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RESUMO 

A presente pesquisa tem por objetivo a elaboração de um plano de cargos e salários, que 
defina de forma clara e objetiva as diversas funções da empresa Copercicla. Trata-se de um 
estudo de caso, onde os dados foram coletados de forma qualitativa, através de entrevistas 
semiestruturadas, com o presidente da cooperativa para diagnosticar a situação atual. Foram 
ouvidos posteriormente, os cooperados que desempenham as diferentes funções na 
cooperativa, com o intuito de coletar informações a respeito dos cargos e atribuições 
desempenhadas por cada um. Após, realizou-se a descrição e especificação dos cargos, 
seguindo a avaliação e política salarial. Ao final, apresenta-se uma proposta para implantação 
e manutenção do plano desenvolvido e as considerações finais.   
 
Palavras-chave: Gestão de Recursos Humanos; Descrição de Funções; Plano de Cargos e 
Salários; Cooperativa. 
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1 INTRODUÇÃO 

A busca por melhores resultados na empresa é essencial para seu crescimento, por 

isso o comprometimento dos funcionários com a empresa é de grande relevância para atingir 

o máximo da produtividade e alcançar os resultados esperados. A competitividade faz as 

empresas inovarem, agregarem valor, serem diferenciadas. No entanto, para que essa 

competitividade seja efetiva, as pessoas tornam-se o principal parceiro das empresas, pois são 

elas que promovem as transformações e potencializam a empresa a tomar as decisões 

necessárias em direção ao sucesso.  

Para uma adequada gestão de pessoas, desenvolver o capital humano é de grande 

importância para as empresas e pode ser considerado como um investimento, que certamente 

trará resultados positivos. Um profissional capacitado desempenhará suas tarefas com elevada 

satisfação, executando-as de forma eficaz e motivado. Os funcionários precisam se sentir 

valorizados para assumirem o compromisso e se dedicarem para o melhor no ambiente de 

trabalho, a fim de focarem no crescimento e na produtividade.  

O plano de cargos e salários descreve as tarefas e responsabilidades correspondentes 

a cada cargo, atribuindo valores justos. É preciso deixar claro aos funcionários as suas 

possibilidades na empresa, para saberem até onde podem chegar quanto ao seu crescimento 

profissional na empresa, não havendo assim divergências. Para as empresas manterem os seus 

funcionários motivados e engajados é importante a implantação de um plano de cargos e 

salários.  

O plano de cargos e salários contribui para a transparência das diversas funções e 

atividades a serem realizadas, em especial no momento de definir as responsabilidades de 

cada funcionário, pois cada um tem seus deveres a serem desenvolvidos. Um plano de cargos 

e salários ausente, torna dificultosa a estruturação da empresa e, também, do crescimento da 

mesma, podendo haver graves erros, baixa na produtividade e insatisfação dos colaboradores.  

O objetivo desta pesquisa é elaborar um plano de cargos e salários, que defina de 

forma clara e objetiva, as diversas funções da empresa Copercicla. O estudo foi realizado 

através de um estudo de caso da empresa Copercicla, que proporcionou o entendimento da 

mesma. Os dados foram coletados através de entrevistas com os cooperados e também através 

da observação do funcionamento da empresa nos diferentes postos de trabalho. O 

levantamento bibliográfico contribuiu para o desenvolvimento da pesquisa, e estudo empírico 

possibilitou as informações para a análise da empresa. 
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1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA 

O setor de recursos humanos é um dos mais importantes dentro de uma empresa, ele 

proporciona uma relação de comunicação entre a direção e os funcionários. Os funcionários 

sentem-se mais valorizados, e se motivam a fim de focar no crescimento e na produtividade 

da empresa. Na gestão dos recursos humanos, o plano de cargos e salários é uma das 

ferramentas utilizadas para determinar as estruturas de cargos e salários de forma justa dentro 

de uma empresa, com objetivo de alcançar o equilíbrio interno, onde os salários devem ser 

distribuídos de forma igual aos funcionários de acordo com as responsabilidades do cargo que 

é ocupado, e o equilíbrio externo, quando os salários pagos na empresa estejam adequados 

com os pagos pelo mercado. 

O plano de cargos e salários se configura como uma ação determinante para as 

empresas, pois o desenvolvimento e a contratação de novos funcionários ocasiona a 

implementação de um programa capaz de reter e motivar os empregados que já estão na 

empresa, e dar condições de permanência e direcionamento aos novos funcionários. 

Para a Copercicla, a elaboração de um plano de cargos e salários irá auxiliar para que 

os cooperados saibam quais as funções e responsabilidades de cada cargo, e o valor que cada 

cargo tem, contribuindo para melhorar a motivação em relação as perspectivas de futuro dos 

cooperados, na empresa. 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO PROBLEMA 

Como atualmente as pessoas são o ativo mais importante nas empresas, para 

competir no mercado, percebe-se a necessidade de investir e valorizar cada vez mais os 

funcionários para que permaneçam na empresa. O plano de cargos e salários é uma peça 

muito importante na manutenção dos recursos humanos das empresas, pois estas precisam 

proporcionar um ambiente de motivação e produtividade, ficando visível expectativas de 

crescimento profissional e eliminando as contradições que possam desequilibrar a 

remuneração. 

Dessa forma, a elaboração de um plano de cargos e salários é considerada como uma 

ferramenta de gerenciamento para as empresas. A sua importância está na possibilidade da 

estruturação de tarefas e responsabilidades que corresponderão a cada cargo, por meio da 

atribuição de valores justos e coerentes, deixando claro o caminho a ser traçado, as 

perspectivas e as possibilidades de progresso profissional do funcionário na empresa. 
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Por isso, esse estudo se propõe a elencar os cargos, descrever as atribuições a serem 

desenvolvidas em cada cargo, e elaborar uma estrutura de cargos e salários para a empresa 

estudada.  Nesse sentido, busca-se a compreensão de:  como elaborar um plano de cargos e 

salários para a empresa Copercicla, visando a definição das diferentes e diversas funções da 

empresa, de forma clara e objetiva? 

 

1.3 OBJETIVOS 

A seguir descreve-se o objetivo geral e os objetivos específicos para o 

desenvolvimento deste estudo. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é elaborar um plano de cargos e salários, que defina 

de forma clara e objetiva as diversas funções da empresa Copercicla. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Diagnosticar a situação atual da empresa;  

• Elencar os cargos existentes; 

• Descrever as atribuições de cada cargo;  

• Apresentar sugestões para a empresa, da implantação do plano de cargos e 

salários. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Com as constantes mudanças do mercado e o aumento da concorrência, as empresas 

estão buscando novas estratégias para enfrentar essa competitividade e, com isso, cada vez 

mais precisam aperfeiçoar seus processos. Para atingir seus objetivos, as empresas precisam 

do engajamento das pessoas, pois elas são responsáveis pelo conhecimento e pelo diferencial 

competitivo das empresas. Por isso, um plano de cargos e salários eficiente e eficaz, faz com 

que os funcionários tenham maior confiabilidade na empresa, permitindo sua ascensão 

profissional de acordo com suas habilidades e desempenhos, e consequentemente a empresa 

obterá resultados satisfatórios. 
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A estrutura organizacional é o sistema formal de tarefas e relacionamentos entre os 

níveis hierárquicos, que controla como as pessoas coordenam suas ações e como usam os 

recursos para atingir os objetivos organizacionais. Controla também a coordenação e as 

formas de motivação, e assegura a identificação das tarefas necessárias, a organização das 

funções e responsabilidades de cada funcionário.  

A empresa deve buscar a melhor forma de organizar a divisão de papéis e a 

designação de responsabilidades, pois o acúmulo de múltiplas responsabilidades por uma 

única pessoa, acontece da inexistência de uma divisão clara de papéis, provocando reflexos 

negativos na produtividade da empresa. A empresa deve estabelecer de forma adequada a 

estrutura organizacional para manter o foco nos objetivos, e definir as suas estratégias de 

mercado. 

Um plano de cargos e salários bem desenvolvido na empresa, torna possível que os 

funcionários conheçam as possibilidades de carreira que terão, promovendo melhorias nos 

resultados e rentabilidade no negócio.  

Diante disso, é de muita importância para a empresa Copercicla estruturar um plano 

de cargos e salário, descrevendo as atribuições e responsabilidades de cada cargo, deixando 

transparente para os cooperados as regras de ascensão e a política salarial da empresa, para 

que todos entendam o funcionamento da mesma. Assim, o ambiente de trabalho fica mais 

atrativo, os cooperados sentem-se mais valorizados, e dedicam-se a fim de focar no 

crescimento pessoal, e também da empresa, contribuindo para gerar resultados concretos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para o bom desenvolvimento do trabalho é necessário buscar autores que abordam os 

assuntos relacionados. Neste capítulo serão apresentados os conceitos teóricos utilizados para 

a elaboração deste estudo. 

 

2.1 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Com as constantes evoluções as empresas começaram a buscar novas estratégias para 

enfrentar a competitividade e se manterem no mercado, com isso a gestão de recursos 

humanos começou a ser vista com uma visão diferenciada. Percebeu-se a capacidade das 

pessoas, em agregar valor aos processos e com isso trazer maior eficiência para a organização.  

Segundo Dessler (2005), o modo de gerenciar os funcionários, as ferramentas de 

avaliação e seleção, e as diretrizes utilizadas no planejamento e recrutamento de pessoal 

tiveram início nos Estados Unidos, em seguida, foram se inserindo em outros países, e 

também no Brasil.  

Segundo Marras (2011, p. 7): 

O movimento de relações humanas, na década de 1920, trouxe um desafio 
extremo à função de chefe pessoal. Como se sabe, esse novo modelo de 
administração teve como base de mudança a relação entre empregados e 
empregadores [...]. Surgem em 1945, os primeiros estudos sobre liderança, 
autocrismo, democracia no trabalho e motivação humana. 

No Brasil, a partir dos anos de 1890 e 1930, começou a perceber-se a presença 

significativa do proletariado e houve um completo movimento grevista em busca de melhores 

condições e uma legislação que viesse a garantir isso (GIL, 2007). 

Segundo Chiavenato (2009) a gestão de recursos humanos passou por diversas fases, 

que possuíam as características descritas abaixo. A primeira faze o autor define como fase 

contábil (antes de 1930). Caracterizou-se pela preocupação existente com os custos da 

organização, os trabalhadores eram vistos exclusivamente sob o enfoque contábil, e a mão-de-

obra, era vista como entradas e saídas provenientes dessa conta contábil que deveria ser 

registrada. Segundo Marras (2011, p. 5) “tudo começou com a necessidade de “contabilizar” 

os registros dos trabalhadores, com ênfase, obviamente, nas horas trabalhadas, nas faltas e nos 

atrasos para efeito de pagamentos ou desconto”. 

A segunda fase chamou-se fase legal (1930 a 1950), registrou o aparecimento da 

função de chefe de pessoal, profissional cuja preocupação estava centrada no 

acompanhamento e na manutenção das recém-criadas leis trabalhistas da era do governo de 
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Getúlio Vargas. Neste momento o poder deixou de estar na mão dos gestores e passa para as 

mãos do chefe de pessoal pelo domínio exercido sobre as regras e normas jurídicas impostas 

pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (CHIAVENATO, 2009). 

A terceira fase foi chamada de fase tecnicista (1950 a 1965), foi nesta fase que o 

Brasil implantou o modelo americano de gestão de pessoa e alavancou a função de recursos 

humanos. Gil (2007), mostra que nesta época passou a requerer uma presença de profissionais 

que gerenciassem os problemas do pessoal, passando assim a criar departamentos de relações 

industriais, mas houve pouca mudança. Segundo Marras (2011, p. 9) “foi somente em 1960 

que apareceu a denominação que ligava essa área à de ciências humanas [...] resolveu-se que 

seria muito apropriado denominar essa função de “gerente de relações humanas” ou “gerente 

de recursos humanos””. 

A fase administrativa foi a quarta fase (1965 a 1985). Criou um marco histórico nas 

relações entre capital e trabalho, implementou o movimento sindical denominado “novo 

sindicalismo”. Nesta fase surgindo a Teoria do Capital Humano que alcançou prestígio, 

referente às práticas e aos debates relacionados à segmentação do mercado de trabalho 

multifuncional e a flexibilidade do trabalhador (DEMO, 2010). 

A quinta fase denominada estratégica (1985 a atual) foi demarcada pela introdução 

dos primeiros programas de planejamento estratégico vinculando o planejamento de recursos 

humanos ao planejamento estratégico das empresas. A gestão de recursos humanos ao iniciar 

a fase estratégica, passa a assumir um novo e importante papel nas empresas. Segundo Marras 

(2011), o gestor estratégico de pessoas refere-se a uma nova inteligência que permite à 

empresa raciocinar em termos mais humanistas, a fim de aproximar e estimular o 

comprometimento, produtividade e qualidade do seu funcionário. Muitas mudanças ocorreram 

e vieram a beneficiar as empresas, segundo Gil (2007), a partir de então começou a ser revisto 

a necessidade da área de recursos humanos dentro de uma empresa. 

Portanto para Chiavenato (2009), até a década de 60, o objetivo era basicamente 

preocupar-se com a operacionalização de captação, treinamento, remuneração, informações 

de pessoas. Dos anos 60 até início dos anos 80, a gestão de recursos humanos passa a 

colaborar nos diferentes processos da empresa, sendo requisitada como parceira nos processos 

de desenvolvimento organizacional. 

A partir dos anos 80, a gestão de pessoas começa a assumir um papel estratégico na 

internalização de novos conceitos, de pensar nas pessoas como geração de valor para as 

empresas. No final do século XX, surgiram novas formas de gerenciamento e de estruturação 
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organizacional mais participativas, integradas, grupais, descentralizadas, autônomas, 

envolventes e flexíveis, que propiciaram o surgimento dos trabalhadores do conhecimento. 

Araújo (2006) diz que a gestão de recursos humanos ganhou uma nova forma de 

ajudar a organização a crescer. Assim chegando no estágio atual, onde a gestão de pessoas 

surgiu como a solução as demandas de excelência organizacional (ARAÚJO, 2006). 

As teorias e práticas evoluíram, e no contexto atual a área de gestão de recursos 

humanos tornou-se de grande importância para o sucesso da empresa. Os recursos humanos 

deixaram de ser apenas o setor responsável pela documentação dos funcionários, e passou a 

atuar como parceiro para manter um ambiente de trabalho no qual o funcionário sinta-se 

motivado a desenvolver-se pessoal e profissionalmente, possibilitando o sucesso 

organizacional (FRANCESCHINI, 2013). 

A gestão de recursos humanos abrange conhecimentos e técnicas administrativas 

capacitadas no gerenciamento das relações entre as pessoas e as empresas, a fim de atingir os 

objetivos das empresas e satisfazer as pessoas envolvidas. Compreende-se como uma forma 

de controlar todos os métodos e políticas dentro de uma empresa. 

A administração de recursos humanos refere-se às práticas e às políticas 
necessárias para conduzir os aspectos relacionados às pessoas no trabalho de 
gerenciamento, especificamente à contratação, ao treinamento, à avaliação, à 
remuneração e ao ambiente seguro aos funcionários da empresa. Entre estas práticas 
e  políticas  estão: conduzir análise de cargo (determinar  a  natureza  do  trabalho  
de cada funcionário), prever a necessidade de trabalho e recrutar candidatos, 
selecionar candidatos, orientar e treinar novos  funcionários,  gerenciar  recompensas  
e salários (como remunerar funcionários), oferecer incentivos e benefícios, avaliar   
o desempenho, comunicar-se (entrevistando, aconselhando, disciplinando), treinar e 
desenvolver, construir o comprometimento do funcionário. E o que o gerente precisa 
saber sobre: oportunidades iguais e ações afirmativas, saúde e segurança do 
funcionário, queixas e relações trabalhistas (DESSLER, 2005). 

A área de recursos humanos é caracterizada pelas empresas e pelas pessoas que delas 

participam. As empresas são constituídas de pessoas e dependem delas para que possam 

atingir seus objetivos e cumprir sua missão. As empresas permitem que os indivíduos possam 

alcançar objetivos que jamais seriam alcançados apenas com o esforço pessoal isolado, 

portanto, as empresas aproveitam a sinergia de esforços de várias pessoas que atuam em 

conjunto (CHIAVENATO, 2009). 

A gestão de recursos humanos influencia no desempenho organizacional e aumenta o 

comprometimento das pessoas, melhorando a participação do trabalhador em suas atividades 

a serem executadas, com isso agrega valor ao desempenho e também melhoria do clima 

organizacional. 
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Por isso, valorizar cada vez mais as pessoas dentro da empresa é essencial, faz com 

que o funcionário seja um aliado e ajudará a expandir os negócios, contribuindo para a 

diminuição do índice de turn-over e alcançando o sucesso almejado. O grande diferencial 

competitivo atualmente é conseguir manter e utilizar de forma sensata de seus recursos 

humanos. Para Dutra (2008, p. 171), “a valorização é concretizada com as recompensas 

recebidas pelas pessoas como contrapartida de seu trabalho para a organização”. 

Ter funcionários motivados, envolvidos nas tarefas, voltados para os objetivos da 

empresa é imprescindível para os gestores. Porém, o que hoje representa uma motivação para 

determinada pessoa, pode deixar de ser amanhã, pois o ser humano é ilimitado. Assim que 

atinge seu objetivo, já está em busca de outro.  

O principal aspecto que merece relevância é que a motivação pessoal para 
o trabalho torna-se uma tendência natural, na medida em que ela atende algum 
objetivo ou desejo próprio atual ou futuro de quem trabalha [...] Portanto, [...] Uma 
pessoa não consegue jamais motivar alguém; o que ela pode fazer é estimular a outra 
pessoa. Quando se quer que alguém siga certa orientação no curso de determinada 
ação, é necessário que a direção esteja diretamente ligada à força de um desejo que 
seja valorizado por ela (BERGAMINI, 2008, p. 106). 

A motivação no ambiente de trabalho e o reconhecimento são fatores de extrema 

importância no incentivo de funcionários, onde o líder tem um papel essencial para criar 

condições propícias para o desenvolvimento da equipe. 

Segundo Dessler (2005) a Gerência de Recursos Humanos vem variando sua 

terminologia do tipo "Gestão de Talentos Humanos", "Gestão de Parceiros ou de 

Colaboradores", “Gestão do Capital Humano", "Administração do Capital Intelectual" e, 

enfim, "Gestão de Pessoas". Com as constantes mudanças, a área de recursos humanos tem 

desafiado gestores e funcionários a enfrentar um processo de grande revisão. 

A função do gestor de pessoas, na atualidade, encaminha-o a um trabalho 
científico e tecnológico, de modo a desenvolver uma prática profissional 
investigativa e interdisciplinar.  Por trabalhar em realidades complexas, faz-se 
necessário que esse agente adquira uma sucessão de práticas e técnicas consideradas 
interculturais ou advindas de múltiplas realidades. São indicadas aos gestores, como 
excelência de ação, novas habilidades cognitivas, capacidade de pensamento 
abstrato e flexibilidade de raciocínio (SILVEIRA, 2006, p. 40). 

Conforme Gil (2009), compete ao gestor de pessoas desenvolver processos de 

suprimentos, aplicação, desenvolvimento, manutenção e monitoramento das pessoas, 

portando ele não deixa de ser um administrador de recursos humanos. Para Dessler (2005), a 

administração de recursos humanos, refere-se a práticas necessárias para conduzir os aspectos 
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relacionados às pessoas no trabalho, especialmente à contratação, avaliação, remuneração e 

oferecimento de um ambiente bom e seguro aos funcionários. 

Portanto, a gestão de recursos humanos é entendida como um conjunto de atividades 

para a adequada gestão dos funcionários, que influencia positivamente no desempenho das 

empresas a fim de obterem eficácia nos resultados. 

 

2.2 DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES 

A descrição de cargo identifica as habilidades e conhecimentos exigidos para o 

cargo, além de fornecer critérios para selecionar os candidatos que melhor se enquadram aos 

requisitos do cargo e da cultura organizacional. Segundo Chiavenato (2009), cargo é o 

conjunto de funções (conjunto de tarefas ou de atribuições) com uma posição definida na 

estrutura organizacional, isto é, no organograma. A posição define relações entre o cargo e os 

demais outros cargos da organização. Para reunir as informações necessárias sobre os cargos 

utiliza-se a descrição dos cargos especificando as tarefas, as responsabilidades, as condições 

de trabalho e as ocupações existentes, onde as descrições podem varias de uma empresa para 

outra. 

A descrição de cargo é o processo que consiste em sintetizar e padronizar, 
por meio de estudo, observação e redação, os elementos e características que 
compõem o perfil de um cargo. [...] Trata-se da fixação de toda a tecnologia da mão 
de obra de uma organização, tarefa por tarefa, cargo por cargo, detalhando os 
principais requisitos exigidos ao ocupante para que execute suas funções de maneira 
eficiente e eficaz (MARRAS, 2002, p. 69). 

A descrição dos cargos serve para entender a tarefa de cada funcionário na empresa, 

possibilitando reorganizar e delegar novas responsabilidades caso o gestor achar necessário. A 

descrição refere-se ao cargo e não a pessoa que irá executá-lo, ou seja, são conhecimentos 

necessários que a pessoa precisa para exercer a atividade. 

Para Dessler (2005) a descrição de cargos é o relato das atividades de forma 

organizada, clara e impessoal, devendo possuir a identificação do cargo que contém seu título, 

o resumo que descreve a natureza do trabalho em geral e os relacionamentos do ocupante do 

cargo com outros dentro e fora da empresa. 

A descrição de cargos é o primeiro passo para as empresas se situarem internamente 

com suas atividades, pois possibilita aos líderes a compreensão das suas atribuições e de seus 

liderados, permitindo um nível de cobrança dentro das responsabilidades de cada um. Faraco 

(2009, p. 124) diz que: “a descrição de cargos é um processo que consiste em enumerar as 
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tarefas ou atribuições que compõem um cargo e que o torna distinto de todos os outros cargos 

existentes na organização”. 

A descrição do cargo faz com que cada funcionário conheça quais são as suas 

atividades, e deixa claro a importância de cada cargo dentro da empresa. A descrição de 

cargos é o detalhamento das atribuições ou tarefas do cargo (o que o ocupante faz), a 

periodicidade da execução (quando faz), os métodos empregados para execução dessas 

atribuições ou tarefas (como faz), os objetivos do cargo (por que faz) (CHIAVENATO, 2004, 

p. 242).  

Para Chiavenato (2002), desenhar um cargo significa determinar as condições 

fundamentais para satisfazer os requisitos de seu ocupante, tais como: o conjunto de tarefas 

ou atribuições que o ocupante deverá desempenhar (conteúdo do cargo); como esse conjunto 

de tarefas ou atribuições deverá ser desempenhado (métodos e processos de trabalho); a quem 

o ocupante de cargo deverá reportar-se (responsabilidade), isto é, relação com sua chefia; 

quem o ocupante do cargo deverá supervisionar ou dirigir (autoridade), isto é, a relação com 

seus subordinados. 

Com o detalhamento das atribuições de cada cargo fica evidenciado a divisão do 

trabalho. A descrição dos cargos é associada com as tarefas que o cargo irá desenvolver, os 

deveres e as responsabilidades do cargo, já as especificações de cargos preocupam com os 

requisitos necessários ao ocupante. Os cargos são preenchidos de acordo com essas descrições 

e especificações.  

A especificação do cargo conforme Gil (2007, p. 175):  

[...] consiste na identificação dos requisitos necessários para o 
desempenho das tarefas ou atribuições de um cargo. Ela abrange as aptidões, os 
conhecimentos, as habilidades e as responsabilidades que o ocupante do cargo deve 
possuir, bem como as condições de trabalho e riscos que o envolvem.  

Para obter a especificação dos cargos, é necessário que se faça a análise das tarefas 

desempenhadas em cada cargo e os fatores exigidos pelo cargo para seu desempenho, 

incluindo o máximo de detalhes esclarecedores. 

Para Chiavenato (2002), o aspecto especificação, onde são delineados requisitos 

necessários para o cargo, requisitos como instrução, conhecimento, experiência, 

responsabilidade por subordinados. 

Um cargo é composto por um conjunto de funções, tarefas ou atribuições, com um 

lugar definido na estrutura organizacional, portanto quando um funcionário ocupa um cargo, 

já sabe a função que ele irá desempenhar em virtude de seu cargo. 
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Lacombe (2005, p. 152), diz que a função “é uma posição, definida na estrutura 

organizacional, a qual cabe um conjunto de responsabilidades afins e relacionamentos   

específicos e coerentes com sua finalidade”. Por isso, é importante descrever as funções que 

cada pessoa irá desempenhar dentro dos cargos de forma adequada, para manter uma estrutura 

das funções exercidas diariamente pelos funcionários de cada setor. 

Para auxiliar na descrição dos cargos utiliza-se a Classificação Brasileira de 

Ocupações - CBO, que tem como objetivo principal nomear, codificar os títulos e descrever 

as características das ocupações do mercado de trabalho brasileiro. 

Com a descrição dos cargos e funções a empresa terá um maior conhecimento de 

cada cargo e suas atribuições, podendo reorganizar e atribuir novas responsabilidades para 

cada funcionário de acordo com as necessidades da empresa. 

 

2.3 PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 

Embora não haja uma legislação trabalhista especifica para o plano de cargos e 

salários, é através dele que as empresas normatizam internamente a promoção e a progressão 

das carreiras. Artigos da Consolidação das Leis Trabalhistas (1943) dispõem sobre o princípio 

do equilíbrio salarial, onde os trabalhos iguais merecem remunerações iguais, ou seja, os 

empregados que executam a mesma função com a mesma perfeição técnica e produtividade 

aos seus colegas de trabalho, tem direito a equiparação salarial. Para que se garanta esta 

isonomia, é necessário o plano de cargos e salários, devendo assim fazer a avaliação da 

estrutura funcional separando tarefas e responsabilidades que correspondam a cada cargo, 

atribuindo-lhes valores justos e coerentes. 

Conforme Pontes (2007) planos adequados de gestão de recursos humanos fazem 

com que a empresa possua um ambiente motivador, com pessoas integradas e proativas, e a 

principal ferramenta para que isso ocorra é o plano de cargos e salários. 

O plano de cargos e salários é importante para a conservação dos recursos humanos 

das empresas, para manter os funcionários com elevada produtividade e satisfação, 

incentivando e proporcionando um ambiente de motivação, possibilitando assim o 

crescimento profissional dos mesmos e diminuindo os descontentamentos referente a 

remuneração. Deve-se incentivar seus funcionários para melhorarem suas qualificações e 

alcançarem melhores níveis hierárquicos na empresa.  

O planejamento de cargos pode ser considerado como um conjunto de procedimentos 

sistemáticos utilizados para medir o valor e a importância dos cargos, com a finalidade de 
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estabelecer diferenças de salários, de modo que estes correspondam, tanto quanto possível, ao 

valor do trabalho. 

Paschoal (2007) afirma que a administração de cargos e salários deve buscar sempre 

um padrão de atuação. Para o profissional da área poder avaliar sua atuação, deve estabelecer 

padrões e objetivos permanentes a serem perseguidos e validá-los com seus superiores. 

Remunerar cada funcionário conforme suas atribuições ou critérios classificando-as 

de maneira a proporcionar um crescimento visível na empresa torna-se fundamental. A 

política de cargos e salários deve ser constituída de acordo com a missão ou com a estratégia 

empresarial, buscando sempre possibilitar o crescimento do funcionário na empresa e facilitar 

o trabalho dele com processos integrados. 

Para Chiavenato (2003): 

A Política de Administração de Cargos e Salários da Empresa tem por 
objetivo reconhecer a capacitação profissional e o desempenho dos seus 
funcionários. O desenvolvimento técnico-profissional do funcionário e sua 
contribuição efetiva para os resultados da empresa serão os indicadores utilizados 
para esse reconhecimento. 

 
O plano de cargos e salários estabelecerá aos funcionários uma remuneração 

adequada às suas funções, mantendo o equilíbrio externo e interno, melhorando o 

desempenho dos funcionários. O plano de cargos e salários engloba de acordo com Lacombe 

(2005, p. 158, p. 159):  

• A relação dos cargos existentes e sua descrição em formulário padronizado; 

• Os fatores utilizados na avaliação dos cargos e os níveis de cada fator, bem 

como a descrição daquilo que se entende para cada fator e cada nível; 

• A pontuação de cada nível em cada fator e sua justificativa; 

• A avaliação resultante de cada cargo em função dos fatores utilizados, dos 

níveis atribuídos a cada cargo em cada fator e da pontuação estabelecida para cada nível; 

• O agrupamento dos cargos em níveis para fins de administração salarial; 

• O resultado da pesquisa de mercado salarial para cada nível de cargos e sua 

respectiva faixa de variação. 

Vizioli (2010) destaca algumas vantagens do plano de cargos e salários como: deixar 

claro aos colaboradores os critérios de promoção e reajuste, ajudar a empresa a se planejar, 

conhecer seu quadro funcional e definir para onde pode se expandir. Ainda, segundo autor, o 
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plano de cargos e salários tem muitos objetivos a alcançar tanto para a empresa quanto para o 

profissional, seguem abaixo alguns deles:  

• Alcançar o equilíbrio interno: este objetivo está intimamente ligado à isonomia 

interna da empresa, ou seja, os salários devem ser distribuídos de forma igual aos funcionários 

de acordo com a responsabilidade do cargo que é ocupado;  

• Alcançar o equilíbrio externo: é importante que os salários pagos aos 

funcionários estejam condizentes com o mercado, pois desta forma a organização consegue 

atrair e reter talentos;  

• Motivar os funcionários: quando o funcionário percebe que contribuindo para 

alcançar as metas e objetivos organizacionais, será recompensado de forma adequada;  

• Fortalecer a estratégia: todas as práticas dos recursos humanos de uma empresa 

devem caminhar junto com as estratégias da empresa e com o plano de cargos e salários não 

seria diferente. 

Assim, deve haver um equilíbrio interno e externo na administração de cargos e 

salários, para evitar insatisfação com a diferença de remuneração entre os cargos e pessoas, 

pois regularmente julgam a igualdade de remunerações, quando não são visíveis, maiores 

responsabilidades, produtividade, conhecimento e capacidade. O equilíbrio externo será 

alcançado diante da adequação salarial da empresa ao mercado de trabalho. 

Segundo Chiavenato (2003): 

 Na organização, cada função ou cada cargo tem seu valor individual. 
Contudo, só se pode remunerar com precisão e equidade o ocupante de um cargo se 
conhecer o valor deste em relação aos demais cargos da organização e à situação 
existente no mercado. Tendo a organização um conjunto de cargos integrados em 
diferentes níveis hierárquicos e em diferentes setores de especialidade, a 
administração de cargos e salários é um assunto que abrange a organização como um 
todo. 

Segundo Faraco (2007, p. 67), “sem haver um plano de cargos e salários, predomina 

a desordem na fixação dos salários, levando a um caos que certamente vai gerar 

descontentamento, problemas trabalhistas e perda de talentos. ” 

Para uma adequada gestão de recursos humanos o plano de cargos e salários é um 

programa eficiente para o planejamento da política salarial. O plano de cargos e salários deve 

ser estruturado a partir do equilíbrio interno e externo, deve ter critérios claros que possam 

permitir a avaliação dos cargos e salários, a atração e retenção de funcionários e melhoria do 

clima e cultura organizacional, conduzindo a ganhos de produtividade. 
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A elaboração do plano de cargos e salários passa por etapas semelhante à de um 

projeto. Franco (2008) destaca como etapas básicas para a construção do modelo da estrutura 

de cargos e salários: a divulgação, a descrição e análise do cargo, a avaliação e classificação 

dos cargos, a pesquisa salarial, a estrutura salarial e a política salarial.  

É preciso seguir etapas pré-estabelecidas para implantar o plano de cargos e salários, 

também ter a colaboração da direção da empresa, pois eles são os responsáveis pela 

motivação e produtividade dos recursos humanos e serão eles que terão de conviver com as 

políticas e regras traçadas. 

Segue etapas sugeridas por Pontes (2008, p. 36 e p. 37) para elaboração e 

implantação de um plano de cargos e salários nas empresas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

ETAPAS FASES IMPORTANTES 

Planejamento e Divulgação do Plano  

• Elaboração do plano 
• Discussão do plano com as gerências 
• Aprovação do plano 
• Divulgação do plano aos colaboradores 

Análise dos Cargos 

• Coleta de dados 
• Descrição e especificação dos cargos 
• Titulação dos cargos 
• Classificação dos cargos conforme grupos 
• ocupacionais 
• Catálogo de cargos 

Avaliação dos Cargos 

• Escolha de cargos-chave 
• Formação do Comitê de Avaliação 
• Escolha do método de Avaliação 
• Avaliação dos cargos-chave 
• Avaliação dos demais cargos 

Pesquisa Salarial 

• Escolha dos cargos 
• Escolha das empresas 
• Elaboração do manual de coleta de dados 
• Coleta e tabulação 
• Análise dos resultados 
• Relato às empresas participantes 

Estrutura Salarial 

• Cálculo da curva básica 
• Determinação do número de graus 
• Cálculo das amplitudes dos graus 
• Análise de sobreposição dos graus 

Política Salarial 

• Salário de Admissão 
• Promoção horizontal e vertical 
• Reavaliação de cargos 
• Reajustes salariais 
• Nível hierárquico das aprovações 

Política de remuneração 

• Definição de adicionais salariais 
• Definição do pacote de benefícios 
• Composição da remuneração (salário + 
• benefícios) 

Carreiras Profissionais 

• Sucessão de cargos 
• Divulgação das carreiras aos colaboradores 
• Definição do planejamento de recursos 
• humanos 
• Programa de desempenho 
• Programa de treinamento e desenvolvimento 

Participação nos lucros ou resultados • Definição da estrutura do programa 
Quadro 1- Etapas para a implantação do Plano de Cargos e Salários 
Fonte: Pontes (2008, p. 36 e 37). 

 
O Quadro 1 mostra as etapas necessárias para a criação e implementação de um 

plano de cargos e salários e possibilita maior conhecimento em cada etapa com suas fases 

mais importantes, auxiliando a estabelecer uma ordem na execução. Segue detalhamento de 

cada uma das etapas para a implantação do plano de cargos e salários do Quadro 1. 

Na etapa 1, o planejamento e divulgação do plano é o que se pretende fazer na 

empresa, deve ter o conhecimento de todos, visando buscar participação e comprometimento 

a partir da reestruturação dos cargos e salários. Pontes (2007), diz que nessa fase são 
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realizadas reuniões com a gerência para explicar os detalhes do plano proposto, com a 

finalidade de divulgação e coleta de sugestões. Após aprovado é necessário que seja 

divulgado para os funcionários para não gerar insegurança e interferir no resultado final.  

Para Pontes (2008), a fase de divulgação é de suma importância, pois é um momento 

de esclarecer os objetivos a serem atingidos com o plano, a fim de não gerar ansiedade e até 

mesmo insegurança por parte dos funcionários. 

Na etapa 2, a análise dos cargos visa ter uma visão do antes e depois da finalização 

da última etapa do plano. Dessler (2005, p. 63) pontua que “análise de cargo é o procedimento 

pelo qual se determinam as obrigações desses cargos e as características das pessoas que 

devem ser contratadas para eles”, e que as informações extraídas dessa análise são utilizadas 

para realizar a descrição e as especificações do cargo. 

A avaliação dos cargos consiste no processo de analisar e comparar o conteúdo dos 

cargos. Gil (2007, p. 175) diz que “[...] é o estudo que se faz para obter informações sobre as 

tarefas ou atribuições de um cargo. ” 

A avaliação de cargos é essencialmente um processo de verificação. Os fatores que 

se consideram relevantes para a determinação do valor dos cargos são medidos de acordo com 

padrões, eventuais escolhidos. Conforme Pontes (2008), é por meio da avaliação de cargos 

que é estabelecido o valor relativo a cada cargo, com o intuito de construir uma hierarquia 

entre eles. 

Vizzioli (2010) mostra que os métodos de avaliação de cargos permitem analisar a 

atual estrutura de cargos e salários da organização e detectar possíveis distorções, portanto a 

relevância dessa ferramenta dá-se pelo fato dela alcançar o equilíbrio interno. 

Segundo Pontes (2005, p. 171) “método de avaliação é um instrumento utilizado para 

determinar o valor relativo do cargo para a construção da hierarquia. É uma “régua” que 

permite mensurar o cargo”. 

 

GRUPOS MÉTODOS 

Métodos não quantitativos 
• Escalonamento simples; 
• Graus predeterminados. 

Métodos quantitativos 
• Pontos; 
• Comparação de fatores. 

Quadro 2 - Métodos de Avaliação de Cargos  
Fonte: Adaptada de Pontes (2007, p. 171). 
 

O método de escalonamento, consiste em comparar os cargos em relação a algum 

critério. Conforme Pontes (2005) é o método mais simples, permitindo uma hierarquização 
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dos cargos, fazendo uma avaliação em função das dificuldades das atividades realizadas, 

sendo analisados ainda a experiência, os conhecimentos e a escolaridade. 

O método de graus predeterminados, como afirma Gil (2007, p. 185) “Este método 

consiste no estabelecimento de uma série hierárquica de categorias capazes de abranger todos 

os cargos da organização”. 

O método de avaliação por pontos, os cargos são comparados através de fatores de 

avaliação em suas partes componentes, são atribuídos valores numéricos para cada elemento 

do cargo e um valor total é obtido pela soma dos valores numéricos. Para Pontes (2005, p. 

195) “É o método mais objetivo, analítico, preciso e de fácil aplicação, e seus resultados são 

mais facilmente aceitos pelos colaboradores” 

O método de comparação dos fatores, os cargos são comparados através de fatores de 

avaliação. Fatores utilizados para a comparação: requisitos mentais, habilidades requeridas, 

requisitos físicos, responsabilidade e condições de trabalho 

Na etapa 4, a pesquisa salarial obtém informações referente ao equilíbrio externo, a 

comparação dos níveis praticados entre empresa do mesmo segmento. Marras (2011) destaca 

que a pesquisa de salários “é o instrumento gerencial que possibilita conhecer, através da 

coleta e da tabulação estatística de dados, as práticas e os valores salariais médios praticados 

num determinado mercado”. 

O processo básico de realização de uma pesquisa completa, conforme Paschoal 

(2007, p. 68), envolve as seguintes etapas:  

• Seleção dos cargos a pesquisar, a escolha dos cargos deve ser feita de acordo 

com as necessidades da empresa; 

• Seleção das empresas participantes, a empresa escolhida deve ter similaridade 

ao ramo e porte da pesquisadora; 

• Contatos com as empresas para fazer o convite; 

• Preparação do caderno de coleta; 

• Visita às organizações;  

• Análise dos dados coletados;  

• Tabulação dos dados;  

• Elaboração do relatório com os resultados;  

• Fornecimento dos resultados aos participantes. 

Na etapa 5, a estrutura salarial que consiste em fazer o cruzamento entre a avaliação 

de cargos e os resultados da pesquisa salarial. Pontes (2007, p. 285) conceitua estrutura 
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salarial como “a organização de uma progressão salarial em função da crescente valorização 

dos cargos resultantes do processo de avaliação”. Para Chiavenato (2010) a estrutura salarial é 

um conjunto de faixas salariais, sendo ligadas aos diferentes cargos da empresa.   

A política salarial é a 6 etapa, que possibilita a construção de programas de 

remuneração diferenciados. Para Pontes (2005, p. 304):  

A política salarial determina as regras para a efetiva administração dos 
salários na empresa. De forma geral, essas regras estipulam o salário de admissão, as 
promoções e reclassificações e atualizações dos salários em função do mercado ou 
da perda de poder de compra motivada por inflação. 

A política salarial refere-se a um conjunto de decisões organizacionais tomadas a 

respeito de assuntos relacionados com a remuneração e benefícios concedidos aos 

funcionários, tem com o principal objetivo, criar um sistema de recompensa que seja 

equitativo tanto para a empresa, quanto para os funcionários.  

Primeiramente se define o salário de admissão para cada cargo, e depois se 

estabelece os critérios de promoção para depois avaliar as condições de progresso do 

funcionário. Segundo Pontes (2008, p. 307) a política salarial pode ser:  

• Promoção Horizontal ou aumento por mérito: é a passagem do funcionário para 

uma classe superior de salário no mesmo cargo e grau, decorrente de destacado desempenho 

de suas tarefas e aumento da experiência. A promoção horizontal obedece ao prazo mínimo de 

um ano entre um aumento e outro. Muitas vezes as empresas destinam uma verba em seus 

orçamentos para atender aos aumentos decorrentes da promoção horizontal.  

• Promoção vertical: é a passagem do funcionário de um cargo para outro, 

classificado em grau superior. Em geral, a promoção vertical obedece ao prazo mínimo de 

seis meses de permanência do funcionário no cargo inicial.  

• Aumento por reclassificação: ocorre quando a um cargo forem atribuídas 

tarefas mais complexas e que, pela reavaliação, proporcionem elevação de grau. 

A política de remuneração na etapa 7, que é a forma definida de como serão 

realizados os pagamentos dos funcionários a partir dos trabalhos que são realizados de acordo 

com as funções de cada cargo dentro da empresa. Para Dutra (2008, p. 183), “a remuneração 

está relacionada ao tipo de contribuição da pessoa para a empresa”. 

A remuneração pode ser dividida em remuneração fixa e variável. Sendo a 

remuneração fixa, o total de dinheiro que a pessoa recebe pelo trabalho realizado. Segundo 

Dutra (2008) é por meio da remuneração fixa que as pessoas conseguem enxergar sua posição 
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relativa na empresa e no mercado de trabalho. A remuneração variável são os benefícios que a 

pessoa recebe pelo trabalho realizado que complementa a remuneração fixa.  

Para Vizioli (2010, p. 184): 

A lógica por trás dos benefícios é a seguinte: o colaborador dedica uma 
grande parcela de suas horas, dias e semanas ao alcance dos objetivos 
organizacionais; portanto, é justo que, além de remunerar monetariamente seu 
empenho, a organização busque maneiras e tornar a vida desse trabalhador mais 
conveniente, segura e saudável. Isso traz vantagem óbvias para o funcionário, mas 
também para a própria empresa, que passa a contar com uma equipe mais tranquila, 
motivada e focada no trabalho.  

Os benefícios visam atender os objetivos da empresa e dos funcionários, diminuindo 

a rotatividade e oferecem melhores condições de vida e de trabalho, tornando a empresa 

competitiva e atrativa. 

Carreiras profissionais, na etapa 8, a carreira é uma sucessão de acontecimentos tanto 

para a pessoa como para a empresa, sendo dessa forma uma estrada sempre em construção por 

ambas as partes. As principais vantagens do planejamento de carreiras, de acordo com Pontes 

(2005): 

• Com o crescimento dos colaboradores, a organização tem a probabilidade de 

atingir níveis produtividade e qualidade no trabalho; 

• Motiva os colaboradores na busca de maior competência técnica; 

• Encoraja as pessoas para buscar suas capacidades potenciais; 

• Proporciona a evolução do funcionário na empresa; 

• Atende às necessidades internas do preenchimento de vagas, através do 

recrutamento interno; 

• Proporciona maior integração do funcionário com a empresa; 

• Cria condições para que as pessoas atinjam seus objetivos profissionais, 

conciliando o alcance dos objetivos organizacionais; 

• Trajetórias de carreira. 

Na etapa 9, a participação nos lucros ou resultados, é uma forma de remuneração 

adicional e está vinculado ao cumprimento e superação de metas, exigindo um 

comprometimento maior e mais eficaz da parte do funcionário. É necessário que tudo esteja 

definido de forma clara e objetiva. 

O plano de cargos e salários prevê algumas situações que poderão gerar alterações 

salariais, tais como: o fim do período de experiência; a promoção vertical, a promoção 

horizontal, transferência para outro cargo e reclassificação do cargo.  
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O processo de implantação do plano deve contar com a aceitação de todos os 

funcionário da empresa para não dificultar todo o processo. Deve ser estruturado a partir do 

equilíbrio interno, onde os salários dos funcionários devem ser iguais de acordo com as 

atribuições e responsabilidades de cada cargo e do equilíbrio externo, os salários pagos 

estejam em conformidade com o que o mercado está pagando. As empresas que não tem 

plano de cargos e salários encontram dificuldades para se organizar diante do crescimento, 

tornando-se um desafio a reestruturação do quadro de funcionários. 
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3 METODOLOGIA 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os procedimentos metodológicos 

utilizados para elaboração deste trabalho, a fim de auxiliar no processo de compreensão. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

A natureza da pesquisa deste estudo caracterizou-se como teórica e empírica. Na 

pesquisa teórica, a fundamentação da teoria contribui para o desenvolvimento do instrumento 

de pesquisa, e também para aperfeiçoar os conhecimentos referente ao tema da pesquisa. Já a 

pesquisa empírica possibilitou a coleta das informações de campo, para a análise da situação 

existente da empresa, e a proposta do plano de cargos e salários. A pesquisa teórica, trata-se 

da pesquisa que é "dedicada a reconstruir teoria, conceitos, ideias, ideologias, polêmicas, 

tendo em vista, em termos imediatos, aprimorar fundamentos teóricos" (DEMO, 2000, p. 20). 

A pesquisa empírica, dedicada ao tratamento da "face empírica e fatual da realidade; produz e 

analisa dados, procedendo sempre pela via do controle empírico e fatual" (DEMO, 2000, p. 

21). Para Prodanov (2013), a pesquisa aplicada objetiva gerar conhecimentos para aplicação 

prática dirigidos à solução de problemas específicos, envolve verdades e interesses locais, o 

que foi proporcionado pela pesquisa realizada na empresa pesquisada. 

Quanto ao tratamento dos dados da pesquisa foi utilizado a abordagem qualitativa, 

através das entrevistas com os cooperados e presidente. A pesquisa qualitativa, de acordo com 

Minayo (2010), busca compreender questões muito específicas, preocupando-se com um nível 

da realidade que não pode ser mensurado e quantificado. Atua com base em significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores, atitudes e outras características subjetivas próprias do 

humano e do social, que correspondem às relações, processos ou fenômenos, e não podem ser 

reduzidas às variáveis numéricas.  

Quanto aos fins, a pesquisa classifica-se como exploratória. Segundo Gil (2010, p. 

27), as pesquisas exploratórias “têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que 

estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 

intuições”. Ainda segundo o autor, a fase exploratória da pesquisa tem por objetivo 

determinar o seu campo de aplicação, as expectativas dos interessados, e também o auxílio e 

os benefícios que estes poderão oferecer ao longo do processo de pesquisa. 

Quanto aos procedimentos técnicos da pesquisa foi utilizado o estudo de caso para 

coletar e analisar as informações de acordo com o objetivo da pesquisa. O estudo de caso 
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apresenta uma análise que auxilia no entendimento da situação atual da empresa, para a 

elaboração do plano de cargos e salários. Yin (2001) diz que o estudo de caso contribui para 

compreender melhor os fenômenos individuais, os processos organizacionais e políticos da 

sociedade cooperativa. Gil (2010, p. 37) afirma que o estudo de caso “consiste no estudo 

profundo e exaustivo de um ou mais objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento. 

O estudo de caso foi realizado na empresa Copercicla, onde os dados foram 

coletados através de entrevistas, para a obtenção de informações da empresa, a fim de 

diagnosticar a situação atual, e obter informações a respeito dos cargos e suas atribuições, 

para após elaborar um plano de cargos e salários.  

 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

A pesquisa foi realizada na empresa Cooperativa de Trabalho dos Recicladores de 

Resíduos Orgânicos e Inorgânicos de Santa Cecilia do Sul - Copercicla, localizada na 

comunidade de Vista Alegre, no município de Santa Cecilia do Sul. A cooperativa atua no 

ramo de reciclagem, com coleta, recuperação, tratamento e disposição de resíduos. Os 

resíduos que a cooperativa processa são resíduos orgânicos e inorgânicos. Os resíduos 

orgânicos são restos de alimentos, papéis molhados que sofrem um processo de decomposição 

natural, eles viram adubo através de um processo de compostagem, e podem ser utilizados em 

hortas e jardins devido ao seu alto índice de nutrientes.  

Os resíduos inorgânicos, também chamados de materiais recicláveis, são os papéis, 

papelão, plásticos, vidros, metais, ferros e outros materiais que são reciclados através de 

diferentes processos, realizados por empresas de reciclagem, e são materiais com um longo 

tempo de decomposição na natureza. 

Os participantes da pesquisa são os próprios cooperados que trabalham na mesma. 

Sendo 77 cooperados ativos, onde foi selecionado 13 cooperados que são os integrantes da 

amostra. Um cooperado de cada cargo, e apenas na função de catador de material reciclável 

foi selecionado três, devido ao número de cooperados ocupantes deste cargo ser maior. Os 

cooperados que participaram das entrevistas foram selecionados de forma aleatória simples, 

por conveniência. Vergara (2009, p. 54) afirma que “cada elemento da população é 

selecionado por critérios subjetivos do pesquisador, de acordo com sua experiência e com os 

objetivos do estudo”. Foram selecionados os cooperados de acordo com a conveniência da 
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pesquisadora, em especial os que contavam com disponibilidade em participarem das 

entrevistas.  

Na cooperativa não existe funcionários, todas as pessoas que nela trabalham são 

associadas, não havendo vínculo empregatício entre a cooperativa e seus associados. Os 

cooperados são membros associados da cooperativa que são proprietários e funcionários, e 

que tem seus direitos e deveres, conforme legislação vigente. São contribuintes individuais 

previdenciários na forma de pró-labore, e contribuem com o percentual de 20%. Porém, não 

possuem contrato de trabalho com registro de carteira, e não tem os benefícios de 13º e Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. A lei que regulamenta a atividade comercial da 

relação entre a cooperativa e seus cooperados, é a Lei 12.690/12 das cooperativas de trabalho. 

As férias começaram a ser exigidas a partir da Lei Federal 12.690/12. Antes disso, a 

cooperativa havia criado dois fundos destinados a gratificações e benefícios para os 

associados.  O Fundo de Amparo ao Cooperado era constituído por 3% do valor da produção 

mensal, deduzido do associado, acrescido do mesmo valor correspondente a ser depositado 

pela cooperativa em nome do mesmo. Este fundo só poderia ser utilizado pelo associado 

quando este se desligar da cooperativa, à semelhança do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) dos trabalhadores contratados via Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

O outro fundo, denominado de Fundo Anual de Descanso, era composto por 3% do valor da 

produção mensal deduzido do associado, acrescido do mesmo valor correspondente a ser 

depositado pela Copercicla em nome de cooperado. O associado tinha direito a resgatar o 

valor após cada período de doze meses de contribuição, além de gozar de quinze dias de 

descanso por ano. Porém com a nova lei 12.690/12 foram extintos. 

Os cooperados são classificados pela cooperativa como ativos e inativos. Os ativos 

são os cooperados que integralizaram capital social e que trabalham na cooperativa, estes 

recebem o pró-labore referente as suas funções e atividades desempenhadas na cooperativa. 

Para os inativos, a cooperativa considera os cooperados que integralizaram capital social, mas 

que não desempenham atividades na mesma, portanto, os cooperados inativos não recebem 

pró-labore, pois a remuneração acontece pelo trabalho realizado. Somente recebem pró-labore 

os cooperados que realizam as atividades na cooperativa.  
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3.3 COLETA DE DADOS 

Segundo Lakatos e Marconi (2008, p. 278), a entrevista é “uma conversação efetuada 

face a face, de maneira metódica, que pode proporcionar resultados satisfatórios e 

informações necessárias”. 

Lakatos e Marconi (2003) relatam que na entrevista semiestruturada, ao contrário do 

que ocorre com a estruturada, o entrevistador fica à vontade para progredir qualquer situação 

a variados destinos que julgar necessário, isto consiste em uma maneira de analisar um maior 

horizonte de uma dada questão. 

Os dados foram coletados através de entrevistas semiestruturadas, onde o 

instrumento da pesquisa para a coleta de dados foi feito por meio da elaboração de dois 

questionários semiestruturados (APÊNDICE A e APÊNDICE B), contendo18 e 22 questões, 

com perguntas básicas relacionados ao tema da pesquisa, além de perguntas adicionais 

realizadas no decorrer das entrevistas, para esclarecer questões ou dificuldades dos 

entrevistados com o tema. O instrumento da pesquisa foi aplicado para os cargos existentes 

que executam as funções, bem como para os supervisores de cada função, somente em 

momentos e indagações diferentes.  

Inicialmente, realizou-se a entrevista com o presidente da Copercicla, para coletar 

informações, levantar dados a respeito da empresa, e também diagnosticar a situação atual da 

mesma. Após, as entrevistas foram realizadas com os ocupantes dos cargos para coletar 

informações a respeito dos cargos e atribuições desempenhadas por cada cargo. Em seguida 

com os supervisores de cada cargo. 

As entrevistas foram realizadas entre os dias 12 a 26 de agosto, tiveram uma média 

de duração de 30 a 45 minutos. No primeiro contato com a Copercicla os cooperados já 

haviam sido informados sobre a finalidade desta pesquisa. Nos dias em que as entrevistas 

foram realizadas, os objetivos e procedimentos foram expostos novamente, de forma 

individualizada, juntamente com a leitura e assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido (APÊNDICE C). 

Os dados também foram obtidos através da observação do funcionamento da empresa 

nos diferentes postos de trabalho. A observação “utiliza os sentidos na obtenção de 

determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em 

examinar fatos e fenômenos que se deseja estudar” (LAKATOS E MARKONI, 2001, p. 107). 
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3.4 ANÁLISE DE DADOS 

Os dados obtidos com a realização das entrevistas, com a direção e os demais 

cooperados, resultou na identificação das funções existentes na cooperativa e, na sequência, 

na descrição das atribuições e especificações de cada cargo.  

As entrevistas foram transcritas e enumeradas aleatoriamente para manter o sigilo e o 

anonimato dos participantes. Cada participante recebeu uma identidade fictícia para a 

identificação das entrevistas e preservação do anonimato (E1 a E13).  

 Após a interpretação dos dados, foi possível a elaboração de um plano de cargos e 

salários para a empresa Copercicla, através da relação entre a teoria e estrutura prática da 

empresa. 

 



36 

 

4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A Cooperativa de Trabalho dos Recicladores de Resíduos Orgânicos e Inorgânicos 

de Santa Cecília do Sul LTDA - COPERCICLA, foi constituída em 11 de julho de 2003, e 

teve sua origem na forma coletiva do trabalho familiar. 

Em 1991, um grupo de oito famílias de pequenos agricultores constituíram uma 

associação na forma de Condomínio Rural, denominada Condomínio São Luiz, objetivando 

evitar o êxodo rural e dar sustentabilidade principalmente financeira, a essas famílias. O grupo 

buscava uma possibilidade para utilizar a força de trabalho disponível, procurando evitar que 

membros das famílias migrassem para outros locais. Com isso, formaram um grupo para 

prestar serviços de carregamento de frango na região, serviço esse prestado por um período de 

5 anos.  

Durante esse período vislumbraram outras alternativas de negócio para a associação, 

quando então surgiu em 1997, junto ao poder público da região e outras instituições, a ideia 

de reciclar resíduos orgânicos e inorgânico. Buscaram informações, procedimentos e formas 

de agir para poder ingressar nesse segmento. Inicialmente, a cooperativa tinha 12 pessoas 

trabalhando. Em 1998, o grupo encaminhou um projeto para Fundação Mauricio Sirotsky 

Sobrinho e foi atendido com um galpão para reciclagem. Entre 2001 e 2002, um consórcio de 

prefeituras da região viabilizou a constituição de uma central de triagem com equipamentos 

para operacionalização, alterando sua razão social de Condomínio São Luiz, para CENTRIC 

(Central de Triagem e Compostagem de Lixo), que prestava serviços de reciclagem para as 

prefeituras da região.  

Em 11 de julho de 2003, foi constituída a Cooperativa dos Recicladores de Resíduos 

Orgânicos e Inorgânicos de Santa Cecilia do Sul LTDA, com a escolha do Conselho de 

Administração e Conselho Fiscal. O grupo de pessoas trabalhando foi crescendo e a 

cooperativa também, aumentado o espírito empreendedor e de cooperação entre as pessoas. 

Atualmente, a cooperativa possui 77 cooperados ativos que também trabalham nas atividades 

diárias da cooperativa, e que neste estudo são classificados como amostra da pesquisa. Além 

dos 77 cooperados ativos, a cooperativa possui cooperados inativos, que não fazem parte da 

amostra da pesquisa, mas possuem capital integralizado. Para os cooperados que 

desempenham relação de trabalho na cooperativa, recebem uma remuneração equivalente ao 

que chamam de pró-labore, decorrente do trabalho realizado na cooperativa. 

Em 2013, a reforma do estatuto social com o nome alterado para Cooperativa de 

Trabalho dos Recicladores de Resíduos Orgânicos e Inorgânicos de Santa Cecilia do Sul 
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LTDA, contemplada pela Lei 12.690/12, passou a exigir que a expressão “de Trabalho” 

estivesse presente no nome da razão social destas modalidades de empresas. 

O crescimento da cooperativa se deu pela união dos cooperados em busca de 

melhores condições, e por ter sido contemplada com projetos como do BNDES (Banco 

Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social), da FUNASA (Fundação Nacional de 

Saúde), SESAMPE (Secretaria da Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa) e 

Banco do Brasil, para investimentos na estrutura física (máquinas, equipamentos, galpões) e 

também de pessoal. Muitos destes incentivos foram financiados a fundo perdido, e outros foi 

necessário apenas uma pequena contrapartida de devolução dos investimentos. 

A Copercicla é constituída pelas Leis Federais 5.764/71 e 12.690/12, e pelo seu 

Estatuto Social e Regimento Interno. A Assembleia Geral é o órgão supremo dentro dos 

limites da Lei e do Estatuto, que regulamenta as decisões de interesse da cooperativa, e suas 

deliberações vinculam-se a todos, ainda que ausente ou discordantes das reuniões ou 

assembleias.  

A cooperativa é formada pelo Conselho Administrativo (presidente, vice-presidente, 

tesoureiro, secretário e suplente) que é eleito a cada três anos, e é responsável pelas decisões a 

serem tomadas na Cooperativa. O Conselho Fiscal é composto por 6 pessoas, que integram os 

efetivos e suplentes e tem seu mandato de um ano, estes são responsáveis por fiscalizar as 

ações do Conselho Administrativo a fim de não haver irregularidades, juntamente com os 

demais cooperados que também são sócios da cooperativa.  

A escolha do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal são realizadas através 

de eleição em Assembleia Geral Ordinária, para concorrer a eleição é necessário fazer a 

inscrição das chapas concorrentes no período de dez dias antes da realização da respectiva 

assembleia, e a publicação do edital de convocação dos associados com antecedência de no 

mínimo trinta dias. Além dos novos candidatos apresentarem individualmente alguns 

documentos para registo da chapa. O coordenador é escolhido pelo Conselho Administrativo, 

e após é levado para a aprovação dos demais cooperados, permanecendo no cargo por tempo 

indeterminado, desde que desempenhe suas funções corretamente, ou até que o conselho 

administrativo decidir por substituí-lo. 

A cooperativa, mesmo que ainda não em uma estrutura formalizada, é organizada 

pelos setores, administrativo, financeiro, comercial, de recursos humanos e operacional, onde 

são coordenados pelo conselho administrativo, e por um membro sócio denominado 

coordenador geral. 
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A cooperativa atua no ramo de reciclagem, presta serviço de coleta de resíduos de 

origem doméstica, urbana ou industrial; recuperação de materiais (papel, plásticos, latas de 

bebidas descartadas e metais) descartados obtidos pela separação e a classificação de 

materiais com o uso de esteiras de lixo; tratamento de resíduos feito por usinas de 

compostagem, resultando no composto orgânico utilizado para a fertilização do solo; e 

disposição de resíduos em aterro sanitário.  

Sua área de atuação atualmente abrange os municípios de Santa Cecilia do Sul, Vila 

Lângaro, Carlos Gomes, Ciríaco, Água Santa, Ibiaçá, Sananduva, Charrua, Floriano Peixoto, 

Mato Castelhano, Paim Filho, Maximiliano de Almeida, Muliterno e São João da Urtiga, 

situados no noroeste do Estado do Rio Grande do Sul.  

A cooperativa possui assessorias técnicas contratadas na prestação dos serviços 

jurídicos, contábil, química, geológica, engenharia ambiental, engenharia e medicina do 

trabalho, que dão suporte no desenvolvimento das atividades da mesma. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo será mostrado a apresentação e análise dos resultados possíveis de 

identificar a situação atual da empresa Copercicla, elencando os cargos existentes e 

descrevendo suas atribuições, para posteriormente elaborar um plano de cargos e salários. 

 

5.1 ANÁLISE DO DIAGNÓSTICO ATUAL DA EMPRESA 

Para melhor entender como funciona o processo gerencial da empresa Copercicla, 

foram coletadas informações relevantes para descrever os cargos, e entender o inter-

relacionamento entre as diversas áreas da empresa. Desta forma, foi possível analisar os 

processos gerenciais e como eles interferem na maneira como cada área está organizada em 

relação a estrutura de seus cargos. 

As entrevistas realizadas, permitiram compreender as informações dos cargos para 

posterior, descrição. A partir das entrevistas, elencou-se os cargos existentes na empresa 

Copercicla e a quantidade de cooperados em cada cargo (Quadro 3).  

 

Cargos Número de cooperados 
Presidente 1 

Vice-Presidente 1 

Coordenador Geral 1 

Coordenador de Produção 1 

Coletor de Lixo 17 

Motorista de caminhão 6 

Catador de Material Reciclável/ Motorista Ônibus 2 

Catador de Material Reciclável /Serviços Gerais 5 

Catador de Material Reciclável/Funil 4 

Catador de Material Reciclável / Operador de Máquina 4 

Catador de Material Reciclável / Operador de Prensa 4 

Catador de Material Reciclável 30 
Catador de Material Reciclável/ Cozinheira 1 

           Quadro 3- Divisão de cooperados por setor  
           Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

 
Após ter os cargos elencados elaborou-se o organograma da empresa (Figura 1), para 

facilitar o entendimento da estrutura organizacional entre os níveis hierárquicos que 

controlam e coordenam cada cargo para atingir os objetivos organizacionais da cooperativa. 
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Figura 1 - Organograma da Copercicla 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Como pode ser visto no organograma, a estrutura organizacional dos cargos 

dispostos em níveis representa a hierarquia existente entre eles. O cargo de presidente ocupa a 

posição mais alta no organograma, a ele responde o vice-presidente, seguido do coordenador 

geral que supervisiona o coordenador de produção, os motoristas de caminhão e de ônibus e 

os coletores de lixo. O coordenador de produção supervisiona os catadores de materiais 

recicláveis, operadores de máquinas e de prensa, serviços gerais, operador funil e cozinheira. 

Conforme os relatos dos entrevistados, nenhum dos cargos existentes na Copercicla é 

exigido especialização e formação escolar, pois são serviços operacionais, e as atividades 

caracterizam-se pelo trabalho físico. Na percepção de alguns entrevistados é uma atividade 

ligada com o “lixo”, é um serviço para as pessoas não qualificadas, com baixa formação 

escolar e até analfabetas, “pois muitas vezes são só estas pessoas com pouca ou nenhuma 

formação que se sujeitam a trabalhar com o “lixo”” (E1, E2). 

O entrevistado, deixou claro que não é exigido nenhum conhecimento para 
exercer o cargo que atua. Quando questionado se é exigido algum conhecimentos 
para realizar as tarefas do cargo ele afirma: “não é exigido, só ter visão do que 
precisa ser feito e cobrar quando os serviços não estão sendo feitos” (E3). 

 

Abaixo seguem as descrições das atividades desempenhadas em cada cargo existente 

na empresa (Quadro 4), conforme relato dos entrevistados que ocupam esses cargos, e 
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também com posterior comprovação das informações pelos supervisores de cada um dos 

cargos. 

 

CARGO DESCRIÇÃO 
CONHECIMENTOS, 

HABILIDADES USADAS  
FORMAÇÃO 

Presidente 

• Supervisionar as atividades 
da cooperativa; 

• Administrar recursos 
financeiros; 

• Assinar contratos e 
documentos; 

• Presidir reuniões e 
assembleias; 

• Representar a cooperativa; 
• Responsável pelas tomadas 

de decisões. 

• Liderança, espírito de 
equipe, responsabilidade, 
iniciativa; 

• Humildade, respeito, boa 
comunicação; 

• Disponibilidade de tempo 
para realizar atividades além 
do horário de expediente da 
empresa; 
Conhecimentos 
administrativos, em 
informática, legislação e 
gestão.  

• Ensino médio 
completo. 

Vice-Presidente 

• Participa das reuniões; 
• Participa das visitas nas 

prefeituras; 
• Substituir o presidente; 
• Auxilia nas tomadas de 

decisões. 

• Espirito de equipe,  
• Conhecimentos 

administrativos e em 
informática. 

• Ensino 
fundamental 
incompleto. 

Coordenador Geral 

• Responsável pelos 
contratos das prefeituras; 

• Comercialização dos 
materiais; 

• Manter equilíbrio 
financeiro, das despesas de 
mão de obra, operacionais, 
das receitas das prefeituras 
e da comercialização. 

• Humildade, compreensão; 
• Bom relacionamento, 

coerência; 
• Conhecimento em 

informática; 
• Conhecer os materiais da 

cooperativa para vender. 
 

• Ensino 
fundamental 
incompleto. 

Coordenador de 
Produção 

• Coordenar as atividades dos 
catadores, operadores de 
prensa e máquinas, 
funileiro e cozinheira; 

• Fiscalizar os horários de 
início, termino e intervalos; 

• Separar os materiais 
recicláveis. 

• Paciência, trabalho em 
equipe; 

• Tranquilidade; 
• Ter visão; 
• Saber cobrar para os 

serviços ser feitos. 
 

• Ensino 
fundamental 
incompleto. 
 

Coletor de Lixo 

• Coletar resíduos orgânicos 
e inorgânicos nos 
municípios; 

• Coletar papelão, plásticos 
nas empresas. 

• Disposição, respeito; 
• Atenção, trabalho em 

equipe; 
• Conhecer os materiais que 

podem ser coletados. 
 

• Ensino 
fundamental 
incompleto. 

                                              Continuação...  
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Motorista de 
caminhão 

• Fazer a coleta de lixo nos 
municípios; 

• Transportar até a 
cooperativa; 

• Descarregar o lixo na 
plataforma; 

• Fazer entregas de materiais 
reciclados á empresas 
compradoras.  

• Responsabilidade; 
• Atenção; 
• Habilitado na categoria 

“C”; 
• Conhecimento nas leis de 

trânsito; 
• Conhecimento das rotas; 
• Conhecimento em 

mecânica. 
 

• Ensino médio 
completo. 

Catador de Material 
Reciclável/ 
Motorista Ônibus 

• Transportar os cooperados 
de manhã até a cooperativa, 
e no final da tarde para as 
suas casas; 
 

• Responsabilidade; 
• Atenção; 
• Habilitado na categoria 

“D”; 
• Conhecer as leis de trânsito; 
• Conhecimento em 

mecânica.   
 

• Ensino 
fundamental 
completo. 

Catador de Material 
Reciclável/ 
Serviços Gerais 

• Fazer a limpeza do pátio; 
• Cortar grama, roçar, carpir, 

varrer o pátio; 
• Juntar plásticos espalhados; 
• Limpar os canteiros; 
• Fazer a separação de 

materiais recicláveis. 

• Atenção; 
• Ter noção do que precisa 

ser feito; 
• Conhecer os materiais para 

separar. 
 

• Ensino 
fundamental 
incompleto. 
 

Catador de Material 
Reciclável/Funil 

• Puxar o lixo que está na 
plataforma e próximo ao 
funil, para cair na esteira e 
ser separado pelos 
catadores. 

• Atenção; 
• Agilidade; 
• Trabalhar em equipe; 
• Concentração. 
 

• Ensino 
fundamental 
incompleto. 

Catador de Material 
Reciclável / 
Operador de 
Máquina 

• Operar máquinas pesadas, 
pá carregadeira, retro 
escavadeira e empilhadeira; 

• Empurrar o lixo com 
auxílio das máquinas; 

• Transportar fardos; 
• Empilhar fardos 

• Atenção; 
• Cuidado; 
• Saber operar 
• Conhecimento em 

manutenção e pequenos 
reparos de máquinas e 
equipamentos. 
 

• Ensino 
fundamental 
completo. 

Catador de Material 
Reciclável / 
Operador de Prensa 

• Prensar os materiais; 
• Amarrar os fardos; 
• Transportar os fardos para o 

local de fácil acesso da 
máquina. 

• Atenção; 
• Cuidado; 
• Conhecer os materiais para 

prensar sem misturar; 
• Saber manusear a prensa. 

 

• Ensino 
fundamental 
incompleto. 

Catador de Material 
Reciclável 

• Separar os materiais de 
acordo com cada tipo; 

• Colocar em bombonas para 
serem prensados. 

• Atenção; 
• Agilidade; 
• Conhecer os tipos de 

materiais para separa cada 
tipo corretamente. 
 

• Ensino 
fundamental 
incompleto. 

Catador de Material 
Reciclável / 
Cozinheira 

• Fazer almoço; 
• Fazer a limpeza da cozinha; 
• Lavar a louça; 
• Limpar o escritório. 

• Atenção; 
• Cuidado; 
• Ter criatividade; 
• Saber cozinhar; 
• Saber dosar as quantidades. 

 

• Ensino 
fundamental 
completo. 

Quadro 4 - Descrição atividades desempenhadas em cada cargo 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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Nota-se a partir das entrevistas realizadas, que a empresa não possui uma 

formalização hierárquica das suas funções, e quando se trata da questão de desenvolvimento e 

qualificação profissional, na maioria dos cargos não é exigido. Os serviços operacionais 

caracterizam-se basicamente pela ação física, e o conhecimento das atividades é adquirido 

através da sequência repetitiva destas.  

Percebe-se ainda, que vários cargos têm desvio de funções, ou seja, exercem 

atividades que não condizem ao cargo que ocupam, ou desempenham mais de uma função, 

sem deixar claro o que realmente é a função principal. Não acontecem treinamentos e 

qualificações específicas para os catadores identificarem os tipos de materiais que são 

recicláveis, e que poderão ser reaproveitados. Ao ingressar na empresa cada pessoa aprende a 

partir do que executa e com o auxílio dos colegas de equipe. Os treinamentos admissionais 

que acontecem são para explicar brevemente o funcionamento da cooperativa, e os direitos e 

deveres dos associados, enquanto trabalhadores na cooperativa. 

Conforme a Lei Federal 5.764/71, art. 91, as cooperativas igualam-se as demais 

empresas em relação aos seus empregados para os fins da legislação trabalhista. O pró-labore 

é o valor da remuneração paga aos sócios administradores de uma empresa, pelo seu efetivo 

trabalho. As pessoas físicas que recebem o pró-labore, para a Previdência Social, são os 

contribuintes individuais e como tais, por receberem remuneração decorrente do trabalho sem 

a qualidade de empregado, também são considerados contribuintes obrigatórios. 

O pró-labore é diferente do salário, sobre ele não existe regras obrigatórias em 

relação aos benefícios trabalhistas, sendo estes opcionais, não existe regras para o 13º, Fundo 

de Garantia (FGTS), férias, e nem uma definição sobre o valor mínimo de retirada de pró-

labore. Apenas, sobre o salário incidem os impostos específicos, no geral retêm-se 11% de 

INSS, podendo variar. Conforme o Ato Declaratório Interpretativo, que passou a vigorar em 

26/05/2015, a alíquota de contribuição previdenciária devida pelo contribuinte individual que 

presta serviço a empresa ou a pessoa física por intermédio de cooperativa de trabalho é de 

20% sobre o salário de contribuição. 

Quanto a política salarial da cooperativa, após 2013 a cooperativa começou a seguir 

a lei 12.690/12. Essa lei regulamenta a atividade das relações de trabalho da cooperativa, 

segundo a qual o trabalhador exerce atividade profissional remunerada, por conta própria, sem 

relação de emprego. 

No trabalho do cooperado, a autonomia é coletiva e coordenada, o sócio não tem 

plena liberdade, ele exercerá suas atividades de acordo com as regras de funcionamento da 
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cooperativa e a forma de execução dos trabalhos são fixadas coletivamente em Assembleia 

Geral.   

A lei surgiu com o objetivo de disciplinar a organização e o funcionamento das 

cooperativas de trabalho, de maneira moderna e buscando a superação dos desafios impostos 

pela incorreta compreensão dos princípios e valores do cooperativismo, tanto no âmbito dos 

contratantes, quanto na visão dos fiscalizadores. Veio para valorizar as cooperativas 

legitimamente respaldadas, criadas por iniciativa dos próprios trabalhadores, e combater o 

preconceito de que cooperativismo de trabalho é sinônimo de precarização e de mão de obra 

barata. 

Conforme a lei, prevê a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 

44 horas semanais, e não poderia mais haver a distribuição de verbas de qualquer natureza 

entre os sócios, exceto a retirada devida em razão do exercício de sua atividade como sócio. 

Assim, houve a necessidade de modificar a forma de pagamento do pró-labore, e começou a 

basear-se na convenção coletiva de trabalho, adotando o salário do piso da categoria.  

Essa modificação ocasionou uma insatisfação por parte dos cooperados, pois iriam 

receber um valor menor do que recebiam assim, na época, definiu-se os valores baseados no 

piso da categoria, como previsto na lei, porém acima do teto mínimo, diminuindo o 

descontentamento. Os reajustes são repassados anualmente conforme a convenção coletiva de 

trabalho. O pró-labore do presidente é definido em assembleia, levanta-se o valor que está, e é 

levado em votação. Os demais membros da diretoria e conselho fiscal recebem de forma 

proporcional a hora do presidente de acordo com os serviços de diretores que prestarem para a 

cooperativa. 

A cooperativa criou anteriormente uma gratificação, visando valorizar os cooperados 

que estão a mais tempo na cooperativa, e continua-se com ela atualmente. Ela fornece aos 

associados em forma de benefícios, o valor de 1,5% do salário mínimo nacional vigente a 

cada ano de cooperado ativo, acrescido mensalmente junto ao repasse da produção a título de 

Gratificação por Tempo de Cooperação. Esta gratificação é repassada a todos os cooperados 

ativos que tem mais de um ano de empresa, onde todo mês o valor é acrescentado na folha de 

pagamento. Assim, para o cooperado com 7 anos de empresa, todo mês é acrescido R$ 98,38. 

Também adicional de insalubridade no grau máximo de 40%, exceto para presidente, 

coordenadores e motoristas de caminhão. 

Em relação a definição do pró-labore dos cooperados, conforme a informação 

passada pelo presidente, em entrevista, no início a Copercicla remunerava seus cooperados 

com um valor fixo por horas trabalhadas. Atualmente, o valor que está sendo pago, segue um 
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padrão pago pelas empresas do mesmo segmento, a partir também das receitas da cooperativa, 

com o repasse das prefeituras e a comercialização dos materiais reciclados, ou seja, pela 

produtividade da mesma.  

A produtividade depende da atuação da cooperativa. O aumento da produtividade 

pode proporcionar a elevação da remuneração, porém não é porque houve aumento de 

produtividade que será repassado reajuste. Para os cooperados assumirem cargos diferentes 

dentro da cooperativa, é necessário terem os conhecimentos e qualificações exigidos para 

ocupar o cargo pretendido, também demostrar-se responsáveis para assumir um novo cargo e 

assim, mudar também sua remuneração. 

 

5.2 DESCRIÇÃO DOS CARGOS 

A descrição de cargos foi realizada a partir dos processos internos e externos da 

cooperativa, de forma a detalhar cada função existente com o objetivo de facilitar o 

entendimento da cooperativa e das suas atividades. Elaborou-se a ficha de cada cargo, 

definindo os aspectos que precisam conter para a realização das atividades relativas aos 

cargos, utilizando-se dos pontos levantados na pesquisa, relacionando-os com a teoria 

abordada sobre cargos e salários. 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
Título do cargo: Presidente                                                  CBO: 1144-05 
Setor/departamento: Administrativo                                  Supervisão: Conselho fiscal 
Descrição sumária: 
•  Responder pelas operações da empresa; administrar e supervisionar todas as atividades da cooperativa. 
Descrição detalhada: 
• Responder pelos negócios da cooperativa; 
• Representar a cooperativa; 
• Administrar e supervisionar todas as atividades administrativas, financeiras e operacionais da cooperativa, 
• Assinar os cheques bancários; 
• Convocar e presidir reuniões; 
• Participar de negociações; 
• Tomar decisões em prol da cooperativa. 
Especificação – Formação e Qualificação Exigida 
• Grau de instrução: Ensino superior 
• Conhecimentos: Conhecimento básico sobre todos os departamentos e o funcionamento da cooperativa em 

geral, conhecimentos administrativos, financeiros, legislação, informática. 
• Habilidades: Liderança, responsabilidade, humildade, respeito, disponibilidade de tempo para realizar 

atividades fora da empresa, boa comunicação, lidar com pessoas. 
• Máquinas e Equipamentos: Computador, impressora, telefone, veículo. 

Quadro 5 - Descrição do cargo de Presidente 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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DESCRIÇÃO DO CARGO 
Título do cargo: Vice-presidente                                              CBO: 1144-05 
Setor/departamento: Administrativo                                       Supervisão: Presidente 
Descrição sumária: 
• Auxiliar o Presidente na administração das atividades da cooperativa. 
Descrição detalhada: 
• Substituir o Presidente, quando o mesmo não puder se fazer presente; 
• Acompanhar o Presidente em reuniões nas prefeituras; 
• Participar das reuniões; 
• Acompanhar a execução dos serviços; 
• Participar das negociações juntamente com o presidente. 
Especificação – Formação e Qualificação Exigida 
• Grau de instrução: Ensino superior 
• Conhecimentos: Conhecimento básico sobre todos os departamentos e o funcionamento da empresa em 

geral, administração em geral. 
• Habilidades: trabalhar em equipe, responsabilidade, disponibilidade de tempo para realizar atividades fora 

da empresa, lidar com pessoas. 
• Máquinas e Equipamentos:  Computador, impressora, telefone. 
Quadro 6 - Descrição do cargo de Vice-presidente 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
Título do cargo: Coordenador administrativo                                          CBO: 4101-05 
Setor/departamento: Administrativo/ Financeiro                                    Supervisão: Presidente 
Descrição sumária: 
• Coordenar as atividades do coordenador de produção, motoristas e coletor de lixo, tratar dos contratos com 

as prefeituras, negociar a comercialização dos materiais recicláveis. 
Descrição detalhada: 
• Controlar as atividades do coordenador de produção, motoristas e coletores de lixo, para os serviços 

serem feitos em conformidade; 
• Atender fornecedores e clientes; 
• Negociar preços dos matérias recicláveis; 
• Vender materiais recicláveis. 
Especificação – Formação e Qualificação Exigida 
• Grau de instrução: Ensino superior ou técnico  
• Conhecimentos: Administração em geral, conhecer os tipos de materiais, saber negociar, informática, 

legislação trabalhista, contabilidade. 
• Habilidades: disponibilidade de tempo para realizar atividades fora da empresa, boa comunicação, 

negociação, organização, trabalho em equipe. 
• Máquinas e Equipamentos: Telefone, computador, impressora, calculadora, veículo. 

Quadro 7 - Descrição do cargo de Coordenador administrativo 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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DESCRIÇÃO DO CARGO 
Título do cargo: Coordenador de transportes e logística                          CBO: 4101-05 
Setor/departamento: Administrativo                                                       Supervisão: Presidente  
Descrição sumária: 
• Coordenar as atividades dos coletores, motorista de caminhão e motorista de ônibus. 
Descrição detalhada: 
• Coordenar os serviços de coleta e transporte dos resíduos; 
• Organizar caminhões para coleta e entrega de matérias recicláveis; 
• Fazer o controle de horários das entregas; 
• Programar entregas de materiais recicláveis; 
• Arrumar oficina para levar os caminhões para conserto; 
• Zelar pela conservação dos veículos (caminhões, ônibus, e carro) da cooperativa; 
• Providenciar caminhões em situação adequada, para a prestação dos serviços.  

Especificação – Formação e Qualificação Exigida 
• Grau de instrução: Ensino superior ou técnico 
• Conhecimentos: Nos roteiros da coleta, administração em geral,  
• Habilidades: Saber lidar com as pessoas, respeito, liderança, trabalho em equipe, paciência, iniciativa. 
• Máquinas e Equipamentos: Caminhões, carro, telefone. 

Quadro 8 - Descrição do cargo de Coordenador de transportes e logística 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
Título do cargo: Coordenador de produção                                             CBO: 4101-05 
Setor/departamento: Administrativo                                                      Supervisão: Presidente  
Descrição sumária: 
• Coordenar as atividades dos catadores de materiais recicláveis, operador funil, de prensa, de máquinas, 

serviços gerais, cozinheira 
Descrição detalhada: 
• Auxiliar na separação dos materiais recicláveis; 
• Coordenar os serviços; 
• Coordenar os horários de entrada, saída e intervalos; 
• Cobrar o andamento dos serviços. 
Especificação – Formação e Qualificação Exigida 
• Grau de instrução: Ensino superior ou técnico 
• Conhecimentos: Conhecer os tipos de materiais recicláveis, os serviços a serem feitos, no processos de 

separação, prensagem dos materiais recicláveis. 
• Habilidades: Saber lidar com as pessoas, respeito, liderança, trabalho em equipe, iniciativa, paciência. 
• Máquinas e Equipamentos: Esteira, telefone. 

Quadro 9 - Descrição do cargo de Coordenador de produção 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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DESCRIÇÃO DO CARGO 
Título do cargo: Motorista de ônibus                               CBO: 7824-10 
Setor/departamento: Operacional                                   Supervisão: Coordenador de transporte e logística 
Descrição sumária: 
• Transportar pessoas com segurança, educação e pontualidade, guiar o veículo com tranquilidade a fim de 

evitar acidentes. 
Descrição detalhada: 
• Dirige ônibus, transporta passageiros, leva para trabalhar e trazer de volta para suas casas; 
• Cuidar do bom estado do veículo, informando sempre qualquer irregularidade ou necessidade de 

manutenção; 
• Controlar quilometragem, consumo e a limpeza. 

Especificação – Formação e Qualificação Exigida 
• Grau de instrução: Ensino médio 
• Conhecimentos: Conhecer as leis do trânsito, conhecimento de mecânica, ter habilitação “D” 
• Habilidades: Ser responsável, ter atenção 
• Máquinas e Equipamentos: Ônibus. 

Quadro 10 - Descrição do cargo de Motorista de ônibus 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
Título do cargo: Motorista de caminhão                          CBO: 7825-10 
Setor/departamento: Operacional                                   Supervisão: Coordenador de transporte e logística 
Descrição sumária: 
• Dirigir e manobrar veículo e transportar pessoas para fazer a coleta de lixo. 
Descrição detalhada: 
• Dirigir conforme habilitação;  
• Fazer a coleta de lixo nas cidades; 
• Fazer a coleta de materiais recicláveis nas empresas conveniadas; 
• Descarregar o lixo coletado na plataforma; 
• Fazer entregas de matérias recicláveis, que foram comercializados; 
• Realizar inspeção no veículo; 
• Não permitir que pessoas não habilitadas, dirijam o veículo; 
• Executar outras tarefas de acordo com a necessidade. 

Especificação – Formação e Qualificação Exigida 
• Grau de instrução: Ensino médio 
• Conhecimentos: Conhecer as leis do trânsito, ter habilitação “C”, conhecer o roteiro a ser feito a coleta. 
• Habilidades: atenção no trânsito, responsabilidade. 
• Máquinas e Equipamentos: Caminhão 

Quadro 11 - Descrição do cargo de Motorista de caminhão 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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DESCRIÇÃO DO CARGO 
Título do cargo: Coletor de lixo                                       CBO: 5142-05 
Setor/departamento: Operacional                                   Supervisão: Coordenador de transporte e logística 
Descrição sumária: 
• Realizar a coleta de resíduos orgânicos e orgânicos. 
Descrição detalhada: 
• Realizar a coleta dos resíduos orgânicos e inorgânicos; 
• Remover o lixo das lixeiras, calçadas ou rua e colocar na caçamba do caminhão;  

Especificação – Formação e Qualificação Exigida 
• Grau de instrução: Ensino Fundamental 
• Conhecimentos: Conhecer os materiais que serão coletados,  
• Habilidades: Agilidade, atenção, disposição. 
• Máquinas e Equipamentos: Caminhão  

Quadro 12 - Descrição do cargo de Coletor de lixo 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
Título do cargo: Operador de máquinas                          CBO: 7151-35 
Setor/departamento:  Operacional                                  Supervisão: Coordenador de produção 
Descrição sumária: 
• Operar pá carregadeira, retroescavadeira e empilhadeira, nos serviços de empurrar o lixo, transportar 
materiais já prensados e carregar caminhões, escavação em geral. 
Descrição detalhada: 
• Empurrar lixo na plataforma; 
• Transportar os fardos dos materiais já prensados. 
• Carregar caminhões; 
• Realizar serviços de escavação em geral;  
• Manter o veículo em perfeitas condições de uso e funcionamento;  
• Fazer reparos de urgência; 
• Zelar pela conservação do veículo quando lhe for confiado; 
• Recolher o veículo na garagem no término do serviço.  

Especificação – Formação e Qualificação Exigida 
• Grau de instrução: Ensino fundamental completo 
• Conhecimentos: No funcionamento de máquinas pesadas, saber operar,  
• Habilidades: Atenção, cuidado, prudência,  
• Máquinas e Equipamentos: Empilhadeira, pá carregadeira, retroescavadeira.  

Quadro 13 - Descrição do cargo de Operador de máquinas 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
Título do cargo: Auxiliar de serviços gerais                    CBO: 5143-20 
Setor/departamento:  Operacional                                  Supervisão: Coordenador de produção 
Descrição sumária: 
• Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências externas. 
Descrição detalhada: 
• Cortar grama; 
• Varrer, roçar; 
• Juntar plásticos espalhados no pátio e no seu arredor; 
• Capinar; 
• Cuidar da horta; 
• Fazer cerca; 
• Executar outras tarefas semelhantes conforme necessidade ou solicitadas pelo supervisor. 

Especificação – Formação e Qualificação Exigida 
• Grau de instrução: Ensino fundamental incompleto 
• Conhecimentos: Noção dos serviços a serem feitos.  
• Habilidades: Organização, agilidade, disposição.   
• Máquinas e Equipamentos: Roçadeira, enxada, vassoura, alicate, martelo.  

Quadro 14 - Descrição do cargo de Auxiliar de serviços gerais 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
Título do cargo: Catador de material reciclável/funil           CBO: 5192-05     
Setor/departamento: Operacional                                        Supervisão: Coordenador de produção 
Descrição sumária: 
• Soltar o lixo controladamente na esteira para ser classificado. 
Descrição detalhada: 
• Largar o lixo controlado na esteira;  

Especificação – Formação e Qualificação Exigida 
• Grau de instrução: Ensino fundamental  
• Conhecimentos: Largar o lixo controlado, conhecer os tipos de materiais recicláveis. 
• Habilidades: Atenção, agilidade, trabalho em equipe,  
• Máquinas e Equipamentos: Funil, garfo de jardinagem. 

Quadro 15 - Descrição do cargo de Catador de material reciclável/funil 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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DESCRIÇÃO DO CARGO 
Título do cargo: Operador de prensa                                         CBO:  7841-25 
Setor/departamento: Operacional                                            Supervisão: Coordenador de produção 
Descrição sumária: 
• Prensar todos os tipos de materiais recicláveis, para depois serem comercializados. 
Descrição detalhada: 
• Encher a presa de material; 
• Acionar a alavanca;  
• Prensar os matérias; 
• Amarrar o fardo; 
• Transportar até o local de armazenagem; 
• Lubrificar a prensa; 
• Fazer pequenos reparos 
• Manter a prensa limpa e em seus arredores. 

Especificação – Formação e Qualificação Exigida 
• Grau de instrução: Ensino Fundamental 
• Conhecimentos: Conhecer os materiais, saber operar a prensa. 
• Habilidades: Atenção, agilidade. 
• Máquinas e Equipamentos: Prensas, bombonas, grampo e grampeador 

Quadro 16 - Descrição do cargo de Operador de prensa 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
Título do cargo: Catador de material reciclável                     CBO: 5192-05 
Setor/departamento: Operacional                                         Supervisão: Coordenador de produção 
Descrição sumária: 
• Realiza a separação e classificação dos materiais recicláveis; 
Descrição detalhada: 
• Separar os materiais recicláveis por tipos, como: sucata de papel, sucata de papelão, sucata de plásticos, 

sucata de alumínio, sucata de cobre, sucata de metal, sucata de ferro, sucata de vidro, entre outros; 
• Colocar cada tipo de material reciclável em bombonas; 
• Separar os resíduos orgânicos dos recicláveis; 
Especificação – Formação e Qualificação Exigida 
• Grau de instrução: Ensino fundamental incompleto; 
• Conhecimentos: Conhecer os tipos de materiais para serem separados corretamente; 
• Habilidades: Atenção, rapidez, ter agilidade; 
• Máquinas e Equipamentos: Utiliza da esteira de catação, onde passam os resíduos para serem 

separados; 
Quadro 17 - Descrição do cargo de Catador de material reciclável 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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DESCRIÇÃO DO CARGO 
Título do cargo: Cozinheira                                                 CBO: 5132-05 
Setor/departamento: Operacional                                       Supervisão: Coordenador administrativo 
Descrição sumária: 
• Preparar os alimentos, observando os métodos de cozimento e padrões de qualidade. Auxiliar na 

organização e supervisão dos serviços de cozinha. 
Descrição detalhada: 
• Elaborar o cardápio; 
• Preparar o almoço; 
• Servir o almoço; 
• Zelar pela conservação dos alimentos estocados; 
• Lavar louça 
• Varrer, passar pano no chão.  

Especificação – Formação e Qualificação Exigida 
• Grau de instrução: Ensino fundamental 
• Conhecimentos: Conhecimentos técnicos sobre os alimentos, saber cozinhar 
• Habilidades: Iniciativa, paladar apurado, criatividade, atenção 
• Máquinas e Equipamentos: Utensílios de cozinha, panelas, fogões, geladeira, pia. 

Quadro 18 - Descrição do cargo de Cozinheira 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
Título do cargo: Almoxarife                                                    CBO: 4141-05 
Setor/departamento: Operacional                                           Supervisão: Coordenador de produção 
Descrição sumária: 
• Receber, identificar e conferir materiais registrando as movimentações de entrada e saída de materiais ou 

produtos. 
Descrição detalhada: 
•  Manter controle do estoque mínimo;  
• Fazer as solicitações de ordem de compras com antecedência antes de ocorrer à falta dos mesmos; 
• Entregar EPIs; 
• Dar saída aos materiais que deixam o estoque;  
• Controlar o acesso de pessoas ao almoxarifado; 
• Manter a organização dos estoques. 
Especificação – Formação e Qualificação Exigida 
• Grau de instrução: Ensino médio completo 
• Conhecimentos: Conhecer as mercadorias com que trabalham, como armazenar, Windows, Word e 

Excel. 
• Habilidades: Saber lidar com as pessoas, destreza manual, saber organizar as mercadorias,  
• Máquinas e Equipamentos: Computador, calculadora 

Quadro 19 - Descrição do cargo de Almoxarife 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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DESCRIÇÃO DO CARGO 
Título do cargo: Mecânico                                             CBO: 9144-10 
Setor/departamento: Operacional                                 Supervisão: Coordenador de produção 
Descrição sumária: 
• Reparar, realizar manutenção e instalar peças e equipamentos. 
Descrição detalhada: 
•  Fazer a manutenção preventiva e corretiva das máquinas; 
•  Lubrificar máquinas; 
• Trocar peças; 
• Montar e instalar máquinas e equipamentos 
•  Trocar e consertar pneus; 
• Montagem e desmontagem de pneus; 
• Serviços de solda; 
• Executar outras tarefas a fins de acordo com a necessidade da área.  
Especificação – Formação e Qualificação Exigida 
• Grau de instrução: Ensino fundamental 
• Conhecimentos: Em manutenção e reparos, em máquinas. 
• Habilidades: Manutenção de equipamentos, ter responsabilidade, 
• Máquinas e Equipamentos: Ferramentas, chaves, máquina e equipamento de solda, compressor de ar. 

Quadro 20 - Descrição do cargo de Mecânico 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
Título do cargo: Auxiliar administrativo                      CBO: 4110-05 
Setor/departamento: Administrativo                           Supervisão: Coordenador administrativo 
Descrição sumária: 
• Executar serviços de apoio a administração, financeiros, emite nota fiscal, fornece informações sobre as 

atividades desenvolvidas, trata de documentos variados, prepara relatórios e planilhas, executa serviços 
gerais de escritórios. 

Descrição detalhada: 
• Elaboração de documentos;  
• Arquivar documentos; 
• Emite nota fiscal (eletrônica de vendas e manual de prestação de serviços) 
• Emite boletos; 
• Efetua atendimento ao telefone; 
• Realiza lançamento de notas fiscais; 
• Realiza orçamentos e compra de materiais de escritório, limpeza, EPIs, verifica preço, prazo de 

pagamento e entrega; 
•  Mantem limpo e organizado o ambiente de trabalho. 
Especificação – Formação e Qualificação Exigida 
• Grau de instrução: Ensino médio completo 
• Conhecimentos: Informática (Windows, Word, Excel, Power Point), e-mail, internet. 
• Habilidades: Saber organizar e lidar com diversas tarefas ao mesmo tempo, trabalhar em equipe, 

organizar tempo para exercer todas as tarefas no prazo; 
• Máquinas e Equipamentos: Computador, impressora, calculadora e telefone. 

Quadro 21 - Descrição do cargo de Auxiliar administrativo 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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DESCRIÇÃO DO CARGO 
Título do cargo: Auxiliar de recursos humanos                   CBO: 4110-30 
Setor/departamento: Administrativo                                  Supervisão: Coordenador administrativo 
Descrição sumária: 
• Auxiliar o coordenador administrativo nas atividades de recursos humanos, recrutamento, seleção, 

treinamentos, desenvolvimento, pró-labore, benefícios na cooperativa. 
Descrição detalhada: 
• Auxiliar na administração do plano de cargos e salários; 
• Auxiliar na promoção de treinamentos, capacitações e cursos para os cooperados; 
• Auxiliar na administração do pró-labore e benefícios oferecidos; 
• Atuar no processo seletivo;  
• Selecionar currículos e contatar candidatos; 
• Elaborar a ficha matrícula de cooperado; 
• Controlar as horas trabalhadas, para fechamento da folha mensal 
• Conferir folha de pagamento e férias; 
• Programar calendário de férias; 
• Controlar contratos de experiência; 
• Prestar informações aos cooperados a respeito de assuntos relacionados ao trabalho. 
Especificação – Formação e Qualificação Exigida 
• Grau de instrução: Ensino médio completo 
• Conhecimentos: Administração de recursos humanos, legislação trabalhista informática (Windows, 

Word, Excel, Power Point), e-mail, internet;  
• Habilidades: Saber organizar e lidar com diversas tarefas ao mesmo tempo, trabalhar em equipe, 

organizar tempo para exercer todas as tarefas no prazo, lidar com pessoas, boa comunicação, iniciativa; 
• Máquinas e Equipamentos: Computador, impressora, calculadora e telefone. 

Quadro 22 - Descrição do cargo de Auxiliar de recursos humanos 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
 

Após a elaboração das fichas de cada cargo, segue a apresentação da nova estrutura 

organizacional entre os níveis hierárquicos de cargos da empresa Copercicla (Figura 2), 

considerando as mudanças sugeridas na estrutura de cargos e a criação de novos cargos. 
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 Figura 2 - Pirâmide da nova estrutura organizacional 
 Autor: Elaborado pela autora (2017) 

 

5.3 AVALIAÇÃO DE CARGOS 

Realizada a descrição dos cargos, procede-se com a avaliação os mesmos. A 

avaliação dos cargos será feita através do método de pontos apresentado por Pontes (2007). O 

Conselho Administrativo será responsável pela análise dos cargos.  

Para um cooperado mudar de função é preciso que atenda aos requisitos do cargo ao 

qual deseja candidatar-se. É preciso seguir a sequência das funções, não sendo possível passar 

da função de catador para motorista, seguindo os níveis da estrutura hierárquica da empresa.  

Os requisitos avaliados serão o grau de instrução; os conhecimentos da função, ou 

seja, o conhecimento técnico; as habilidades exigidas para o exercício de cada cargo, ou seja, 

a análise da complexidade da função; e por fim, o conhecimento no uso de máquinas e 

ferramentas necessária para a realização das atividades da função.  

Para a avaliação dos cargos propõe-se que seja realizada através da avaliação de 4 

requisitos, grau de instrução, conhecimentos da função, habilidades do cargo e conhecimentos 

e manuseio de máquinas e equipamentos, que definem a pontuação de cada cargo. Para cada 
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requisito foi atribuído uma pontuação mínima que estabelece a posição dentro da necessidade 

que o ocupante do cargo deve atender (Quadro 23). Para os requisitos subsequentes, pegou-se 

a pontuação mínima e multiplicou-se ao número de possibilidades para cada cargo, resultando 

então na pontuação do segundo sub requisito. Os pontos crescem em progressão aritmética 

constante para todos os requisitos. 

Para calcular o terceiro sub requisito e, assim sucessivamente, até chegar na 

pontuação máxima, diminuiu-se a pontuação do segundo, da pontuação mínima anterior, que 

resultará em uma diferença. Essa diferença deve ser acrescida na pontuação mínima, gerando 

a próxima pontuação, assim até chegar-se na pontuação máxima.  

Como exemplo, no grau de instrução a pontuação mínima é 35, multiplica-se ao 

número de possibilidades que é 6, resultando em 210 pontos, que é a pontuação do requisito 

seguinte. Pra calcular o próximo requisito diminui-se os 210 da pontuação mínima anterior 

que é 35, resultando em 175, este que é somado a pontuação anterior.    

O número de possibilidades para cada cargo resulta das especificações, formação e 

qualificação exigida na da ficha de descrição de cada cargo. São 04 parâmetros que definem a 

pontuação de cada cargo. 

 

REQUISITOS PONTOS 
Grau de instrução 35 
Conhecimentos da função 30 
Habilidades do cargo 20 
Conhecimento e manuseio de máquinas e equipamentos 15 

Quadro 23 - Peso atribuído por requisito de avaliação 
Autor: Elaborado pela autora (2017) 

 

Na avaliação do grau de instrução, avalia-se as exigências do cargo em termos de 

instrução básica que o cooperado deve ter adquirido antes de ocupar o cargo. Existindo seis 

possibilidades para cada cargo. 

 

GRAU DESCRIÇÃO PONTOS 
A Ensino fundamental incompleto 35 
B Ensino fundamental completo 210 
C Ensino médio incompleto 385 
D Ensino médio completo 560 
E Ensino técnico 735 
F Ensino superior 910 

Quadro 24 - Ponderação do requisito grau de instrução 
Autor: Elaborado pela autora (2017) 
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Na avaliação dos conhecimentos das funções, será avaliado os conhecimentos que o 

cooperado deve ter para exercer a função. Onde existe três possibilidades, e o peso mínimo 

estipulado é 30. 

 

GRAU DESCRIÇÃO PONTOS 
A Conhecer só os tipos de materiais recicláveis 30 
B Saber operar máquinas.  90 

C 
Conhecimento de todos os departamentos, o funcionamento da 
empresa, conhecimentos administrativo, financeiro, legislação. 

150 

Quadro 25 - Ponderação do requisito conhecimentos da função 
Autor: Elaborado pela autora (2017) 

 

Na avaliação das habilidades do cargo, foi descriminado três requisitos. Para este 

quesito foi estipulado o peso mínimo de 20. 

 

GRAU DESCRIÇÃO PONTOS 
A Rapidez, agilidade, atenção. 20 
B Atenção, responsabilidade 60 

C 
Disponibilidade de tempo para realizar atividades fora da 
empresa, saber lidar com as pessoas, trabalhar em equipe, 
organização. 

100 

Quadro 26 - Ponderação do requisito habilidades do cargo 
Autor: Elaborado pela autora (2017) 

 

Na avaliação do conhecimento e manuseio de máquinas e equipamentos, este 

requisito mede o grau de responsabilidade por máquinas, equipamentos, ferramentas, 

veículos, instrumentos, e outros dispositivos utilizados pelo cooperado para a execução de 

suas atividades. Existindo três possibilidades para cada cargo. 

 

GRAU DESCRIÇÃO PONTOS 
A Não utiliza nenhum equipamento 15 

B 
Utiliza apenas de equipamentos de escritório para exercer as 
atividades 

45 

C 
Utiliza máquinas, equipamentos ou outros aparelhos 
diariamente para a realização das atividades 

75 

Quadro 27 - Ponderação do requisito conhecimento e manuseio de máquinas e equipamentos 
Autor: Elaborado pela autora (2017) 

 

A ponderação dos requisitos de avaliação resultou no quadro 28, no qual são 

apresentados os valores mínimos e máximos dos cargos. O quadro de ponderação de 

requisitos apresentada a seguir mostra cada fator de avaliação com o peso que lhe foi 

atribuído conforme a sua contribuição no desempenho dos cargos. A escala utilizada foi de 

100 a 1235 pontos, escolhida por conveniência. 
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REQUISITOS PONTOS MIN A B C D E F PONTOS MAX 
Grau de instrução 35 35 210 385 560 735 910 910 
Conhecimentos da função 30 30 90 150 - - - 150 
Habilidades do cargo 20 20 60 100 - - - 100 
Conhecimento e manuseio 
de máquinas e equipamentos 

15 45 75 - - - - 75 

TOTAL 100       1235 
Quadro 28 - Ponderação de requisitos 
Autor: Elaborado pela autora (2017) 

 

5.4 POLITICA SALARIAL  

A política salarial levará em conta o desempenho da empresa e seus resultados. A 

administração de cargos e salários prevê as seguintes situações que poderão gerar alterações 

salariais: fim do período de experiência, promoção para um cargo maior, promoção de 

aumento de salário por merecimento no mesmo cargo, transferência para outro cargo, 

reclassificação do cargo.  

O pró-labore de admissão será o valor mínimo do piso da categoria. Na política 

salarial atual da empresa Copercicla não serão possíveis alterações, pois ela depende da 

produtividade, comercialização dos materiais recicláveis e da receita dos repasses dos 

serviços prestados para as prefeituras, para haver reajuste. 

Os reajustes acontecerão anualmente no mês de janeiro de acordo com o percentual 

de reajuste determinado pelo Sindicato das empresas de Asseio e Conservação do Estado do 

Rio Grande do Sul e Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de asseio, conservação, 

zeladoria, reciclador de lixo, limpeza urbana, ambiental e de áreas verdes e empresas de 

serviço terceirizado. Para os cargos de catador, coletor de lixo, operador de máquina, operador 

de prensa, cozinheira, almoxarife, auxiliar administrativo e de recursos humanos, serviços 

gerais e funileiro, seguem esses reajustes. Para os motoristas, o reajuste acontecerá 

anualmente no mês de maio, determinado pelo Sindicato das empresas de transportes de carga 

e logística no Estado do Rio Grande do Sul - SETCERGS e Sindicato dos trabalhadores em 

transporte de carga de Passo Fundo. O reajuste dos honorários do presidente é anualmente, 

com base no reajuste do salário mínimo vigente, sendo assim também para as funções de vice- 

presidente e dos coordenadores. 

As promoções que podem ocorrer na Copercicla são a promoção vertical e 

horizontal. Na promoção vertical são concedidos aos cooperados que passam a ocupar cargos 

superiores ao cargo atual, com relação aos níveis hierárquicos. Por isso, a presente descrição 

dos cargos possibilita os cooperados, visualizar quais as exigências e atribuições de cada 
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cargo, e caso haja um desejo de mudança de cargo, o mesmo pode procurar especializar-se 

para ocupar o cargo, quando houver a oportunidade. Na progressão horizontal consiste na 

mudança para o nível salarial superior de enquadramento. Os cooperados tem possibilidade de 

um aumento salarial, sem que mudem de níveis hierárquicos.  

Quando ocorrer uma promoção vertical o reajuste salarial para a faixa na qual o novo 

cargo se encontra, deve ser inserido após o período de três meses de adaptação. Todas as 

promoções verticais e horizontais serão analisadas e dependerão da aprovação do conselho 

administrativo. 

A política de remuneração define a forma como a cooperativa recompensará os 

cooperados pelo desempenho de suas atividades. A remuneração na Copercicla é composta 

pelo pró-labore e alguns benefícios. Não podendo haver diferença superior a cinco vezes, 

entre a maior retirada e a menor retirada de pró-labore recebido pelos cooperados, 

considerando um mesmo período de tempo de execução de serviços. 

Os benefícios oferecidos aos cooperados são o seguro de vida, almoço e transporte 

gratuito, gratificação por tempo de cooperação, estes benefícios são concedidos a todos os 

cooperados. Também os benefícios legais, repouso semanal remunerado, repouso anual 

remunerado, licença maternidade e adicional insalubre. 

No adicional de insalubridade é considerado o grau máximo de 40% exceto para 

presidente, coordenador administrativo, coordenador de transporte e logística, auxiliar 

administrativo e motorista de caminhão. O benefício concedido aos associados no valor de 

1,5% do salário mínimo nacional vigente a cada ano de cooperado ativo, é acrescido 

mensalmente junto ao repasse da produção, a título de gratificação por tempo de cooperação, 

mantendo assim uma forma de valorização. 

Além dos benefícios que a cooperativa já fornece, fica como sugestão a oferta de 

convênios de saúde, médico e odontológico aos cooperados, onde a cooperativa subsidiaria 

uma parte do valor, e o restante pago pelo cooperado. 

A cooperativa está sempre buscando crescimento, já tem aprovado em seu estatuto 

social a criação de filiais, isso auxiliará no seu crescimento, e em consequência disso também 

dos cooperados. Por isso, necessita proporcionar conhecimento para os cooperados 

desenvolverem-se e assumirem novas funções. Com abertura de filiais, os cooperados 

capacitados terão oportunidades de crescimento. 

Uma das formas de proporcionar conhecimento é promover cursos, inicialmente 

sobre cooperativismo e associativismo, para os cooperados compreenderem da doutrina e dos 

princípios cooperativistas. Também, treinamentos para desenvolvimento de liderança, 
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trabalho em equipe, e cursos específicos para cada função como classificação e separação de 

materiais recicláveis, operacionalização de máquinas, entre outros. Sendo que o conhecimento 

gera a informação, que desperta nas pessoas a vontade de crescer e mudar de cargos. A 

cooperativa, além das filiais, pode buscar outras parcerias, como outras prefeituras na região 

para prestar serviços. Novas oportunidades de crescimento da cooperativa se fazem 

necessárias, para que as pessoas que nela trabalham possam também crescer. 

 

Cargos Pró-labore 
Presidente 3.279,50 

Vice-Presidente 2.878,55 

Coordenador administrativo 2.616,87 

Coordenador de transportes e logística 2.616.87 

Coordenador de Produção 2.616.87 

Motorista de caminhão 2.378,97 

Auxiliar administrativo 2.312,36 

Auxiliar administrativo 2.312,36 

Motorista Ônibus 1.651,68 

Coletor de Lixo 1.501,53 

Mecânico 1.351,37 

Operador de Máquinas 1.351,37 

Operador de Prensa 1.235,83 

Catador de Material Reciclável/Funil 1.235,83 

Serviços Gerais 1.235,83 

Almoxarife 1.194,71 

Catador de Material Reciclável 1.108,18 

Cozinheira 1.044,38 
Quadro 29 - Estrutura salarial 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

 

O quadro 29, apresenta a estrutura salarial dos cooperados da empresa Copercicla e 

não propõe alterações salariais para os cargos, apenas inclui os cargos de auxiliar 

administrativo, auxiliar de recursos humanos, mecânico, almoxarife e coordenador de 

transportes e logística. A remuneração dos cargos existentes será mantida, pois além da 

empresa não poder aumentar muito suas despesas com pró-labore, conforme o presidente 

colocou que já é pago pró-labores superiores aos praticados no mercado e acima do piso da 

categorial salarial. 
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5.5 IMPLEMENTAÇÃO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 

Com a finalização do plano de cargos e salários, ele será apresentado ao Conselho 

Administrativo da Copercicla para verificar se o plano atende aos objetivos desejados. A 

partir dessa verificação poderão ser necessários ajustes e correções no mesmo.  

O plano não será implantado devido ao período de tempo para conclusão desta 

pesquisa, porém fica a cargo do Conselho Administrativo, caso haja o interesse de 

implantação do plano de cargos e salários, a apresentação a todos os cooperados, para explicar 

quais as melhorias que decorrem da implantação do plano.  

É fundamental tornar todos os cooperados conscientes da importância do plano de 

cargos e salários para que ele possa ser aplicado e valorizado na cooperativa, atingindo desta 

forma, os objetivos que são esperados a partir de sua implantação. Por isso, a elaboração do 

plano de cargos e salários contribui para a gestão de recursos humanos da empresa, 

valorizando, estimulando e motivando os cooperados. 

Na Copercicla é preciso investir em treinamentos de qualificação e liderança aos 

cooperados, pois estes necessitam para assumirem cargos superiores e aumentarem sua 

remuneração. Além disso, necessita fazer um planejamento estratégico, planejando e 

projetando ações futuras, para tornar-se bem-sucedida.  

Também, entende-se a importância de estruturar as atividades de recursos humanos 

da empresa, para administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano, 

com o objetivo básico de alinhar as políticas de recrutamento e seleção de pessoal, avaliação 

de desempenho dos funcionários, treinamento e desenvolvimento de pessoas entre outras 

funções de recursos, com a estratégia da empresa. 

 

5.6 SUGESTÕES DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 

As cooperativas diferenciam-se das demais empresa. A cooperativa é uma forma de 

empresa, que tem como natureza a cooperação, na qual os direitos de todos são iguais e o 

resultado alcançado é repartido entre os seus integrantes, na produção de participações 

societárias nas atividades. Por isso, para a Copercicla implantar o plano de cargos e salários é 

necessário alterar o seu Estatuto Social e Regimento Interno para abranger o plano de cargos e 

salários.  

Necessita também aprimorar as atividades de recursos humanos, para o 

desenvolvimento dos cooperados e a melhoria nos processos de trabalho. Assim, quando o 

cooperado perceber que a cooperativa se preocupa com a sua vida pessoal e profissional, 
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sente-se motivado e engajado a dedicar-se para o crescimento e produtividade. Por isso, o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos cooperados é essencial para que possam alcançar 

outros cargos. 

Com a estruturação das atividades de recursos humanos, é necessário também, 

estruturar e criar padrões para os processos e rotinas diárias. Estabelecer políticas de recursos 

humanos, como benefícios e advertências para melhorar o ambiente de trabalho. Sendo 

possível assim, proporcionar aos cooperados maior direção das atividades, aplicando, se 

necessário penalidades aos que não cumprirem com o contrato de trabalho. 

Criar um vale alimentação para os cooperados que não tiverem faltas no mês, como 

incentivo para quem não falta ao trabalho. Também implementar advertências para o 

descumprimento das regras da cooperativa, desobediência, faltas, entre outras. Como 

advertência, pelas faltas, diminuir o valor do vale alimentação, podendo perde-lo caso houver 

um número excessivo de faltas no mês. 

Ainda como sugestão, propõe-se a realização de uma avaliação de desempenho a ser 

aplicada em todos os setores da empresa Copercicla, que contribuirá para o fortalecimento do 

plano de cargos e salários. Com objetivo de orientar os esforços dos cooperados, para o 

alcance das metas e objetivos organizacionais, e também propiciar um melhor 

acompanhamento e aproveitamento de suas potencialidades. 

Na avaliação de desempenho, as pessoas sentem necessidades de serem avaliadas, de 

receber feedback e de saber em que podem melhorar. Essa ferramenta é útil para estimular a 

reflexão do cooperado sobre o seu desempenho, criando uma visão de futuro dentro da 

empresa e motivá-lo a planejar a sua carreira. 

Diante de tudo isso, o que também deve acontecer na cooperativa para a implantação 

do plano de cargos e salários é a mudança da cultura organizacional, para haver ganhos de 

produtividade, atingindo de forma eficaz e eficiente a mudança da forma como as pessoas 

pensam e agem na cooperativa. 
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6 CONCLUSÃO  

Ao concluir este trabalho, foi possível compreender a relevância do plano de cargos e 

salários estruturado para uma empresa, expondo a definição das funções aos seus 

funcionários, para que conheçam os cargos e as atividades a serem desempenhadas por cada 

funcionário, bem como conhecendo as possibilidades de progressão e desenvolvimento 

destes, de forma a trabalharem mais motivados. 

Com o referencial teórico, foi possível observar que a gestão de recursos humanos 

surgiu como uma forma de auxiliar as empresas nas demandas de excelência organizacional, 

pois elas estão buscando novas estratégia competitivas para se manterem no mercado, a 

gestão de recursos humanos influencia no desenvolvimento organizacional e aumenta o 

comprometimento das pessoas. Com isso, o plano de cargos e salários é uma ferramenta que 

estabelece os mecanismos de gestão de pessoal nas empresas, motiva os funcionários e os 

estimula a serem ainda mais produtivos, uma vez que passam a vislumbrar maneiras de 

crescer dentro da organização. O plano de cargos e salários, descreve as funções, deixando 

claro as atribuições, responsabilidades e as forma de ascensão que os funcionários terão ao 

exercer tal cargo, também permite ao trabalhador visualizar sua trajetória dentro da empresa.  

De acordo com os objetivos, este estudo contribuiu de forma positiva para a gestão 

de recursos humanos na cooperativa. O plano de cargos e salários é uma ferramenta que 

auxiliará nas atividades de atrair e manter pessoas, estabelecendo uma estrutura de cargos, 

definindo as atribuições, deveres e responsabilidades, bem como os níveis salariais a serem 

praticados. Ao ser implantado proporcionará benefícios aos cooperados, permitindo visualizar 

qual é seu momento atual, quais são as perspectivas futuras, o que precisa fazer, estudar ou 

buscar para alcançar outros cargos. Além disso, o plano de cargos e salários auxiliará na 

motivação e valorização dos cooperados no trabalho diário. 

Para a implantação do plano de cargos e salários, será necessário divulgar o plano 

para todos os cooperados estarem conscientes da importância do mesmo, e também terem 

conhecimento a respeito de suas responsabilidades nos cargos que ocupam. Recomenda-se 

uma revisão anual do plano para que ele não perca sua validade, e também se façam 

adaptações em relação as mudanças que venham a ocorrer na cooperativa. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA DIREÇÃO 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PESQUISA DE TCC, PARA COLETAR 

DADOS DA EMPRESA COPERCICLA 

Esta entrevista tem como objetivo coletar informações com o presidente da empresa 

Copercicla, para levantar dados a respeito da empresa e diagnosticar a situação atual da 

mesma. 

1. Qual a razão social da empresa?  

2. Qual a localização da empresa?  

3. Como surgiu a ideia do negócio?  

4. Quando foi fundada a empresa e quais eram as principais dificuldade no início?  

5. Qual o tipo de produto que a empresa comercializa? 

6. Como a empresa é constituída? 

7. Quais os direitos e deveres dos cooperados? 

8. Como é a divisão do capital social? 

9. Como é a estrutura organizacional da empresa?  

10. Quantos cooperados a empresa possui? Em qual setor cada um deles trabalha?  

11. Existe um setor de RH na empresa?  

12. Quem é responsável pelas atividades do setor?  

13. Como é a admissão dos cooperados, ou seja como é feito a contratação de pessoas para 

trabalhar?  

14. Há dificuldade em encontrar colaboradores com o perfil desejado no momento da 

contratação? Quais? Qual setor tem maior dificuldade?  

15. Os cooperados recebem algum benefício? Qual a forma de remuneração dos mesmos?  

16. Como é feita a definição do salário? Foi realizada alguma pesquisa? 

17. É realizado treinamentos com os cooperados? Quais? Em qual periodicidade?  

18. As pessoas que possuem os mesmos cargos, independentemente de tempo em que estão 

na empresa, possuem os mesmos salários? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTAS CARGOS OPERACIONAIS 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PESQUISA DE TCC, PARA ANÁLISE DE 

CARGOS OPERACIONAIS DA EMPRESA COPERCICLA 

Esta entrevista tem como objetivo coletar informações a respeito dos cargos e atribuições 

desempenhadas por cada cargo da empresa Copercicla, e dela resultará na análise, descrição e 

especificação dos cargos e posteriormente na elaboração de um plano de cargos e salários.  

Esta entrevista refere-se não a sua pessoa, mas ao cargo que você ocupa. 

Cargo: _____________________________________ 

1. Quais suas atividades diárias realizadas no cargo em que atua, o que é feito? 

2. Utiliza-se de algum tipo de máquina ou equipamentos para exercer essas atividades? 

Quais? 

3. Quais os objetivos ou razões para a execução dessas atividades? 

4. Quais os conhecimentos exigidos do ocupante do cargo para realizar as tarefas previstas? 

5. Quais as habilidades exigidas para realizar as tarefas previstas? 

6. Nas atividades desenvolvidas no cargo em que você atua, é exigido algum esforço físico? 

Quais? 

7. Como o seu trabalho é executado: ( ) Em pé  ( ) Andando ( ) Sentado  ( ) Agachado 

8. Quais os equipamentos de segurança necessários para exercer suas atividades? 

9. Quais os fatores existentes no seu ambiente de trabalho: 

      ( ) Ruídos  ( ) Calor  ( ) Frio  ( ) Odores  ( ) Poeira  ( ) Umidade  ( ) Chuva/Sol 

      ( ) Fumaça  ( ) Gases  ( ) Graxa ( ) Outros:_________________ 

10. Qual formação escolar você considera necessária para exercer o cargo que você ocupa?  

      ( ) Ensino Fundamental     ( ) Ensino Técnico ( ) Ensino Médio       ( ) Ensino superior 

11. É necessário ter algum tipo de especialização ou curso específico para o seu cargo? 

12. Quais conhecimentos são necessários para exercer o cargo que ocupa? 

13. Qual a formação escolar exigida para exercer o cargo que ocupa? 

14. Quanto tempo você levou para aprender as atividades que realiza, sem precisar da ajuda 

de alguém? 
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15. Você acha que para exercer os outros cargos existentes na empresa é preciso ter 

experiência?  ( ) Sim ( ) Não. Se sim, em qual cargo e por quanto tempo? 

16. É exigido algum conhecimento do ocupante do cargo para realizar as atividades? Que tipo 

de conhecimento? 

17. Como é controlado o seu trabalho? Há algum supervisor que controla? 

18. Você supervisiona o trabalho de outras pessoas?  ( ) Sim  ( )Não 

19. Você é responsável por manusear algum bem de capital, como dinheiro, cheques, 

aplicações financeiras? Quais? 

20. Você é responsável por algum contato externo com clientes, fornecedores, bancos e outras 

empresas? ( ) sim  ( ) Não. Quais? 

21. Ao desempenhar suas atividades, você tem acesso a documentos ou dados confidenciais 

da empresa? Quais?  

22. Quais consequências na divulgação destas informações poderia causar à empresa? 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado(a) participante: 
Sou estudante do curso superior de Administração da FAT - Faculdade e Escola. Estou 
realizando uma pesquisa sob orientação da professora Lidiane Cássia Comin, cujo objetivo é 
elaboração de um plano de cargos e salários para a empresa Copercicla. 

• Você está sendo convidado (a) a responder às perguntas do roteiro de 
entrevistas de forma totalmente voluntária.  

• Antes de concordar em participar desta pesquisa, é muito importante 
que você compreenda as informações e instruções contidas neste documento.  

• Os pesquisadores deverão responder todas as suas dúvidas antes que 
você se decidir a participar.  

• Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer 
momento, sem nenhuma penalidade.  

Objetivo do estudo: diagnosticar a situação atual dos cargos e salários da Cooperativa de 
Trabalho dos Recicladores de Resíduos Orgânicos e Inorgânicos de Santa Cecilia do Sul e 
analisar quais cargos possuem atribuições em comum. 
Procedimentos: para o desenvolvimento da pesquisa, preciso da sua autorização para realizar 
uma entrevista, que terá a duração aproximada de 30 a 45 minutos.  

A participação nesse estudo é voluntária e se você decidir não participar ou quiser 
desistir de continuar em qualquer momento, tem absoluta liberdade de fazê-lo. 

Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida no mais 
rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que permitam identificá-lo(a).  

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você estará 
contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de conhecimento 
científico. 
Benefícios: Os resultados da pesquisa servirão como um instrumento de apoio para 
elaboração de uma estrutura de cargos e salários para e empresa Copercicla. Servirá ainda, 
para conduzir a gestão de recursos humanos na busca de melhorias no que se refere ao 
trabalho desenvolvido pelos cooperados. 
Sigilo: As informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pelo pesquisador 
responsável. Os nomes dos sujeitos da pesquisa não serão identificados em nenhum momento, 
mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados em qualquer forma.  
Garantia de acesso: Quaisquer eventuais dúvidas relativas à pesquisa ou alguma 
consideração, você poderá esclarecer, entre em contato: (54) 9 9955-2513, 
angelazotti@hotmail.com. 

Ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto, eu 
______________________________, estou de acordo em participar desta pesquisa, assinando 
este consentimento em duas vias, ficando com a posse de uma delas. 

Santa Cecilia do Sul, ___ de __________ de 2017. 
______________________________                                 ______________________ 
Assinatura do participante da pesquisa                                       Número identidade  


