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Política de remuneração e recompensas: percepção dos 
colaboradores segundo o cargo ocupado na organização 

 
RESUMO: Os ambientes empresariais são cada vez mais competitivos e, desta 
forma, levando as pessoas a desenvolverem suas competências. Neste contexto, a 
política de remuneração e recompensas é um diferencial para que as empresas 
tenham profissionais competentes que as levem a atingir os seus objetivos 
estratégicos. Desta forma a presente pesquisa objetivou identificar a percepção dos 
colaboradores sobre a política de remuneração e recompensas de considerando o 
cargo. A metodologia utilizada foi do tipo survey  aplicado a colaboradores que 
trabalham ou trabalharam em organizações de diversos ramos de atividade da 
Cidade de Guarulhos – São Paulo, totalizando 94 entrevistas. O instrumento de 
pesquisa Escala de Políticas e Práticas de Recursos Humanos (EPPRH) teve origem 
em Demo et al. (2014) sendo utilizada a política de remuneração e recompensas. A 
análise dos dados foi realizada através de Análise Descritiva de cada uma das 
quatro afirmativas. Os resultados indicam que os ocupantes dos cargos de nível 
operacional não percebem que o seu salário é compatível com as suas 
competências e entregas de resultados. 

Palavras-chave: Remuneração. Recompensas. Nível hierárquico. Cargo. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A era da informação e do conhecimento tem levado o mercado de trabalho e 

de pessoas a conviver em ambientes mais competitivos exigindo de cada 

profissional a ampliação de seus conhecimentos e habilidades.  

Neste cenário, as organizações são impulsionadas a buscarem meios para 

atrair, motivar, desenvolver e reter seus talentos. Para alinhar seus objetivos, sua 

cultura e promover o desenvolvimento de seus colaboradores as empresas 

enfrentam o desafio de estabelecer uma relação de reciprocidade para ambas as 

partes: empresa e colaborador.    

Para manter um alto índice de motivação e constante evolução, uma dos 

meios considerados pelas organizações é tornar atraente sua política de 

remuneração e recompensas. Há de ser considerado que as instabilidades políticas 

e econômicas que afeta alguns setores de negócios pode influenciar na forma como 

as empresas remuneram e recompensas seu quadro de funcionários. Porém, na 

outra extremidade desta relação, têm-se os funcionários, que buscam remuneração 

e recompensa justa pelo desempenho de suas funções e atribuições.  



Diante do exposto, tem-se como problema de pesquisa: Qual a percepção 

dos colaboradores sobre a política de remuneração e recompensas praticada pela 

organização considerando o cargo ocupado na organização?   

Para responder ao problema levantou-se a hipótese: O nível operacional tem 

percepção negativa em relação às políticas de remuneração e recompensas 

praticadas pela empresa.   

2. Objetivos 

Este trabalho tem por objetivo Identificar a percepção dos colaboradores sobre a 

política de remuneração e recompensas considerando o cargo.  

2.1 Objetivos específicos 

 
1. Verificar a percepção dos colaboradores sobre as políticas e práticas de 

remuneração e recompensas em relação ao cargo ocupado.  

 

3. METODOLOGIA 
 

O trabalho foi classificado como exploratório, já que significa um estudo da 

sobre a Política de Remuneração e Recompensas em relação ao cargo ocupado na 

percepção de profissionais de diversas áreas de atuação da cidade de Guarulhos. 

  De acordo com Malhorta (2006, p. 99), o estudo exploratório, “é usado em 

casos nos quais é necessário definir o problema com maior precisão, identificar 

cursos relevantes de ação ou obter dados adicionais antes de poder desenvolver 

uma abordagem” e “o objetivo da pesquisa exploratória é explorar ou fazer uma 

busca em um problema ou em uma situação para prover critérios e maior 

compreensão”. 

Para a sustentação teórica, foram realizadas pesquisas bibliográficas. De acordo 

com Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. 

Os sujeitos dessa pesquisa foram colaboradores que trabalham ou 

trabalharam em organizações de diversos ramos de atividade da Cidade de 



Guarulhos – São Paulo. A pesquisa foi do tipo survey. Chegou-se a um total de 94 

entrevistados. 

A escolha da amostra foi não probabilística do tipo “por conveniência”.  De 

acordo com Mattar (1996), a amostra não probabilística depende, em partes, do 

pesquisador, já “por conveniência”, as pessoas mais acessíveis são selecionadas 

para responder à pesquisa. (SCHIFFMAN; KANUK, 2000). 

Como instrumento de pesquisa científica foi utilizada parcialmente a Escala 

de Políticas e Práticas de Recursos Humanos (EPPRH) de Demo et al. (2014) com o 

objetivo de verificar a percepção dos respondentes sobre a Política e Prática de 

Recursos Humanos – Remuneração e Recompensas de acordo com o cargo 

ocupado. O questionário é composto por quatro assertivas.  A escala apresenta-se 

em formato tipo Likert de sete pontos, variando de 1: discordo totalmente, a 7: 

concordo totalmente.  

Como procedimento para coleta dos dados, o questionário da pesquisa foi 

desenvolvido on-line, por meio do Survey Monkey. As pessoas foram convidadas 

verbalmente ou por e-mail para preencherem o questionário. Foram aplicados, 

também, questionários em formulário e os resultados digitados no software survey 

monkey. 

 

4.  DESENVOLVIMENTO  

 

Remuneração e recompensas é um programa de desenvolvimento que as 

organizações aplicam para atrair e reter talentos. Para incorporar o sistema de 

recompensas é levar em consideração as características da organização. 

Acontecem diversas alterações no mundo corporativo, o que faz com que 

apareça a chance de introdução às organizações empregatícias, oferecendo ao 

colaborador autonomia para a gestão da sua vida profissional. Remunerações mais 

chamativas e concorrentes são motivos de interesse, de organizações e 

colaboradores. Assim, expande a condição das categorias, das competições e atuais 

exigências unidas aos honorários. (CAVAZOTTE; LEMOS; VIANA, 2012). 

Sobre o processo de Gestão da Remuneração, Rodrigues (2006) destaca que 

se refere à operacionalização de programas e estruturas de pagamentos distintas 



em duas bases: a primeira baseada no modelo tradicional em que o cargo é a 

referência para estabelecer planos de cargos e salários; a segunda está baseada na 

abordagem estratégica, considerando os resultados entregues como requisito a ser 

remunerado e realizado por meio da remuneração variável.  

Em se tratando de legislação, a Lei 1.999 de 1.10.1953 em seu artigo 457 §° 

1 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT explica que remuneração “integram o 

salário não só a importância fixa estipulada, como também comissões, 

porcentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo 

empregador.” 

Oris (2015, p. 70) discorre que “o sistema de remuneração é subordinado aos 

objetivos e à cultura da organização. Deve, portanto, ser instrumento de apoio às 

políticas gerais dos recursos humanos que buscam colaborar com o sucesso do 

empreendimento”. 

Para Silva e Luz (2010), a remuneração faz parte do subsistema de Gestão 

de Pessoas, e tem por objetivo levar o indivíduo a desenvolver suas competências 

estimulando-o ao aprendizado constante.  

Hipólito (2004) evidencia que recompensa é tudo o que o colaborador recebe 

pela sua prestação de serviço, sendo tanto financeiro como qualquer outro beneficio 

que ele receba. Segundo a CIP (2015, p. 45): 

As recompensas oferecidas nas organizações são capazes de provocar 
impacto na capacidade de atrair, reter e motivar trabalhadores. Ao mesmo 
tempo em que buscam incentivar os funcionários a contribuir para alcançar 
objetivos e gerar lucratividade para empresa, as recompensas afetam 
custos laborais. 

Para Oris (2015) o sistema de recompensas precisa estimular o crescimento 

do profissional por meio de remuneração atrativa. O autor complementa:  

Os níveis de remuneração estabelecidos precisam garantir que os 
funcionários queiram assumir mais responsabilidades, imprimir certo esforço 
para alcançar posições mais elevadas ou para atingir metas mais ousadas, 
sentindo-se, por isso, adequadamente recompensados”. (ORIS, 2015, p. 73)  

 

A remuneração tem diversas maneiras de recompensas que se integram, 

diante das boas condutas e desempenho de seus colaboradores para as metas 

organizacionais. (MARRAS, 2012). 



Dutra (2002) expressa que as recompensas sugere que aceitar a carência 

das pessoas assim como as suas necessidades financeiras, desenvolvimento 

particular e organizacional, proteção, lançamento comunitário, de constatação, 

perspectiva de vocábulo, entre outras. 

De acordo com Ribeiro, Guimarães e Souza (2003), a remuneração por 

competências é tida como remuneração variável, por flexibilizar as relações de 

trabalho. A remuneração por competência avalia o conhecimento que o colaborador 

tem em produzir determinada função. Isso acaba estimulando o desempenho do 

colaborador em querer cada vez se aperfeiçoar e fazer suas atividades com mais 

qualidade. Quando este sistema é implantado deve ser considerada a avaliação de 

desempenho de cada individuo.  

5. RESULTADOS 

Este capítulo tem por objetivo apresentar as análises realizadas a partir dos 

dados da amostra.  

5.1 Caracterização da Amostra Estudada - Aspectos Sociodemográficos 

O objetivo desta seção é caracterizar a amostra estudada por meio dos 

Aspectos Sociodemográficos, apresentados nas tabelas de 1 a 4.  

Tabela 1 - Gênero 

Variáveis Percentual Número 

Feminino 25,0% 24 

Masculino 75,0% 72 

Total 100% 96 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 Quanto ao gênero, 75% dos respondentes são do sexo masculino e 25% são 

do sexo feminino, evidenciando a prevalência do sexo masculino na população 

pesquisada. 

Tabela 2 - Cargo na Empresa 

Variáveis Percentual Número 

Sócio/presidente/Diretor 9,4 9 

Gerente/chefia/coordenação 14,6 14 

Analistas/Técnicos 8,3 8 

Assistente/Auxiliar 36,5 35 

Outros cargos operacionais / 

administrativos 
31,3 30 



Total 100% 96 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

A análise dos dados “sobre o Último Cargo Exercido na Empresa” revela que 

a maioria dos respondentes, 36,5%, pertence ao cargo Assistente/auxiliar seguido 

de outros cargos Operacionais / Administrativos com 31,3% das respostas.  

Tabela 3 - Tempo de Serviço 

Variáveis Percentual Número 

0 até 5 anos 77,1 74 

de 6 até 10 anos 15,6 15 

de 11 até 20 anos 6,3 6 

de 31 a 40 anos 1,0 1 

Total 100% 96 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

A análise do “Tempo de Serviço” retrata que 77,1% dos respondentes estão 

na empresa no período compreendido de 0 a 5 anos. O período de 6 a 10 anos 

corresponde a 15,6%. 

5.2  Apresentação da Análise Descritiva das Assertivas da Política de 

Remuneração e Recompensas 

Esta seção objetivou realizar as Análises Descritivas da Política de 

Remuneração e Recompensas, com os percentuais e números de respondentes de 

cada item da escala likert, apresentadas nas tabelas de 6 a 9. 

Tabela 4: Análise Descritiva – Remuneração e competências 

1) A organização onde eu trabalho me oferece remuneração compatível com as 

minhas competências e formação/escolaridade? 

  DT DP D N C CP CT 

Cargo % N % N % N % N % N % N % N 

Sócio/presidente/Diretor 0 0 11,1 1 11,1 1 22,2 2 33,3 3 0 0 22,2 2 

Gerente/chefia/coordenação 7,1 1 7,1 1 35,7 5 28,6 4 7,1 1 7,1 1 1 7,1 

Analistas/Técnicos 25,0 2 12,5 1 12,5 1 0,00 0 50,0 4 0,00 0 0,00 0 

Assistente/Auxiliar 25,7 9 11,4 4 14,3 5 22,9 8 8,6 3 8,6 3 8,6 3 

Outros cargos operacionais / 
administrativos 

30,0 9 3,3 1 20,0 6 13,3 4 23,3 7 3,3 1 6,7 2 

Total  21  8  18  18  18 5   8 

Fonte: Dados de pesquisa, 2017. 
Legenda: discordo totalmente (DT); discordo pouco (DP); discordo (D); neutro (N); concordo (C); 
concordo parcialmente (CP); concordo totalmente (CT). 

 
A análise detalhada demonstra que as pessoas que ocupam outros cargos 

operacionais/ administrativos, com média 30%, apresentam o percentual mais alto 



na escala “discordo totalmente” indicando que a remuneração percebida não é 

compatível com as suas competências seguido dos cargos assistente/auxiliar e 

analistas/técnicos com (25,7) e (25,0), respectivamente. Por outro lado, observa-se 

que os ocupantes Sócio/Presidente/Diretor percebem que sua remuneração é 

compatível com a sua competência. Pode-se inferir que os funcionários do nível 

operacional não tem clareza de quais competências são requeridas para a sua 

função. Tal feito pode ser ocasionado pela falta de comunicação estabelecida pela 

empresa com seus funcionários.    

Tabela 5: Análise Descritiva – Incentivos 

2) Na organização onde eu trabalho, recebo incentivos (ex: promoções/funções 
comissionadas, bônus/prêmios/gratificações, etc.). 

  DT DP D N C CP CT 

Cargo % N % N % N % N % N % N % N 

Sócio/presidente/Diretor 0,00 0 22,2 2 11,1 1 11,1 1 22,2 2 11,1 1 22,2 2 

Gerente/chefia/coordenação 7,1 1 0,00 0 42,9 6 28,6 4 14,3 2 7,1 1 0,00 0 

Analistas/Técnicos 12,5 1 25,0 2 25,0 2 12,5 1 25,0 2 0,00 0 0,00 0 

Assistente/Auxiliar 42,9 15 8,6 3 5,7 2 17,1 6 8,6 3 8,6 3 8,6 3 

Outros cargos operacionais / 
administrativos 

33,3 10 16,7 5 10,0 3 16,7 5 10,0 3 10,0 3 3,3 1 

Total  27  12  14  17  12 8   6 

Fonte: Dados de pesquisa, 2017. 
Legenda: discordo totalmente (DT); discordo pouco (DP); discordo (D); neutro (N); concordo (C); 
concordo parcialmente (CP); concordo totalmente (CT). 

 

Os dados apresentados sobre as práticas de incentivo (ex: 

promoções/funções comissionadas, bônus/prêmios/gratificações, etc.) entre os que 

“discordam totalmente” estão respondentes que realizam as funções de 

Assistente/Auxiliar (42,9%) e os que ocupam outros cargos operacionais e 

administrativos (33,3%) e os que “discordam” representando 42,9% estão às 

pessoas que realizam as funções de Gerente/chefia/coordenação. Sugerindo que 

estes colaboradores presentes nos níveis táticos e operacionais não conhecem e/ou 

que as empresas não deixam claro suas politicas de incentivo praticadas. 

 

Tabela 6: Análise Descritiva – Expectativas e Sugestões 

3) Na definição de seu sistema de recompensas, a organização onde eu trabalho 
considera as expectativas e sugestões de seus colaboradores. 

  DT DP D N C CP CT 

Cargo % N % N % N % N % N % N % N 



Sócio/presidente/Diretor 11,1 1 22,2 2 11,1 1 0,00 0 33,3 3 11,1 1 11,1 1 

Gerente/chefia/coordenação 28,6 4 7,1 1 21,4 3 28,6 4 7,1 1 7,1 1 0,00 0 

Analistas/Técnicos 0,00 0 25,0 2 37,5 3 25,0 2 12,5 1 0,00 0 0,00 0 

Assistente/Auxiliar 31,4 11 14,3 5 11,4 4 25,7 9 14,3 5 2,9 1 0,00 0 

Outros cargos operacionais / 
administrativos 

30,0 9 10,0 2 16,7 5 23,3 7 13,3 4 6,7 2 0,00 0 

Total  25  13  16  22  14 5   1 

Fonte: Dados de pesquisa, 2017. 
Legenda: discordo totalmente (DT); discordo pouco (DP); discordo (D); neutro (N); concordo (C); 
concordo parcialmente (CP); concordo totalmente (CT). 

 

Os dados recolhidos indicam que os cargos Assistente/Auxiliar (31,4%) e 

Outros cargos operacionais/administrativos (30%) percebem que a empresa não 

considera a maioria dos que responderam a pesquisa (25%) na escala “discordo 

totalmente” não percebem que as suas expectativas e sugestões contribuem para o 

sistema de recompensas presentes nas empresas em que atuam. Na escala 

“concordo” o percentual mais alto ficou para a categoria Sócio/Presidente/Diretor. 

Infere-se que os funcionários do nível operacional não têm oportunidade de 

expressar e/ou participar das decisões sobre o plano de recompensas. 

Tabela 7: Análise Descritiva – Remuneração e Resultados 

4) Na organização onde eu trabalho, minha remuneração é influenciada pelos meus 
resultados. 

  DT DP D N C CP CT 

Cargo % N % N % N % N % N % N % N 

Sócio/presidente/Diretor 11,1 1 0,00 0 11,1 1 11,1 1 22,2 2 11,1 1 33,3 3 

Gerente/chefia/coordenação 21,4 3 0,00 0 35,7 5 35,7 5 7,1 1 0,00 0 0,00 0 

Analistas/Técnicos 37,5 3 12,5 1 12,5 1 12,5 1 0,00 0 12,5 1 12,5 1 

Assistente/Auxiliar 31,4 11 11,4 4 17,1 6 17,1 6 2,9 1 14,3 5 5,7 2 

Outros cargos operacionais / 
administrativos 

36,7 11 3,3 1 26,7 8 13,3 4 10,0 3 3,3 1 6,7 2 

Total  29  6  21  17  7 8   8 

Fonte: Dados de pesquisa, 2017. 
Legenda: discordo totalmente (DT); discordo pouco (DP); discordo (D); neutro (N); concordo (C); 
concordo parcialmente (CP); concordo totalmente (CT). 

 

A análise dos resultados indica que a maior porcentagem (29%) dos 

respondentes que “discordam totalmente” sobre seus resultados influenciarem as 

suas remunerações estão todas as funções com exceção daqueles que estão nos 

níveis de sócio/presidente/diretor, que em sua maioria acreditam que seus 

resultados influenciam em seus salários. Isto indica que os presentes no topo da 

pirâmide hierárquica sentem que suas atribuições contribuem significativamente 



para os resultados e por isso são apropriadamente remunerados, ao contrario dos 

que se encontram nos níveis inferiores. Portanto, durante o planejamento estratégico 

de remuneração, as empresas devem deixar claro seus objetivos e expectativas 

sobre o desempenho de cada função e apresentar a remuneração conforme a 

complexidade da atribuição desenvolvida e a devida remuneração pelos resultados 

apresentados.     

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dessa forma, o problema colocado foi: Qual a percepção dos colaboradores 

sobre a política de remuneração e recompensas praticada pela organização 

considerando o cargo ocupado na organização?  

A relevância do tema tem importância para o ambiente acadêmico por 

contribuir por meio de sua pesquisa e resultados levantados para ampliar o 

conhecimento dos futuros administradores sobre a importância de conhecer os 

cargos e funções, suas complexidades, exigências e as contribuições de cada 

colaborador com o resultado a ser obtido. As empresas também podem tirar proveito 

do conteúdo apresentado para compreender melhor sobre como os diferentes níveis 

hierárquicos percebem as praticas de remuneração e recompensas praticadas e o 

que pode ser feito para melhorar sua politica salarial, desenvolver, motivar e reter 

talentos.    

O objetivo geral da pesquisa foi identificar a percepção dos colaboradores 

sobre a política de remuneração e recompensas considerando o cargo ocupado. 

Inicialmente, buscou-se responder a hipótese: O nível operacional tem percepção 

negativa em relação às políticas de remuneração e recompensas praticadas pela 

empresa. O estudo analisou dessa forma que ACEITA-SE a hipótese na qual: O 

nível operacional possui percepção negativa sobre às políticas de remuneração e 

recompensas praticadas pela empresa.  

Portanto os resultados indicam que o nível operacional, e, em alguns casos o 

nível tático, não acreditam que sua formação, expectativas, contribuições e entrega 

de resultados sejam fatores que as empresas reconheçam e possam oferecer 

remuneração e recompensas que estimulem a busca constante de evolução 

profissional e agregar valor a produtos e serviços. Concluindo que existem falhas 



nas formas de políticas salarias e como elas são realizadas e percebidas por todos 

os níveis.  

A pesquisa sugere sua continuidade por meio de identificar nos ambientes em 

que os respondentes atuam quais as descrições de cargos e atribuições exigidas, 

politicas salariais, recompensas, promoções, planos de carreira e como todo o plano 

de Administração salarial é passada aos níveis hierárquicos.  
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