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APRESENTAÇÃO 
 
 
Este documento apresenta o processo metodológico desenvolvido e utilizado pela PERSPECTIVA 
Consultores Associados para elaboração e implantação de Planos de Cargos e Salários. 
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INTRODUÇÃO 
 
O Plano de Cargos e Salários de uma organização constitui 
um dos principais instrumentos de gestão de Recursos 
Humanos. Ele estabelece, basicamente, a Estrutura 
Ocupacional, a Estrutura Salarial e os Critérios de 
Movimentação Funcional e Salarial que regulamentam a 
evolução do empregado ao longo da sua carreira profissional 
na Empresa. 
 
A eficácia da Estrutura Ocupacional estabelecida pelo Plano 
de Cargos e Salários de uma organização está diretamente 
relacionada com sua capacidade de ordenar, agrupar, 
descrever, avaliar, classificar e hierarquizar adequadamente 
os cargos e funções que dela fazem parte, bem como com a 

mobilidade ocupacional que ele propicia, de forma a poder atender as necessidades da Empresa 
neste sentido. 
 
A eficácia da Estrutura Salarial, por sua vez, está vinculada à capacidade de estabelecer e manter o 
equilíbrio interno e externo dos salários e remunerações por ela praticados. 
 
O equilíbrio salarial externo está vinculado à compatibilidade entre os salários pagos pela 
organização e aqueles que são praticados por outras empresas que atuam no mercado no qual ela se 
insere, para cargos e funções similares. Na medida em que este equilíbrio externo se verifica, é 
possível atrair e manter os profissionais de que a empresa precisa. 
 
O equilíbrio salarial interno, por sua vez, está ligado à relação entre os salários e os requisitos, 
experiência, conhecimentos e habilidades que os empregados precisam ter para desempenhar com 
sucesso cada uma das funções que fazem parte da estrutura ocupacional da empresa.  
 
Um outro aspecto importante é constituído pelos mecanismos, critérios e procedimentos que 
possibilitam a evolução ocupacional e salarial dos empregados ao longo da sua vida profissional na 
organização, em virtude do seu desempenho, da sua experiência e do seu desenvolvimento 
profissional. 
 
Cabe salientar, ainda, que o Plano de Cargos e Salários de uma organização é fortemente 
influenciado pela sua Estrutura Organizacional e o alinhamento entre estes instrumentos de gestão, 
terá impacto significativo na eficácia do PCS. Portanto, é desejável ter uma definição clara e coerente 
da modelagem organizacional da empresa, antes de elaborar seu Plano de Cargos e Salários.  
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Também é importante destacar que o desenvolvimento e implantação de um Plano de Cargos e 
Salários, por si só, não garante a plena eficácia da Gestão de Carreiras e Remunerações. Para atingir 
este objetivo é preciso complementar o PCS com mais dois instrumentos de gestão considerados de 
vital importância, conforme ilustra a figura seguinte. 

 
Este documento apresenta em detalhes o processo metodológico para desenvolvimento e 
implantação de um Plano de Cargos e Salários. 
 
A PERSPECTIVA dispõe de documentos similares referentes aos outros dois instrumentos de gestão 
complementares: Avaliação da Maturidade Profissional e Avaliação de Desempenho. 
 
  

Plano de Cargos e 
Salários 

•Estabelece a Estrutura 
Ocupacional, a Estrutura 
Salarial e os Critérios de 
Promoção. 

Avaliação da 
Maturidade 
Profissional 

•Permite garantir o 
equilíbrio interno dos 
salários praticados pela 
organização. 

Avaliação de 
Desempenho 

•Avalia periodicamente a 
performance de cada 
empregado e subsidia a 
concessão de promoções 
por mérito. 
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PROCESSO METODOLÓGICO 
 
O processo desenvolvido e utilizado pela PERSPECTIVA Consultores Associados para elaboração e 
implantação de Planos de Cargos e Salários é composto pelas seguintes etapas: 
 

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 
Processo Metodológico 

ETAPA DESCRIÇÃO 

01 Diagnóstico da Situação Atual. 

02 Modelagem da Estrutura Ocupacional. 

03 Elaboração do Catálogo de Cargos e Funções 

04 Realização de Pesquisa Salarial 

05 Modelagem da Estrutura Salarial. 

06 Definição dos critérios de promoção. 

07 Elaboração do regulamento do PCS. 

08 Enquadramento ocupacional e salarial dos empregados. 

 
A seguir é apresentada uma breve descrição de cada uma destas etapas. 
 
ETAPA 01 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 
 
Esta primeira etapa visa levantar e examinar as estruturas ocupacional e salarial vigentes na 
instituição, bem como os critérios de movimentação funcional e salarial praticados, incluindo as 
seguintes atividades principais: 
 
 Análise da Estrutura Ocupacional, incluindo a configuração das carreiras, a, codificação e 

descrição dos cargos e funções, os requisitos de acesso, o conteúdo do Manual de Cargos, etc. 
 
 Análise da Estrutura Salarial, incluindo a arquitetura da Tabela de Salários, os interníveis 

salariais, as amplitudes salariais, os valores pagos a título de gratificação de função e o critério de 
cálculo e atualização destes valores, etc. 

 
 Análise dos Critérios de Promoção, incluindo os critérios utilizados, a frequência das 

promoções, as regras de movimentação funcional e salarial, as características do sistema de 
avaliação de desempenho utilizado, etc. 

 
 Levantamento e Análise dos Enquadramentos Salariais, incluindo a distribuição de 

empregados em cada step da Tabela Salarial, o perfil de remunerações, a verificação da 
existência de salários fora de faixa, a correlação entre salários e tempo de casa, etc. 

 
 Levantamento e Análise dos Enquadramentos Ocupacionais, incluindo a distribuição dos 

empregados por Grupo Ocupacional e por Cargo. 
 
 Análise da Escolaridade dos Cargos v/s a Escolaridade dos Empregados, incluindo a 

verificação da incidência de empregados com nível de escolaridade super ou sub dimensionado 
em relação ao cargo que ocupam. 
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ETAPA 02 - MODELAGEM DA ESTRUTURA OCUPACIONAL 
 
Esta etapa visa o desenvolvimento ou a revisão da Estrutura Ocupacional para a instituição e inclui as 
seguintes atividades principais: 
 
 Definição dos Grupos Ocupacionais, Cargos e Funções que comporão a nova estrutura 

ocupacional; 

 Definição da codificação interna e identificação do código referente à Classificação Brasileira de 
Ocupações – CBO,  dos Cargos e Funções contemplados na estrutura ocupacional; 

 Definição da compatibilidade entre a estrutura ocupacional anterior e a estrutura ocupacional 
proposta. 

 
Para empresas ou instituições que não possuem um Plano de Cargos e Salários anterior, esta etapa 
inicia com o levantamento detalhado das atividades desempenhadas por cada empregado, incluindo: 
descrição e frequência das suas atribuições; relacionamentos internos e externos; decisões sob sua 
responsabilidade; resultados esperados e informações complementares.   
 
A tabela seguinte apresenta um exemplo da Estrutura Ocupacional a ser definida nesta etapa. 
 

ESTRUTURA OCUPACIONAL 

GRUPO OCUPACIONAL CARGO/FUNÇÃO 

Funções Diretivas 

Presidente 

Diretor Técnico 

Diretor de Administração e Finanças 

Funções de Assessoria 

Assessor de Marketing e Comunicação 

Assessor de Planejamento e Organização 

Assessor Jurídico 

Auditor Interno 

Secretária Executiva 

Funções Gerenciais 

Gerente de Produção 

Gerente de Manutenção 

Gerente de Engenharia 

Gerente de Recursos Humanos 

Gerente de Tecnologia da Informação 

Gerente Administrativo 

Gerente Financeiro 

Cargos Universitários 

Administrador 

Advogado 

Economista 

Contador 

Engenheiro 

Analista de Marketing 

Cargos Técnicos 

Técnico de Contabilidade 

Técnico de Segurança do Trabalho 

Técnico de Enfermagem 
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ESTRUTURA OCUPACIONAL 

GRUPO OCUPACIONAL CARGO/FUNÇÃO 

Técnico Industrial 

Cargos Administrativos 

Atendente Comercial 

Assistente Administrativo 

Atendente de Telemarketing 

Recepcionista 

Cargos Operacionais 

Auxiliar de Serviços Gerais 

Motorista 

Copeira 

 
 
ETAPA 03 - ELABORAÇÃO DO CATÁLOGO DE CARGOS E FUNÇÕES 
 
Nesta etapa será elaborado o Catálogo de Cargos e Funções da instituição, o qual deverá incluir a 
codificação dos cargos, de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, bem como a 
descrição sumária e detalhada das atribuições e a especificação dos requisitos de acesso, tais como: 
escolaridade, experiência, formação profissional e outros requisitos, além da forma de preenchimento 
de cada Cargo e Função.  
 
Outro aspecto importante a ser definido nesta etapa são as competências desejáveis para cada 
Cargo e Função. As competências desejáveis podem ser classificadas em três grandes grupos, 
conforme ilustra a figura seguinte. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe assinalar que as competências 
desejáveis dos Cargos e Funções constituem um importante “input” para a Avaliação de Desempenho 
dos empregados. 
 
A tabela seguinte apresenta um exemplo da Especificação que consta do Catálogo de Cargos e 
Funções, a ser elaborada nesta etapa. 
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ESPECIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNCOES 

CARGO: 

Analista de Recursos Humanos 

GRUPO OCUPACIONAL: 

Cargos Universitários 

JORNADA DE TRABALHO: 

44 horas semanais 
 

CODIFICAÇÃO 

CÓDIGO INTERNO: 

UN-08 

CÓDIGO CBO: 

2524-05 
 

REQUISITOS PARA ADMISSÃO 

ESCOLARIDADE: 

Ensino Superior Completo 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA: 

Administração de Empresas ou Psicologia 

EXPERIÊNCIA: 

Preferencialmente com experiência comprovada em atividades profissionais que envolvam: 
administração de pessoal, treinamento e desenvolvimento; cargos e salários; avaliação de desempenho 
e outras atividades correlatas em instituições financeiras, comerciais ou prestadoras de outros serviços, 
preferencialmente, em organizações que atuem no microcrédito.  

OUTROS REQUISITOS: 

 Registro no Conselho de Classe correspondente à sua profissão; 
 Habilitação para conduzir veículos; 
 Disponibilidade para viagens; 

 Conhecimentos de informática. 
 

FORMA DE PREENCHIMENTO 

A seleção de candidatos poderá ser feita através de recrutamento interno, externo, ou ambos, 
simultaneamente. 

O processo de seleção deverá incluir, obrigatoriamente: prova de títulos, avaliação psicológica, entrevista 
técnica e exame médico. Adicionalmente, poderão ser exigidas provas de conhecimentos, provas 
específicas e provas práticas, a critério da Diretoria detentora da vaga. 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Planejar, programar, organizar, controlar e executar atividades relativas à gestão de Recursos Humanos, 
tais como: recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, administração de pessoal, 
administração do Plano de Cargos e Salários, dimensionamento de pessoal, avaliação de desempenho, 
clima organizacional, remuneração, benefícios, segurança e medicina no trabalho e outras atividades 
correlatas, de acordo com as normas e procedimentos operacionais estabelecidos pela organização. 

 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

 Implantar as políticas de recursos humanos definidas pela organização; 

 Coordenar e acompanhar a execução de programas de recrutamento e seleção de empregados, 
para fins de suprimento de vagas disponíveis; 

 Adotar as providências necessárias à contratação de empregados e acompanhar o período 
probatório dos mesmos; 

 Executar outras atividades correlatas compatíveis com o cargo. 
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COMPETÊNCIAS DESEJÁVEIS PARA OS CARGOS UNIVERSITÁRIOS 

C-UN-01 Administração do Tempo 
Habilidade para gerenciar o tempo disponível de forma 
eficaz, priorizando as atividades importantes e 
cumprindo prazos e compromissos. 

C-UN-02 Compromisso com Resultados 
Dedicação, envolvimento e comprometimento no 
trabalho, com o intuito de cumprir as metas 
estabelecidas. 

C-UN-03 Conhecimento Profissional 

Nível de conhecimento do empregado com relação aos 
elementos teóricos e práticos necessários à 
compreensão e execução de todas as fases do 
trabalho sob sua responsabilidade. 

C-UN-04 Resolução de Problemas 

Habilidade para enfrentar problemas de forma positiva, 
em grande estresse e focando na identificação e 
avaliação das alternativas disponíveis para sua 
solução.  

C-UN-05 Qualidade do Trabalho 
Habilidade para atender as expectativas dos clientes 
internos e externos, cometendo o mínimo de erros e 
aprendendo com eles quando ocorrem. 

C-UN-06 Organização 
Habilidade para ordenar e distribuir recursos e tarefas 
de forma a facilitar e racionalizar o desenvolvimento 
dos trabalhos sob sua responsabilidade. 

C-UN-07 Planejamento 
Habilidade para estabelecer objetivos e metas, 
prevendo a ocorrência de eventuais dificuldades e 
antecipando as soluções necessárias. 

C-UN-08 Capacidade Analítica 

Habilidade para interpretar corretamente ideias e 
modelos abstratos, com senso crítico, conseguindo 
visualizar desdobramentos futuros e avaliar a 
viabilidade e vantagens da sua implantação. 

C-UN-09 Interesse Profissional 

Valorização da ampliação dos conhecimentos e 
experiências profissionais, extrapolando, inclusive, as 
exigências da função específica que o empregado 
desempenha. 

C-UN-10 Produção e Rendimento 
Capacidade de cumprir prazos e atingir metas de 
desempenho pré-estabelecidas, otimizando a utilização 
dos recursos disponíveis. 

C-UN-11 Autodesenvolvimento 

Interesse em investir esforços no seu próprio 
desenvolvimento profissional, independente das 
oportunidades oferecidas e patrocinadas pela 
Empresa. 

C-UN-12 Comunicação 

Habilidade para expressa ideias com lógica e 
objetividade, por escrito e oralmente, preocupando-se 
em verificar o entendimento das mensagens 
transmitidas e recebidas. 

C-UN-13 Credibilidade 
Confiança que terceiros depositam numa determinada 
pessoa em função da sua coerência e competência 
profissional. 

C-UN-14 Criatividade 
Capacidade de propor soluções ou alternativas 
originais, passíveis de execução e apropriadas à 
realidade da Empresa. 

C-UN-15 Equilíbrio Emocional 
Capacidade de controlar de forma eficaz emoções e 
pressões, preservando a capacidade de agir e pensar 
com equilíbrio e normalidade. 

 
  



 
  

 
 

CP 6502, CEP 88036-970, Florianópolis-SC, Fone/Fax (48) 3234-8609 
E-mail:  perspectiva@perspect.com.br       Site:  www.perspect.com.br 

 

ETAPA 04 - REALIZAÇÃO DE PESQUISA SALARIAL 
 
Esta etapa visa comparar os salários praticados pela 
organização com aqueles praticados no mercado no 
qual ela se insere, com vistas à especificação de 
uma Estrutura Salarial que garanta o equilíbrio 
salarial externo. 
 
Além de informações salariais, a pesquisa costuma 
incluir também informações referentes ao cardápio 
de benefícios oferecidos pelas empresas 
participantes da pesquisa. 
 

PESQUISA SALARIAL 
Processo Metodológico 

ETAPA DESCRIÇÃO 

01 Elaboração do Caderno de Pesquisa 

02 Seleção das Empresas Participantes e Agendamento de Entrevistas 

03 Realização de Entrevistas  

04 Identificação de Cargos Comparáveis 

05 Tabulação das Informações Salariais 

06 Equalização das Informações 

07 Análise dos Resultados da Pesquisa de Salários 

08 Comparação de Gratificações de Função 

09 Comparação do Cardápio de Benefícios 

10 Elaboração do Relatório da Pesquisa para a Empresa Pesquisadora 

11 Elaboração dos Relatórios da Pesquisa para as Empresas Participantes 

 
As tabelas seguintes apresentam exemplos típicos dos resultados da pesquisa salarial a ser realizada 
nesta etapa. 

 

RESULTADOS DA PESQUISA SALARIAL EQUALIZADOS 

CARGO EMPRESA FREQUÊNCIA 

SALÁRIO 

MÍNIMO 
DE 

TABELA 

SALÁRIO 
MÍNIMO 

PRATICADO 

SALÁRIO 
MÉDIO 

PRATICADO 

SALÁRIO 
MÁXIMO 

PRATICADO 

SALÁRIO 
MÁXIMO 

DE TABELA 

ADVOGADO 

Empresa 01 4 3.229,11 5.732,08 8.304,24 10.293,83 18.484,15 

Empresa 02 3 4.099,59 4.099,59 5.466,18 8.199,38 14.609,95 

Empresa 03 4 4.183,63 4.183,63 4.694,48 5.305,86 11.039,87 

Empresa 04 14 3.106,50 3.106,50 4.446,06 10.404,63 12.133,24 

Empresa 05 43 4.727,11 4.727,11 7.458,68 19.613,43 23.228,49 

MERCADO 64 3.106,50 3.106,50 6.533,51 19.613,43 23.228,49 
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CARDÁPIO DE BENEFÍCIOS 

NOME DO BENEFÍCIO Empresa 01 Empresa 02 Empresa 03 Empresa 04 Empresa 05 

Plano de Assistência Médico-Hospitalar x x x x x 

Plano Odontológico 
 

x 
 

x x 

Reembolso de Medicamentos x 
  

x x 

Vale Alimentação x x x x x 

Vale Refeição  x x x x x 

Refeição no Local 
 

x 
  

x 

Seguro de Vida e de Acidentes Pessoais  x x x 
 

x 
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ETAPA 05 - MODELAGEM DA ESTRUTURA SALARIAL 
 
Nesta etapa é definida a Estrutura Salarial da organização, 
a qual especifica o conjunto de salários a serem praticados 
para cada um dos Cargos e Funções que compõem a 
Estrutura Organizacional da empresa. 
 
A Estrutura Salarial é construída com base nos resultados 
da etapa anterior (Pesquisa Salarial) e deve especificar, 
dentre outros parâmetros: 
 
 Salário inicial e final para cada Cargo e Função, 
caracterizando a faixa e a amplitude salarial de cada um 
deles; 

 Valor do internível ou interstício salarial, o qual corresponde à diferença percentual entre dois 
salários consecutivos; 

 Relação entre salários e carga horária dos empregados. 

 

A figura seguinte apresenta um exemplo da Estrutura Salarial a ser elaborada nesta etapa. 
 

 
 
 
  

REFERÊNCIA SALÁRIO REFERÊNCIA SALÁRIO REFERÊNCIA SALÁRIO REFERÊNCIA SALÁRIO

AUXILIAR DE 

SERVIÇOS 

GERAIS

RECEPCIONISTA
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO

CARGOS 

UNIVERSITÁRIOS

R-001 800,00 R-002 824,00 R-003 848,72 R-004 874,18 R-001 R-004

R-005 900,41 R-006 927,42 R-007 955,24 R-008 983,90

R-009 1.013,42 R-010 1.043,82 R-011 1.075,13 R-012 1.107,39 R-012

R-013 1.140,61 R-014 1.174,83 R-015 1.210,07 R-016 1.246,37

R-017 1.283,77 R-018 1.322,28 R-019 1.361,95 R-020 1.402,80

R-021 1.444,89 R-022 1.488,24 R-023 1.532,88 R-024 1.578,87

R-025 1.626,24 R-026 1.675,02 R-027 1.725,27 R-028 1.777,03

R-029 1.830,34 R-030 1.885,25 R-031 1.941,81 R-032 2.000,06

R-033 2.060,07 R-034 2.121,87 R-035 2.185,52 R-036 2.251,09 R-034

R-037 2.318,62 R-038 2.388,18 R-039 2.459,83 R-040 2.533,62 R-040

R-041 2.609,63 R-042 2.687,92 R-043 2.768,56 R-044 2.851,61 R-042

R-045 2.937,16 R-046 3.025,28 R-047 3.116,03 R-048 3.209,52

R-049 3.305,80 R-050 3.404,98 R-051 3.507,12 R-052 3.612,34

R-053 3.720,71 R-054 3.832,33 R-055 3.947,30 R-056 4.065,72

R-057 4.187,69 R-058 4.313,32 R-059 4.442,72 R-060 4.576,00

R-061 4.713,28 R-062 4.854,68 R-063 5.000,32 R-064 5.150,33

R-065 5.304,84 R-066 5.463,99 R-067 5.627,91 R-068 5.796,74

R-069 5.970,65 R-070 6.149,76 R-071 6.334,26 R-072 6.524,29 R-072

R-073 6.720,01 R-074 6.921,61 R-075 7.129,26 R-076 7.343,14

R-077 7.563,43 R-078 7.790,34 R-079 8.024,05 R-080 8.264,77

R-081 8.512,71 R-082 8.768,09 R-083 9.031,14 R-084 9.302,07

R-085 9.581,13 R-086 9.868,57 R-087 10.164,62 R-088 10.469,56

R-089 10.783,65 R-090 11.107,16 R-091 11.440,37 R-092 11.783,58

R-093 12.137,09 R-094 12.501,21 R-095 12.876,24 R-096 13.262,53

R-097 13.660,40 R-098 14.070,22 R-099 14.492,32 R-100 14.927,09 R-100

CARGOSREFERÊNCIAS E VALORES SALARIAIS
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ETAPA 06 - DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO 
 
 Esta etapa visa estabelecer o processo e critérios de 
progressão funcional e salarial dos empregados, 
dentro da nova estrutura de Cargos e Salários, 
incluindo movimentações horizontais e verticais. 
 
A Promoção Horizontal é o avanço entre as 
referências salariais que compõem a faixa salarial de 
cada Nível de Maturidade de um cargo. A Promoção 
Vertical, por sua vez, é o avanço entre os Níveis de 
Maturidade de cada cargo. 
 
No caso de empresas que optam pela implantação 

simultânea do Plano de Cargos e Salários, da Avaliação da Maturidade Profissional e da Avaliação de 
Desempenho, os critérios de promoção recomendados pela PERSPECTIVA, incluem os seguintes: 
 
Para Promoções Horizontais:  
 
a. A habilitação dos empregados para obter uma Promoção 

Horizontal deve levar em conta, simultaneamente, os 
resultados da Avaliação de Desempenho e a Maturidade 
Profissional do Empregado. 

 
b. Somente podem concorrer à Promoção Horizontal os 

empregados que obtiverem conceito A – Supera as 
Expectativas - na última Avaliação de Desempenho aplicada 
antes da concessão da Promoção e cuja Maturidade 
Profissional seja superior à correspondente ao seu salário. 

 
c. Os empregados que, por qualquer motivo, não tenham sido 

avaliados até o momento da concessão de Promoções 
Horizontais, não farão jus às referidas promoções. 

 
d. As Promoções Horizontais poderão variar entre uma e três referências salariais da faixa salarial 

correspondente ao Nível de Maturidade no qual o empregado está enquadrado. A decisão sobre 
o número de referencias salariais a serem concedidas será de competência da Diretoria 
Executiva por recomendação da Gerência na qual o empregado está lotado. 

 
e. O empregado que em função do seu enquadramento inicial no Plano de Cargos e Salários ou em 

decorrência de promoções horizontais, atinja a referência limite da faixa salarial correspondente 
ao Nível de Maturidade no qual está enquadrado, deixará de receber promoções horizontais, 
percebendo, tão somente, os reajustes normais concedidos à categoria, até que seja promovido 
verticalmente.  

 
 Para Promoções Verticais: 
 
a. Obter a pontuação mínima exigida para acessar o Nível de 

Maturidade pretendido do cargo no qual está enquadrado, de 
acordo com a sistemática de Avaliação da Maturidade 
Profissional, conforme consta do Catálogo de Cargos e Funções. 

 
b. Ter o tempo mínimo de 5 (cinco) anos de permanência no Nível 

de Maturidade imediatamente anterior ao pretendido, no caso de 
empregados admitidos após a implantação do Plano de Cargos e 
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Salários. Para empregados admitidos antes da implantação do Plano esta exigência é aplicável 
após sua primeira promoção vertical. 

 
c. Ter obtido conceito A - Supera as Expectativas nas três últimas avaliações de desempenho. 

 
d. Ter condições de desenvolver atividades profissionais coerentes com a caracterização do Nível 

de Maturidade pretendido, conforme consta do Catálogo de Cargos e Funções, na opinião do seu 
gerente imediato, explicitada na última Avaliação de Desempenho. 

 
e. Estar posicionado numa das três últimas referências salariais do Nível de Maturidade 

imediatamente anterior ao pretendido. 
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ETAPA 07 - ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO DO PCS 
 
Consiste em estabelecer e formalizar as regras que deverão regulamentar a implantação, a 
operacionalização e a manutenção do novo Plano de Cargos e Salários da organização, incluindo as 
regras de transição entre entre o plano atual e o plano proposto. 
 
O Regulamento do PCS aborda os seguintes aspectos principais: 
 
 Composição do Plano de Cargos e Salários 

 Estrutura Ocupacional 
 Estrutura Salarial 
 Critérios de Promoção 
 Conceito de Maturidade Profissional, quando for o caso 
 Conceito da Avaliação de Desempenho, quando for o caso 

 Critérios referentes à implantação do PCS 

 Criação, alteração e extinção de cargos 
 Gratificações de Função 
 Disposições finais e transitórias    
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ETAPA 08 - ENQUADRAMENTO OCUPACIONAL E SALARIAL DOS EMPREGADOS. 
 

Esta etapa encerra o processo de desenvolvimento e 
implantação do Plano de Cargos e Salários. 
 
Nesta etapa deverá ser feito o enquadramento dos 
empregados nos cargos e funções previstos na nova 
estrutura ocupacional, de acordo com os critérios de 
equivalência ocupacional definidos na etapa 2. 
 
Também nesta etapa deverá ser feito o enquadramento 
salarial dos empregados nas classes salariais 
correspondentes aos cargos e funções nos quais foram 
enquadrados, no nível salarial mais próximo ao salário 
percebido na situação anterior (enquadramento cego). 

 
No caso de empresas que optam por implantar, complementarmente ao Plano de Cargos e Salários, 
a Avaliação da Maturidade Profissional dos empregados (o que é recomendado como forma de 
garantir o equilíbrio interno dos salários praticados), o enquadramento salarial deverá ser feito de 
acordo com o Salário de Referência definido pela Curva que relaciona Maturidade Profissional e 
Salário.  
 
Para conhecer maiores detalhes sobre a Sistemática de Avaliação da Maturidade Profissional solicite 
a descrição do processo metodológico referente a este produto através do e-mail 
perspectiva@perspect.com.br. 
 
Concluída esta etapa é recomendável que 
a empresa promova uma divulgação 
ampla do novo Plano de Cargos e 
Salários, de forma que todos os 
empregados possam conhecê-lo em 
detalhes e sanar eventuais dúvidas sobre 
ele, incluindo aquelas referentes ao seu 
enquadramento ocupacional e salarial. 
Para contribuir com esta finalidade, faz 
parte da metodologia para 
desenvolvimento e implantação de Planos 
de Cargos e Salários desenvolvida e 
utilizada pela PERSPECTIVA a 
elaboração de um “draft” de um cartilha 
didática a ser distribuída pela empresa 
para todos os empregados, conforme 
ilustra a figura ao lado. 
 
Após a implantação do Plano de Cargos e 
Salários é recomendável que a empresa 
estabeleça um prazo (sugere-se 3 meses) para que os empregados que não entenderam ou não 
concordam com seu enquadramento ocupacional e salarial manifestem este fato formalmente, de 
forma que a Área de Recursos Humanos possa fornecer os esclarecimentos necessários. 
 
Cabe salientar, finalmente, que o Plano de Cargos e Salários deve ser revisado e ajustado 
periodicamente, de forma a garantir sua adequação plena, contínua e permanente às necessidades e 
características da organização, bem como às práticas do mercado no qual ela se insere, de forma a 
preservar sua capacidade de atrair e manter talentos.  
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ENTREGÁVEIS (PRODUTOS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os produtos a serem entregues à Empresa contratante em decorrência da execução dos serviços de 
desenvolvimento e implantação do Plano de Cargos e Salários são: 

 
 Relatório de Diagnóstico da atual situação da Empresa no que se refere à sua estrutura 

ocupacional e salarial; 

 Proposta da Estrutura Ocupacional; 

 Catálogo de Cargos e Funções; 

 Caderno para coleta de informações referentes à Pesquisa Salarial 

 Relatório da Pesquisa de Mercado para a instituição contratante; 

 Relatórios da Pesquisa de Mercado para as instituições/empresas participantes, se for o caso; 

 Proposta da Estrutura Salarial; 

 Proposta de Critérios de Progressão Funcional e Salarial; 

 Regulamento do Plano de Cargos e Salários; 

 Enquadramento dos empregados na nova Estrutura Ocupacional; 

 Enquadramento dos empregados na nova Estrutura Salarial; 

 Draft de Cartilha Didática para divulgação do Plano de Cargos e Salários. 

 
Caso a empresa opte por implantar, simultaneamente, a Avaliação da Maturidade Profissional com o 
objetivo de garantir o equilíbrio interno dos salários praticados, serão elaborados os seguintes 
produtos adicionais: 
 
 Relatório de pesquisa de opinião sobre Fatores de Maturidade Profissional; 

 Modelagem das Curvas e Tabelas de Maturidade Profissional; 

 Cálculo da Maturidade Profissional dos empregados; 

 Alternativas de Realinhamento Salarial; 

 Enquadramento Salarial definitivo dos empregados na nova estrutura, de acordo com o Salário de 
Referência definido pela Curva de Maturidade Profissional. 
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CRONOGRAMA TÍPICO  
 
 
 

 
 
 
 
 
 




