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1. RESUMO 

            Atualmente, um dos principais assuntos dentro do meio empresarial, é o 

Sistema de Planejamento de Cargos e Salários. Isso porque muitas empresas que 

adotavam e que adotam os sistemas tradicionais de recrutamento de pessoas 

perceberam que, mesmo atribuindo cargos e salários como fatores motivacionais, é 

preciso atenção nas competências individuais. Sendo assim, o presente trabalho 

buscará analisar o plano de cargos e salários como fatores motivacionais. Além da 

revisão bibliográfica, neste trabalho, também será realizada uma pesquisa de campo 

por meio de entrevistas. 

Palavras-chave: 1. Planejamento 2. Cargos 3. Salários 4. Motivação 

 

2. INTRODUÇÃO 

Uma das dificuldades enfrentadas pelas empresas atualmente é obter 

sucesso na motivação junto à gestão de pessoas e como utilizar o Planejamento de 

Cargos e Salários neste sentido. 

Conforme consta na literatura de Chiavenatto (1999) Merrill Lott desenvolveu 

uma forma de avaliação quantitativa que determinava o salário do empregado. O 

estudioso criou o método de pontos, se tornando este o mais utilizado no ramo 

empresarial. 

Dentro deste cenário, muitas empresas encontram dificuldades de abster-se 

de técnicas já infundias e partir para novas formas de gestão, pois, pensar numa 

avaliação para determinar o cargo e o salário requer analisar e refletir os benefícios 

e prejuízos para a empresa muitas vezes não se atentando que um Plano de Cargos 

e Salários pode ser primordial na motivação. Sendo assim, a pergunta central desta 

pesquisa é: será que o plano de cargos e salários pode ser uma estratégia para 

despertar e manter a motivação das pessoas dentro das instituições empresariais. 

 

3. OBJETIVO 

O presente trabalho de pesquisa objetiva analisar os Planos de Cargos e 

Salários como fatores motivacionais nas empresas. 

 

4 METODOLOGIA 

Neste trabalho utilizou-se a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo 

como metodologias. Dentro da pesquisa bibliográfica encontram-se as ideias de 

vários autores sobre o tema.  
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Quanto à pesquisa de campo que será realizada, esta se encontra em 

andamento, e tem o objetivo de conhecer a percepção que as pessoas têm sobre 

como o planejamento de cargos e salários influencia no aspecto motivacional. Será 

composta por questões abertas e fechadas.  

A análise dos dados combinará a leitura quantitativa com a qualitativa, duas 

perspectivas de análise que se complementam.  

 

5 DESENVOLVIMENTO 

1.1 Gestão de Pessoas 

       Para Pontes (2015) ao observar a administração científica notou-se que 

Taylor acreditava que cada funcionário deveria ser especialista dentro de sua função 

e que o salário sendo expressivamente alto traria plena motivação. 

            Contudo Chiavenato (2004) salienta que o início da teoria das relações 

humanas, gerou varias discussões e observações. Percebeu-se que as relações 

sociais tinham uma forte influencia sobre as pessoas dentro das organizações, 

vários estudos científicos e pesquisas foram realizadas neste período, tivemos 

grandes estudiosos como Hawthorne, Elton Mayo, A. Maslow e muitas 

comprovações de que o salário não traz motivação de forma isolada, e que as 

necessidades humanas se faziam um fator de grande importância para trazer uma 

visão ampla que os cargos e salários poderiam ganhar força como fator motivacional 

se fossem relacionados às satisfações destas necessidades. 

        

1.5 Fatores motivacionais relacionados a cargos e salários 

           De acordo com Pontes (2015) o salário, de forma isolada, não é fator 

motivacional, pois o salário nada mais é que a recompensa justa pelo trabalho 

exercido pelo empregado. Já se analisarmos de maneira conjunta com outras 

questões, pode-se observar que o salário pode contribuir para satisfação do 

funcionário, proporcionando a satisfação de suas necessidades. 

Para Chiavenato (2001), observa-se na hierarquia das necessidades de 

Maslow a existência de uma teoria motivacional, exemplificada em uma pirâmide 

com cinco fatores primordiais para a motivação humana, podendo esta ser vista na 

figura 1.  
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Figura 1 Pirâmide de Maslow 
Fonte: PONTES, 2015, p. 28 

Necessidades fisiológicas estão relacionadas com o senso de sobrevivência 

das pessoas, como: alimentação, sono, etc. Nota-se a ligação com o salário. 

Necessidades de segurança: está relacionada com a segurança do ser 

humano, sendo elas: abrigo, medo e proteção. 

Necessidades Sociais: Constituem de um bom relacionamento com pessoas, 

troca de amizade e amor.  

Necessidades de Estima: Quando a alto estima está em alta o individuo 

encontra-se em satisfação com sentimento de autoconfiança, prestigio, poder, 

capacidade e utilidade. 

Necessidades de Auto-realização: É a necessidade relacionada com o seu 

próprio potencial e autodesenvolvimento, é também a mais elevada da pirâmide.    

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Pretende-se no presente trabalho questionar por qual motivo muitas 

empresas não usam uma ligação dos cargos e salários com a motivação humana, 

levando em consideração um aprofundamento no assunto, para agregar 

conhecimento e consequentemente entender porque um Plano de Cargos e Salários 

pode despertar a motivação dos colaboradores que ali se encontram. 
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