alinhamento entre esses elementos e a cultura organizacional para 

consolidar um artefato, ou seja, manifestação externa de pressupostos e 

valores compartilhados. 
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Há três formas de se chegar à política. A primeira é entender o que é 

praticado atualmente na empresa e consolidar um documento. Já a 

segunda, consiste em desenvolver um projeto do zero e reestruturar o plano 

de cargos e salários existente. Por fim, é possível usar um meio-termo, 

mantendo uma parte das práticas atuais e reformando a outra. 

Um ponto-chave é criar um documento que esclareça, exatamente, o que 

precisa ser feito para crescer dentro da empresa. Isto é, defina quais são as 

realizações, experiências, conhecimentos, habilidades e atitudes que o 

profissional precisa demonstrar para subir os degraus internos. 

Isso deve considerar variedade de competências, autonomia, significado, 

identidade e retroação de cada cargo. Esclareça, também, qual é o modelo 

de gestão de pessoas preponderante na organização. 

Os profissionais terão o trabalho avaliado por resultados? Por competências? 

Por cumprirem regras e processos? Ou será um misto desses fatores? Tudo isso 

contribui para levar uma informação clara aos comandados. 

 

Uma política salarial significa a definição por parte da empresa de um grau 

de competitividade desejado em relação ao mercado pesquisado. Cada 

empresa deverá levar em consideração seu mercado específico de atuação, 

tipo de profissionais empregados e outros fatores que possam ser importantes 

para os objetivos da organização. A política salarial é expressa como uma 

posição em relação ao mercado. Por exemplo, uma empresa pode definir 

como política a Mediana do mercado. Outra poderá definir o Terceiro Quartil 

e outra ainda “5% acima da Mediana”. Dependendo do mercado 

pesquisado, para algumas empresas o Primeiro Quartil poderá servir como 

referência adequada para sua administração salarial.  

 

Comparação inicial: mediana ou média  

Você pode fazer uma análise dos desvios dos salários de cada funcionário em 

relação à mediana ou médio do mercado. A seguir faça uma análise da 

média dos desvios.  

Os desvios individuais discrepantes necessitam de uma análise para identificar 

suas causas. Desvios individuais excepcionais requerem uma decisão de 

ajuste do salário ou outra ação relacionada com a pessoa que está no cargo. 
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Essa ação em relação à pessoa pode envolver uma série de opções sobre o 

que fazer: treinar, transferir etc.  

Os desvios médios indicam o grau de competitividade da remuneração da 

empresa. Essa análise fornecerá as bases para a definição da política salarial 

da empresa e elaboração das tabelas salariais.  

Outras análises que influirão nas decisões de política salarial 

 Análise do clima interno: quando há muita insatisfação, é necessária uma 

decisão rápida de política salarial que mostre claramente a todos os 

funcionários suas possibilidades de futuro na empresa. Análise de outras 

variáveis que não se alterarão no curto prazo: se a empresa está em 

dificuldades financeiras, por exemplo, ela não poderá fazer ajustes imediatos 

em muitas situações. Análise da atratividade da remuneração oferecida para 

recrutamento e contratação: se a empresa está em dificuldades para 

contratar os profissionais do gabarito desejado, é necessário rever as atuais 

políticas e níveis de remuneração oferecidos. 

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS? 

Se você implementar boas práticas, os resultados serão sentidos nos 

principais indicadores de RH. As possibilidades de crescimento interno 

compõem o núcleo da proposta de valor da empresa para o funcionário, 

influenciando os índices de produtividade, turnover, absenteísmo e retenção. 

Isso é explicado pelo impacto direto nas causas. 

 

AUMENTAR A MOTIVAÇÃO 

A primeira grande mudança será a disposição dos profissionais para o 

trabalho. A ideia do plano de cargos e salários é conceder propósito e 

significado às atividades, e isso exerce uma forte influência no moral do time. 

Haverá porquês muito claros para entregar valor para empresa. 

 

MELHORAR A EVP 

Employee Value Proposition (EVP) significa a proposta de valor aos 

colaboradores. A percepção sobre os ganhos de estar nos quadros da 
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empresa também é influenciada com a criação de um plano de cargos e 

salários. 

Ao comparar duas propostas salariais próximas, aquela que conta com 

oportunidades de crescimento profissional será mais valiosa para o 

contratado. 

 

CONSTRUIR UMA BOA MARCA EMPREGADORA 

O plano de cargos e salários é fundamental, também, para construção da 

marca empregadora. Afinal de contas, antes de ser vista como um bom lugar 

para se trabalhar, a organização precisa criar um ambiente em que os 

profissionais são reconhecidos e valorizados. 

 

TER FERRAMENTAS PARA RETER TALENTOS 

Existe a questão do plano como instrumento para tornar a empresa mais 

atrativa para talentos. Ao lado do aumento da EVP, se a organização acerta 

a medida de variedade, autonomia e identidade, por exemplo, cada cargo 

representa desafio e novidade. Logo, trabalhar se torna algo instigante, com 

o objetivo de atrair e reter os melhores profissionais. 

AUXILIAR NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO DA ORGANIZAÇÃO 

Criar um plano de cargos e salários completo e objetivo também pode 

contribuir muito para o planejamento financeiro da empresa. O gestor e o RH 

vão saber, exatamente, qual é a despesa com a equipe em cada setor, e 

poderão entender quais áreas são mais dispendiosas para a organização. 

Assim, existe a possibilidade de calcular se as áreas mais onerosas têm 

oferecido o retorno esperado e estudar novas maneiras de otimizar os 

processos e enxugar as despesas. Alguns setores podem ter funcionários muito 

caros e que não rendem tanto quanto o esperado. 

Mas você só vai saber se eles são realmente necessários se entender com 

precisão o que cada um faz. Nesse contexto, o plano de cargos e salários 

pode ser muito útil para o planejamento das finanças da instituição, já que 
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permite não só que você saiba o que está acontecendo no momento, mas 

também, faça projeções certeiras sobre o futuro da equipe. 

 

PROMOVER O EQUILÍBRIO DA EMPRESA 

As pessoas são os principais ativos de qualquer organização. Assim, uma 

instituição equilibrada conta com uma equipe coerente, bem integrada e 

engajada. Isso garante que ela seja mais eficiente e tenha resultados 

melhores, o que é fundamental para vencer a concorrência em um mercado 

a cada dia mais competitivo. 

Por outro lado, uma empresa sem equilíbrio, que reúna colaboradores 

insatisfeitos, conflitos internos e falta de motivação, acaba gastando energia 

demais para resolver pendências e questões. Isso ocasiona resultados 

insatisfatórios. 

Nesse caso, o plano de cargos e salários é de grande relevância. Além de 

possibilitar contratações mais adequadas e deixar bem claras as atribuições 

de cada colaborador, ainda ajuda a manter a motivação em alta. Afinal, os 

profissionais terão um caminho bem claro a percorrer para chegar onde 

desejam dentro da empresa. 

 

 

 

DEFINIR CLARAMENTE AS FUNÇÕES DE CADA COLABORADOR 

Ter uma noção evidente sobre as atividades atribuídas a cada profissional é 

muito importante em todas as etapas do vínculo empregatício. Ainda no 

processo de recrutamento e seleção, quanto mais detalhes o candidato tiver 

a respeito da vaga, maiores serão as chances de alinhamento entre as 

competências deste as exigências do cargo. 

Após a contratação, saber exatamente quais serão as suas atribuições dentro 

da entidade facilita o processo de integração e adaptação. Sem essas 

informações, o colaborador poderá ficar um pouco confuso com relação aos 
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contornos da sua atuação e ainda correr o risco de interferir, sem querer, no 

trabalho dos colegas, o que pode resultar em eventuais conflitos. 

O plano de cargos e salários ainda evita desvios de função, acúmulo indevido 

de tarefas e outros problemas que podem ser bem onerosos em disputas 

judiciais. Se há um documento informando todas as atribuições do cargo e o 

salário correspondente, é mais fácil provar que determinada tarefa fazia 

parte das pertinências da função e que o colaborador sabia disso no ato da 

contratação, por exemplo. 

OTIMIZA O PROCESSO DE RECRUTAMENTO 

O plano de cargos e salários também é muito conveniente para o processo 

de recrutamento e seleção. Afinal, se você pretende encontrar os melhores 

candidatos para determinada vaga, precisa fazer a divulgação adequada. 

Afirmar que você está em busca de uma pessoa para trabalhar como 

programador não é a mesma coisa que solicitar, por exemplo, candidatos 

para a vaga de desenvolvedor front end para atuar com plataformas de 

home office. Quanto mais completa for a descrição da vaga, mais 

otimizado será o processo seletivo, consequentemente, mais qualificados os 

candidatos. 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 5: RECURSOS E ESTRATÉGIAS 
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Antes de entender o que é necessário para administrar salários é preciso fazer 

a definição de qual remuneração é a mais adequada para cada atividade 

realizada na empresa. Além disso, o cargo deve ser descrito, considerando-

se suas responsabilidades. 

Os gestores e empreendedores precisam compreender que a administração 

de salários é uma atividade importante, sendo considerada um investimento 

por trazer qualidade de vida no trabalho, satisfação e bem-estar. Dessa forma, 

a empresa oferece não somente oportunidades de ascensão, mas também 

um salário compatível com a função. 

E quais são as finalidades da administração de cargos e salários? São elas: 

• Ordenação de cargos conforme a responsabilidade e as exigências de habilidades; 

• Adequação do salário aos patamares praticados no mercado; 

• Incentivo à eficiência e à produtividade do trabalhador. 

Assim, a administração de salários deve considerar a hierarquia existente na 

empresa. No entanto, como vimos, também é preciso considerar a média 

salarial da função. Então, como fazer essa pesquisa? Veja a seguir. 

Pesquisa salarial 

A pesquisa salarial é uma prática adotada pelas empresas sempre que é 

necessário repensar a remuneração ou adotar uma política de salários. O 

intuito é que haja um equilíbrio interno e externo, ou seja, que os valores pagos 

para diferentes colaboradores estejam dentro de um padrão e de acordo 

com o que já é praticado no mercado. 

Para fazer a pesquisa salarial, o primeiro passo é selecionar as empresas que 

serão avaliadas. Isso deve ser feito considerando os dados que se pretende 

obter e o tempo para realização da pesquisa. 

Especialistas recomendam que sejam verificadas entre 12 e 25 organizações. 

No entanto, esse número pode variar porque nem todas elas podem aceitar 

divulgar informações salariais. Além disso, deve-se considerar outros fatores, 

como região, porte, competitividade de mão de obra, estrutura interna, 

segmento de atuação e estratégia de recursos humanos. 

Depois de selecionar as empresas, chega o momento de escolher os cargos 

a serem analisados. Nesse caso, é importante fazer uma escolha assertiva 

para que o resultado da pesquisa tenha seu potencial maximizado. 

De maneira geral, são escolhidos os cargos comuns às empresas. Porém, 

também se deve pensar no número de colaboradores naquele cargo, em sua 

importância estratégica para a empresa, se eles possuem descrição para 
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compreensão e comparação e se esses cargos têm representatividade em 

relação ao mercado de trabalho. 

A próxima etapa é a verificação dos 3 elementos principais da pesquisa 

salarial, que são: 

• Salários – são os valores pagos aos colaboradores da empresa, podendo incluir 

salário fixo, bônus, comissões, valores de benefícios quantificados etc. Ou seja, toda 

a remuneração variável de curto e longo prazos e a remuneração indireta; 

• Política de benefícios – o chamado salário indireto é muito importante para diversos 

colaboradores e, portanto, deve ser considerado já que é um atrativo. Alguns 

exemplos de benefícios são vale-refeição, vale-alimentação, seguro de vida, 

assistência médica e odontológica etc.; 

• Procedimentos e políticas de gestão – apesar de não ter relação com valores, esse 

elemento pode aumentar a competitividade das empresas. Por isso, é importante 

analisar essa questão. Entre os procedimentos e políticas de gestão que podem ser 

adotados estão processo de recrutamento e seleção, estratégia de remuneração, 

administração de pessoal, benefícios quantificados etc. 

Já na etapa de coleta das informações, os dados devem ser tabulados 

considerando a descrição dos cargos, para que sejam comparados aqueles 

que são similares. Assim, é possível analisar os pontos que podem ser 

melhorados e quais elementos já estão seguindo o que é praticado no 

mercado. 

Nesse momento, outro elemento importante deve ser considerado: o plano 

de carreira. 

Planos de carreira 

Essa estratégia é o documento que apresenta o conjunto de ações 

necessário para que o colaborador consiga progredir dentro da organização. 

Assim, o plano de carreira deve ser adaptado conforme a realidade da 

organização. 

No entanto, ele também deve considerar os objetivos pessoais do 

colaborador. Assim, esse programa ajuda a delimitar as competências 

necessárias em cada nível hierárquico e indica o que a empresa espera do 

funcionário que vai assumir aquela posição. 

Além disso, também é determinado quanto tempo o profissional precisa ficar 

naquele cargo para, então, poder crescer novamente dentro da empresa. 

O objetivo é que o plano de carreira tenha um sistema de “ganha-ganha”, 

ou seja, tanto a empresa quanto o colaborador obtêm benefícios pela 

implantação dessa estratégia. No caso do colaborador, ele pode ascender 
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de posição, aumentar sua remuneração e desenvolver competências. Para 

a empresa, a vantagem é poder atrair e reter talentos, ganhando vantagem 

competitiva. 

Assim, podemos dizer que o plano de carreira, apesar de delimitar os cargos, 

a hierarquia e a remuneração em cada caso, está diretamente relacionado 

ao engajamento dos funcionários por meio da criação de objetivos comuns. 

Considerando esse cenário, entende-se que o investimento em treinamentos 

e capacitações é fundamental, já que, dessa forma, o colaborador pode 

desenvolver suas competências. Os programas de treinamento, nesse cenário, 

podem ser aplicados de diversas formas, como: 

• Ensino a distância – o aluno estuda sozinho por meio de uma plataforma virtual e 

conta com a ajuda de um tutor. Mesmo assim, recomenda-se que a empresa faça 

um acompanhamento mais próximo; 

• Aulas presenciais – pode ser aplicada a qualquer cenário, especialmente ao 

implantar um equipamento ou plataforma novos. Assim, o colaborador pode testá-

lo na prática; 

• Coaching – o objetivo é que o colaborador se torne mais confiante por meio de 

métodos e técnicas próprios, que permitem o crescimento individual e a formação 

como líder; 

• Mentoring – similar ao coaching, a ideia é fornecer um mentor ao colaborador, que 

fornecerá conselhos para que o trabalho seja mais bem realizado e para que o 

funcionário melhore aspectos específicos individuais e profissionais. 

E como estruturar esse plano? Há 4 passos que podem ser seguidos. 

• Pensar sobre o futuro – a empresa deve levar em consideração os planos dos 

colaboradores. Por isso, conversar e refletir sobre onde eles querem estar no futuro 

é uma forma de saber o que o plano de carreira deve contemplar e que cursos 

devem ser ofertados para o desenvolvimento de competências. 

• Identificar pontos positivos e negativos – avalie os colaboradores individualmente e 

identifique seus pontos fortes e fracos. Assim, pode elencar todos os fatores que 

precisam ser trabalhados. 

• Refletir sobre a execução – desenvolver habilidades é uma tarefa árdua e o plano 

deve pensar sobre as melhores formas de se fazer isso. No entanto, também deve 

ser considerada a potencialização de habilidades. 

• Estabelecer metas – as metas são importantes para que seja possível a mensuração 

de desempenho. Por isso, definir metas tangíveis e prazos é uma etapa fundamental, 

permitindo que a performance do colaborador seja acompanhada. 

Consultoria de gestão 

A administração de salários e a criação do plano de carreira ficam mais 

simples quando se investe em uma empresa de consultoria de gestão. O 
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objetivo da consultoria é otimizar resultados para que as metas traçadas 

sejam atingidas. 

Assim, se o objetivo é administrar cargos e salários, a consultoria fará uma 

análise a fim de que as informações relacionadas sejam atingidas. Isso é feito 

por meio do trabalho de um consultor, um profissional especializado que 

observará as atividades da organização como um todo, identificando pontos 

de melhoria. 

Além disso, após a avaliação, o consultor pode ajudar a colocar as ideias em 

prática, melhorando as práticas implantadas, a rotina da empresa e 

desenvolvendo novos líderes. 

Em relação aos recursos humanos, atividade na qual está inserida a 

administração de cargos e salários, a finalidade da consultoria é fornecer 

uma visão estratégica, que trabalha com 3 vieses: 

• Mapeamento de colaboradores; 

• Assessment executivo (verificação das características do executivo ou do 

profissional em relação ao que é exigido pela área); 

• Definição de cargos, carreiras e salários. 

Assim, os colaboradores sentem-se mais satisfeitos e motivados e 

os gestores podem tomar decisões com mais assertividade, compreendendo 

o que abrange o gerenciamento de pessoas e tendo mais clareza sobre todo 

esse processo. 

 

MÓDULO 6: REMUNERAÇÃO 

 

Construção de tabelas e definição de faixas salariais 

Como comparar os salários com o mercado e analisar o grau de 

competitividade da 

política de remuneração da empresa. 

Uma política salarial significa a definição por parte da empresa de um grau 

de competitividade desejado em relação ao mercado pesquisado. Cada 

empresa deverá levar em consideração seu mercado específico de atuação, 
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tipo de profissionais empregados e outros fatores que possam ser importantes 

para os objetivos da organização. 

A política salarial é expressa como uma posição em relação ao mercado. Por 

exemplo, uma empresa pode definir como política a Mediana do mercado. 

Outra poderá definir o Terceiro Quartil e outra ainda “5% acima da Mediana”.  

Dependendo do mercado pesquisado, para algumas empresas o Primeiro 

Quartil poderá servir como referência adequada para sua administração 

salarial. 

Comparação inicial: mediana ou média 

 

Você pode fazer uma análise dos desvios dos salários de cada funcionário em 

relação à mediana ou médio do mercado. A seguir faça uma análise da 

média dos desvios. Os desvios individuais discrepantes necessitam de uma 

análise para identificar suas causas.  

Desvios individuais excepcionais requerem uma decisão de ajuste do salário 

ou outra ação relacionada com a pessoa que está no cargo. Essa ação em 

relação à pessoa pode envolver uma série de opções sobre o que fazer: 

treinar, transferir etc. 

Os desvios médios indicam o grau de competitividade da remuneração da 

empresa. Essa análise fornecerá as bases para a definição da política salarial 

da empresa e elaboração das tabelas salariais.  

 

Outras análises que influirão nas decisões de política salarial 

 

Análise do clima interno: quando há muita insatisfação, é necessária uma 

decisão rápida de política salarial que mostre claramente a todos os 

funcionários suas possibilidades de futuro na empresa. Análise de outras 

variáveis que não se alterarão no curto prazo: se a empresa está em 

dificuldades financeiras, por exemplo, ela não poderá fazer ajustes imediatos 

em muitas situações. 
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Análise da atratividade da remuneração oferecida para recrutamento e 

contratação: se a 

empresa está em dificuldades para contratar os profissionais do gabarito 

desejado, é necessário rever as atuais políticas e níveis de remuneração 

oferecidos. Como construir tabelas e definir faixas salariais baseadas na 

pesquisa e na política salarial definida 

Curva Salarial da Empresa 

Para elaborar a curva salarial da sua empresa você precisa de duas variáveis: 

• Salários dos cargos (eixo dos “y”) 

• Avaliação dos cargos, em Pontos de Avaliação (eixo dos “x”) 

A curva salarial é uma linha de tendência central que representa 

graficamente a prática salarial da empresa. A curva salarial mostra como os 

salários variam em relação à importância relativa dos cargos, expressa pelo 

número de Pontos de Avaliação dos cargos. 

A aparência da curva salarial depende do método utilizado para definir os 

Pontos de Avaliação. A curva pode ter uma forma linear, de potência ou 

polinomial. 
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LINKS/REFERÊNCIAS RECOMENDADAS 

https://jrmack.com.br/por-que-fazer-uma-analise-e-descricao-de-cargos-

e-funcoes/ 

https://www.ibccoaching.com.br/portal/mercado-trabalho/entenda-

diferenca-entre-analise-descricao-cargos/ 

https://jrmcoaching.com.br/blog/entenda-o-que-e-analise-de-cargos-e-

sua-importancia-para-uma-gestao/ 

https://sociisrh.com.br/plano-de-cargos-e-salarios/ 

https://lureconsultoria.com.br/pt/blog/como-gerenciar-cargos-e-salarios-

de-forma-eficiente-saiba-aqui/ 
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