
Princípios da Gestão da Remuneração

(Salvador, C., 1992/2002)

A Gestão de um sistema de remuneração otimizado inicia-se com uma diretriz
denominada “Filosofia de Remuneração”.

A “Filosofia de Remuneração” é uma declaração de Posicionamento de Mercado(s),
emanada e controlada pela organização.

Vale dizer que nas comparações com o mercado o posicionamento médio da remuneração
deverá estar em linha com o propósito da “Filosofia de Remuneração”.

Ex.: A Empresa X tem como filosofia de remuneração estar na Mediana de mercado com
relação a remuneração fixa (RF) e benefícios (Ben) e no 3º.Quartil com relação a remuneração
variável (RV).
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(Salvador, C., 1992/2002) Legenda – RF remuneração fixa, RV remuneração variável, Ben benefícios
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Lembrando que:A “Filosofia de Remuneração” uma vez definida,
regula o nível de competitividade da empresa.

Impacta, diretamente, na capacidade de atração
e na capacidade de retenção de colaboradores.

Um posicionamento mal definido cria dificuldades 
na atração de bons profissionais ou
leva a empresa a gastar mais com a remuneração.

Esse balanceamento é delicado e requer a criação da Estratégia de Remuneração e seus mecanismos de gestão (políticas) para 
balizamento.

Por meio de uma  Estratégia de Remuneração e políticas bem formuladas é possível criar diferentes pontos de competitividade 
sem ferir o princípio institucional de posicionamento.
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(Salvador, C., 1992/2002) Legenda – RF remuneração fixa, RV remuneração variável, Ben benefícios

Os mecanismos de gestão da remuneração ou políticas de remuneração regulam 
o orçamento e a aplicação de recursos financeiros na administração salarial e de 
benefícios, além de assegurar os princípios da filosofia de remuneração.

Basicamente, dizem respeito a remuneração fixa e constituem regras de 
movimentação salarial desde a admissão.

Estão atreladas a faixas ou pontos salariais atribuídos a um determinado cargo ou 
grupo de cargos e permitem a evolução monetária de um colaborador de acordo com 
o seu nível de desempenho.

São ferramentas fundamentais para o funcionamento da gestão da remuneração 
como um todo.

Mecanismos de Gestão da Remuneração



Filosofia de 
Remuneração

Posiciona
mento no 
mercado

1º.Quartil

Mediana

3º.Quartil
RF RV Ben

Princípios da Gestão da Remuneração

(Salvador, C., 1992/2002) Legenda – RF remuneração fixa, RV remuneração variável, Ben benefícios

Estratégia de Remuneração é mais do que pagar “Muito ou 
Pouco”.

É antes de mais nada pagar “Certo”.

A estratégia de remuneração define a composição da 
remuneração total (RF + RV + Ben) e seu balanceamento.

Isso porque diferentes áreas e profissionais demandam diferentes 
composições na remuneração, como, por exemplo, a área 
comercial.

Assim, faz-se necessária a montagem de uma estratégia de 
remuneração que atenda essas e outras demandas da empresa.
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Custo fixo maior.
Remuneração não 
atrelada a 
resultados.

Perfil da mão-de-
obra 
+ conservador.
- riscos.

Menor volatilidade 
espontânea da mão-
de-obra.

Pouco incentivo a
Gestão do 
desempenho
e a cultura de alta 
performance.

Ex.:
80% RF
05% RV
15% Ben

- RF - Ben + RV Custo fixo menor.
Remuneração 
atrelada a 
resultados.

Perfil da mão-de-
obra 
- conservador.
+ riscos.

Maior volatilidade 
espontânea da mão-
de-obra, 
principalmente em 
cenários de baixo 
resultado.

Grande ênfase na
Gestão do 
desempenho
e na cultura de 
alta performance.

Ex.:
20% RF
75% RV
05% Ben

(Salvador, C., 1992/2002)
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Legenda – RF remuneração fixa, RV remuneração variável, Ben benefícios

A exemplo da formulação do posicionamento da empresa (Filosofia de 
Remuneração), a estratégia de remuneração tem que tomar certos cuidados na 
sua elaboração.

O quadro abaixo ilustra os extremos de estratégias de remuneração e suas 
consequências para a organização.

Estratégia de Remuneração
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