
 Ser Humano tratado como Vantagem Competitiva

 Empregado como principal agente no desempenho

organizacional

 Essa valorização é feita através de recompensas

O mais importante é a 
remuneração

CARGOS, SALÁRIOS E BENEFÍCIOS



• Salário: é basicamente a parte fixa da remuneração (paga

de forma regular).

1. Salário Nominal: Representa o volume de dinheiro

fixado no contrato individual pelo cargo.

2. Salário Real: Representa a quantidade de bens que o

empregado pode adquirir com o volume de dinheiro que

recebe. (Poder aquisitivo).

• REAJUSTE SALARIAL: Recomposição do Sal. Real.

• AUMENTO SALARIAL:  Acréscimo  ao Sal. Real  

DIFERENÇAS ENTRE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO



Salário Mínimo: é a menor remuneração permitida 

por lei para trabalhadores de um país.

DIFERENÇAS ENTRE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO

• 1º de maio de 1940 (passou a

vigorar)

• R$465,00



DIFERENÇAS ENTRE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO



REMUNERAÇÃO

SALÁRIO

DIFERENÇAS ENTRE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO



A gestão da remuneração constitui-se numa das 

tarefas mais importantes e complexas da gestão de 

pessoas.



1. Aspecto Sociais: status, o prestígio do individuo

está intimamente ligado com sua renda.

2. Aspectos Organizacionais: a estrutura hierárquica

nas organizações é reforçada por meio de

salários (diferencia conforme o nível hierárquico).

3. Aspectos Econômicos: Renda (uma das variáveis

básicas para determinação do consumo global).

ASPECTOS QUE ENVOLVEM A REMUNERAÇÃO



4. Aspectos Institucionais: salários relacionados com

a legislação trabalhista (salário mínimo, décimo

terceiro, adicional noturno, etc).

5. Aspectos Políticos: organizações, sindicatos

exercem poderes para influenciar nos salários.

6. Aspectos Éticos: salários que seja justo para o

empregador e para o empregado.

ASPECTOS QUE ENVOLVEM A REMUNERAÇÃO



 Cumprir as obrigações legais

 Manter um senso de equidade e justiça

 Atrair novos empregados altamente

competitivos

 Reter os empregados atuais

 Motivar os empregados (desempenho) e

(desenvolvimento)

 Controlar os custos

OBJETIVOS DOS SISTEMAS DE REMUNERAÇÃO



 Critérios que diferenciem os trabalhadores

conforme sua contribuição para a empresa.

Dois principais conjuntos de critérios são:

1. Referência o mercado de trabalho

 Faz uso de informações externas (pesquisa

salarial)

 Visa tornar o sistema mais competitivo

CRITÉRIOS PARA A DETERMINAÇÃO DA REMUNAREÇÃO



2. Referência os padrões internos de equidade

 Esta preocupado em garantir as pessoas um

ambiente de segurança e justiça.

 Deve-se considerar o conjunto das necessidades

básicas dos indivíduos.

AGREGAÇÃO DE VALOR: a contribuição ou entrega da

pessoa para a organização. Pessoas que mais agregam

valor recebem maior remuneração

CRITÉRIOS PARA A DETERMINAÇÃO DA REMUNAREÇÃO



PESQUISA SALARIAL

Obter elementos de comparação

 As pesquisas salariais fazem uso do conceito de

cargos (vêm se mostrando cada vez menos

confiáveis).

 Os cargos de diferentes empresas tornem-se

mais variados, reduzindo a possibilidade de

comparação.



O CARGO

Conjunto de atividades a serem realizadas pelo seu 

ocupante

 Tem sido usado por grande parte das organizações

como elemento decodificador do valor agregado.

 Entretanto com o dinamismo da atual realidade a ação

do profissional ganhou certa variabilidade ao ser

influenciada pelas necessidades organizacionais e pelo

nível de competência do próprio profissional.

 O cargo então deixou de servir como bom indicador do

grau de agregação de valor.



Equidade de Salário

Minha relação 

Investimento/

Retorno Comparação 

da relação

I/R para 

a pessoa

Minha relação 

Investimento/

Resultado

Comparação 

da relação

I/R para 

a pessoa
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Desigualdade

(sentimento de ser 

mal remunerado)

Igualdade
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receber remuneração 

compatível)

Desigualdade
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receber 

pagamento 

superior ao 

merecido)Fazer mais e receber menos

Fazer o mesmo e receber o mesmo
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no trabalho como para a produtividade

Sigilo sobre 

o pagamento



Equilíbrio Interno e Externo

Influência diretamente os níveis de salários

Política de remuneração da empresa

Condições do mercado. Faixa 

salarial regional, 

custo de vida, etc



1. Remuneração Direta: Representa o total do

dinheiro que a pessoa recebe em contrapartida

ao trabalho. Pode ser fixa ou variável.

2. Remuneração indireta: Consiste nos benefícios.

COMPONENTES DA REMUNERAÇÃO



COMPONENTES DA REMUNERAÇÃO



REMUNERAÇÃO



1. Remuneração básica: geralmente é fixa,

determinada com base no cargo.

2. Remuneração por senioridade: recebida em função

de experiências ou do tempo de dedicação à

empresa. Aparece sob a forma de adicional.

3. Remuneração por performance: Premiar os

resultados alcançados.

4. Remuneração indireta: benefícios

COMPONENTES DA REMUNERAÇÃO



Clesiane de Oliveira Carvalho



Clesiane de Oliveira Carvalho



Encargos Sociais – Custo Brasil
Tabela “A”

01 – INSS  20%

02 - SENAC/SESC  1,50%

03 - SENAI/SESI  1%

04 – SEBRAE  0,60%

05 – INCRA  0,20%

06 - Salário-Educação  2,50%

07 – RAT  2%

08 – FGTS  8%

Total       35,80%



Encargos Sociais – Custo Brasil

Tabela “B”

Considerando 365 dias do ano, menos 52 domingos, 25 dias de férias 

(veja letra “b” a seguir), e, em média, 12 dias entre feriados e dias 

santificados além, do feriado estadual, temos:

Dias úteis: 365 - (52 + 25 + 12) = 365 - 89 = 276

09 - Repouso Semanal Remunerado  23,19%

10 – Férias + 1/3 Constitucional  12,67%

11 – Feriados  4,34%

12 - Aviso Prévio Indenizado  10,86%

13 - Auxílio Doença - 15 dias  1,90%

14 - 13º Salário  10,86%

15 - Licença-paternidade  0,02%

Total       63,84%



Encargos Sociais – Custo Brasil

Tabela “C”

16 - Multa rescisória de 40% do FGTS nas dispensas sem justa causa

2,10%

17 - Adicional 10% referente a Lei Complementar nº 110/01  1,31%

Total     3,41%



Encargos Sociais – Custo Brasil

Incidências da Tabela (“A” sobre a Tabela “B”) + a soma das Tabelas “A” 

+ “B” + “C”

(0,3580 x 0,6384) = (22,85%) + 35,80% + 63,84% + 3,41% 

Total dos Encargos = 125,90%


