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RESUMO 

 

 

 

 

 

 

 

O trabalho a seguir retrata o dilema na empresa BSF Engenharia que atua no 

setor da Construção Civil. O estudo trata do processo de qualificação e retenção da 

mão-de-obra operacional. O propósito do trabalho é melhorar o processo, buscando 

uma forma de valorizar o desempenho da mão-de-obra, servindo de diferencial 

competitivo para a empresa. O presente estudo irá abordar qual a melhor alternativa 

para solucionar tal problema, seja através da implantação do programa de 

Remuneração Variável ou Célula de Produção.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O setor da Construção Civil vive um elevado ritmo de expansão, o qual ficou 

estagnado por duas décadas, com escassa mão-de-obra qualificada, modos de 

produção artesanais, fornecimento volátil de máquinas, de equipamentos e até de 

matéria-prima. Atualmente, com o setor aquecido, as empresas buscam uma forma de 

reter e qualificar a mão-de-obra para enfrentar o desafio de atender o volume de obras 

com qualidade, segurança e prazo.  

 

A Mão-de-obra operacional disponível apresenta uma baixa qualidade para 

desempenhar atividades com recursos e processos tecnológicos atuais. Apresenta 

também um despreparo na forma de interpretação e execução do Planejamento e 

Controle da Produção (PCP). 

 

Considerando este aquecimento do setor, as empresas passam por dificuldades 

para manter as vantagens competitivas. Uma das grandes dificuldades é reter na 

empresa e buscar no mercado a mão-de-obra qualificada que atenda a produção 

desejada. 

 

O trabalho constante em ampliar as vantagens competitivas em relação às outras 

empresas fez com que a direção e os demais integrantes do grupo estratégico 

buscassem uma consultoria externa especializada na área de Gestão de pessoas. A 

BSF ENGENHARIA buscou uma empresa de consultoria que já havia desenvolvido 

outros projetos na organização. Ficando como pauta para uma das reuniões do grupo 

estratégico com a participação desta consultoria. 

 

A consultoria externa, após três semanas do recebimento do convite de 

participação, se reuniu com a direção, o gerente de engenharia, a coordenadora de 

Recursos Humanos, a Coordenadora de Segurança do Trabalho, o Coordenador de 

Orçamentos e a Coordenadora da Qualidade, para tratar de um programa para reduzir 
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o número de saída dos bons funcionários da empresa e buscar a qualificação da mão-

de-obra no nível operacional. Antes da reunião a consultoria realizou uma pesquisa 

para diagnosticar o ambiente nos principais canteiros de obra e os principais processos 

da empresa ligados ao PCP, buscando apresentar um plano que abrange a valorização 

do funcionário considerando o aumento da produção, qualidade e segurança nas metas 

mínimas estipuladas pela empresa.  

 

A apresentação da proposta para o grupo estratégico foi baseado no diagnóstico 

realizado através das visitas feitas nos principais empreendimentos, onde avaliaram os 

seguintes aspectos: 

 

- Situação atual da empresa. Atenta à expansão do mercado e à concorrência, 

obrigando ampliar o potencial competitivo; 

- Célula de Produção. Uma proposta com origem da empresa, mas sem estrutura 

formada; 

- Características da mão-de-obra da empresa; 

- Analise dos processos da empresa ligados a produção e avaliação dos índices, 

visualizada através do Relatório de Análise Desempenho do Empreendimento; 

- Estrutura do canteiro, forma de comunicação e o clima organizacional. 

 

Com base no diagnóstico que a consultoria realizou, a mesma nesta reunião 

apresentou uma proposta, de Remuneração Variável. Durante a apresentação surgiram 

várias discussões, onde a principal foi referente à estruturação da Célula de Produção 

sugerida pelo diretor da empresa. No final desta apresentação ficaram vários 

questionamentos quanto à implantação do Plano de Remuneração Variável 

tradicional ou o Plano de Célula de Produção, onde a empresa X de consultoria ficou 

com a tarefa de trazer para uma próxima reunião um estudo abordando as duas idéias. 
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2. A ORGANIZAÇÃO 

 

 

A história da BSF ENGENHARIA começou em Porto Alegre em 1983, buscando 

atender à crescente demanda de obras industriais no RS. Com 25 anos de atuação 

e com o know how adquirido em obras industriais de alta tecnologia, atua também  em 

obras hospitalares, comerciais e  recentemente no mercado de obras residenciais como 

incorporadora, tornando-se mais competitiva e reforçando sua imagem de especialista 

em Gerenciamento para Construção Civil. 

 

A empresa obtém o reconhecimento nacional e internacional de seus trabalhos, 

através da conquista do certificado ISO 9001, em fevereiro de 2001.  

 

Atualmente aplica os princípios da Lean Construction (Construção Enxuta), através 

dos conceitos de Total Quality Management e Just-in-Time em toda a empresa tendo 

desenvolvido através da Construção Enxuta aplicada em seus empreendimentos, a 

redução de custos e o aumento de valor para o cliente. 

 

Demonstrando sua preocupação com a melhoria constante de seus serviços, a 

empresa desenvolve parte de suas pesquisas em parceria com a UFRGS, através do 

Núcleo Orientado para a Inovação da Edificação (NORIE) e seus programas de 

qualidade. 

 

Desenvolvendo e utilizando ferramentas gerenciais pioneiras, como o sistema BSF 

de Gestão Integrada, que abrange o Planejamento e Controle da Produção (PCP), o 

Planejamento e Controle da Segurança do Trabalho (PCS) e o Planejamento e 

Desenvolvimento do Produto (PDP). 

  

Após a implantação do PCP, obras de grande complexidade, que exigem a mínima 

interferência na rotina dos clientes e ciclos curtos de finalização, tornaram-se ainda 

mais rápidas, econômicas e seguras. 
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A construção civil comportar-se, ainda hoje, como uma grande geradora de 

impactos ambientais devido ao consumo de recursos naturais, modificação da 

paisagem e geração de resíduos. A BSF ENGENHARIA estabelecer como meta um 

grande desafio: conciliar sua atividade produtiva com a criação de condições para um 

desenvolvimento sustentável consciente e menos agressivo ao meio ambiente. 

 

Para tanto, a BSF ENGENHARIA incorporou a seus procedimentos operacionais 

novos conceitos ambientais, através da criação de um Programa de Gestão Ambiental, 

em fase de implantação em todos os seus canteiros de obras. O programa prioriza a 

busca da redução de desperdícios através de soluções compatíveis de engenharia, a 

segregação dos materiais para reutilização no próprio canteiro e o gerenciamento da 

destinação final dos resíduos gerados. A aplicação de ferramentas da Lean 

Construction é, em grande parte, responsável pelo êxito destes trabalhos. 

 

Com a necessidade de desenvolver abordagens de aprendizagem mais 

adequadas ao desenvolvimento de competências em seu quadro técnico e gerencial, e 

com o intuito de implementar inovações na construção de suas obras, a empresa 

investe constantemente no desenvolvimento de seus colaboradores. Através do 

Planejamento Estratégico da Empresa, foram prospectados investimentos para 

capacitação dos seus gerentes e colaboradores. 

 

Atualmente a empresa investe na qualificação da equipe operacional, ou seja, na 

sua mão-de-obra direta, através de programas motivadores de produção, de melhorias 

na qualidade do trabalho e de redução dos índices de acidentes. 
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2.1 Os protagonistas 

 

Nelson – Diretor Corporativo da Empresa, formado em Engenharia Civil. 

Responsável pelas decisões da empresa em conjunto com os outros dois sócios. 

 

Gabriela – Coordenadora da área de Recursos Humanos, formada em psicologia. 

Responsável em atender as demandas de mão-de-obra direta e indireta, trabalhos de 

capacitação e qualificação nos níveis estratégicos, táticos e operacionais da empresa. 

 

Kelvin - Gerente de Engenharia, formado em Engenharia Civil. Responsável por 

todos os contratos da empresa. Gerencia um grupo de 15 Engenheiros. Possui um bom 

conhecimento da produção dos empreendimentos. 

 

Ricardo – Coordenador da área Comercial, formado em Engenharia Civil. 

Responsável pela área de suprimentos, comercial e de orçamentos. Possui os 

conhecimentos da representação dos custos da mão-de-obra nos empreendimentos. 

 

Marcus – Coordenador de contratos, formado em Engenharia Civil. Responsável 

pela coordenação de alguns contratos da empresa. Responde diretamente ao Gerente 

de Engenharia. 

  

Empresa X – Empresa representada pelo Roberto que dará consultoria e 

estruturação ao programa de benefícios à empresa. 
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3. SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

 

Percebemos que na maioria dos contratos as horas perdidas da mão-de-obra na 

produção das atividades são significativas. Atualmente, as margens operacionais e o 

lucro nos contratos estão cada vez menores, devido a grande concorrência entre as 

empresas. Em muitos casos as perdas quando não controladas acabam afetando 

diretamente estas margens.  

 

Na pesquisa elaborada pela Empresa X, foram diagnosticadas algumas causas 

que retratam este cenário. Assim segue: 

 

• Qualificação dos Gestores de contrato na área de Recursos Humanos. Na 

maioria das vezes os contratos são gerenciados por profissionais da área 

técnica, onde estes possuem o domínio da gestão nos conhecimentos técnicos, 

mas com algumas dificuldades na gestão de pessoas; 

 

• Qualificação do Mestre de obras. Este funcionário atua no nível tático, embora 

muitas vezes com o comportamento e conhecimento mais próximo do 

operacional, não possui qualificação suficiente para realizar a gestão de 

pessoas, pois não tem uma formação adequada e um plano de carreira 

estruturado; 

 

• Qualificação da mão-de-obra. No Brasil, o setor da Construção Civil abriga as 

pessoas de menor renda. O histórico da mão-de-obra retrata um funcionário 

utilizado pela sua força e desvalorizado quanto à necessidade de um plano de 

desenvolvimento para a sua capacitação; 

 

• Alta rotatividade dos funcionários da empresa. Dificilmente o operário permanece 

por muito tempo na empresa, devido às ofertas atrativas no mercado da 

construção civil;  
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• Dificuldades de implantação de um plano de carreira para o nível operacional; 

 

• Terceirização da mão-de-obra. Estes influenciam os colaboradores da empresa, 

reduzindo produtividade e qualidade dos trabalhos; 

 

• Escassez de mão-de-obra. Dificuldade na captação de profissionais. 

 

Atualmente, a empresa avalia o seu diferencial competitivo, identificando a 

necessidade de reter  e qualificar o seu Capital Humano, principalmente na área 

operacional. Analisando este cenário busca uma forma de remuneração que provoque 

a motivação do funcionário. Como reter e qualificar a mão-de-obra no setor da 

Construção Civil: Remuneração Variável ou Células de Produção? 
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4. EVOLUÇÃO DOS FATOS 

 

 

Em 2005 a empresa tinha como estratégia, terceirizar os trabalhos, visando reduzir 

o quadro de gestão, focando em investimento na capacitação do nível tático e 

estratégico, não focando no operacional. Logo, em 2008, devido à mudança de cenário 

brasileiro, destacando um aquecimento do mercado. A empresa está trabalhando na 

valorização do nível operacional, com a estratégia de reter a equipe com as 

características da organização, através de planos de benefícios. 

 

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL OU CÉLULAS 

DE PRODUÇÃO ATRAVÉS DAS PESQUISAS REALIZADAS EM ALGUMAS 

UNIDADES DE NEGÓCIO 

 

O grupo estratégico se reúne para assistir e debater a apresentação das propostas 

da Empresa X, após realizar um diagnóstico nos principais empreendimentos. 

  

Roberto faz uma recapitulação do diagnóstico realizado nos empreendimentos 

ligado a organização e situação da empresa, apresentando alguns aspectos: 

 

• Os pilares da BSF Engenharia: Qualidade, Custo, Prazo e Segurança do 

Trabalho; 

 

• Características da mão-de-obra; 

 

• As ferramentas de avaliação: Avaliação de Desenvolvimento do 

Empreendimento (ADE), contemplando dados básicos, painel de controle, 

orçamento, gestão de pacotes, reclamações, elogios, analise dos Stakeholders e 

Desvio de Custos. 
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• Estrutura de Canteiro. Organograma da obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Posição do nível operacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de poder “blindar” e tratar de forma 

diferenciada os profissionais de maior contribuiçãoe 

comprometimento com a BSF. Estes, por sua vez, 

poderão ser os “pilares de sustentação” da gestão dos 

Mestres, bem como os “líderes das células”. 
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• Projeto em Estudo na empresa: Célula de Produção é um arranjo de pessoas, 

máquinas, materiais e métodos em que as etapas de processo estão próximas e 

ocorrem em ordem seqüencial, através do qual as partes são processadas em um fluxo 

contínuo. De acordo com este conceito, Roberto apresenta a idealização através da 

necessidade da escolha de um líder de produção com suas características apropriadas 

para motivar a célula sob a sua responsabilidade; 

 

Roberto apresenta a característica dos negócios da BSF ENGENHARIA como 

produto não seriado, a proposta seria implantar um conceito “híbrido” de célula , onde os 

líderes seriam aqueles colaboradores mais antigos na BSF ENGENHARIA e com maior 

maturidade profissional. 

  

Além de terem uma remuneração fixa diferenciada, eles seriam os responsáveis 

por “puxar a produção” nas suas áreas de especialidade. Seriam os “articuladores”, 

principais referências dos Mestres. 

 

Outra característica que reforça a utilização híbrida com conceito é que na 

realidade da BSF, “todos precisa fazer de tudo um pouco”, respeitando suas 

especialidades. 

 

• Projeto proposto pela Consultoria: Plano de Remuneração Variável para a 

Camada Operacional. A base para Remuneração Variável será o acompanhamento do 

plano semanal, que avaliará o Percentual de Pacotes Concluídos (PPC), ou seja, onde 

a equipe possui suas atividades a serem realizadas durante a semana, como forma de 

medição da produtividade. Esta produtividade será registrada através de um cartão de 

Produtividade, onde cada funcionário possuirá um.  

 

 

 

 

 



 16
 

 

- Ferramenta para medição, que 

fica na posse do colaborador; 

- A cada nova medição semanal de 

PPC, a equipe de gestão da Unidade de 

Negócios autoriza ou não a emissão do 

selo / carimbo, conforme PPC atingido e 

dos respectivos indicadores de 

Segurança e Qualidade; 

- Administrativo de Obras registra no cartão o resultado do PPC da respectiva 

semana. 

- Processo de resgate da recompensa acontece mensalmente, sendo auditado da 

produtividade, segurança e qualidade.  

 

Após a apresentação das idéias de Célula de produção e Remuneração variável o 

grupo abriu um debate quanto à implantação de um programa piloto: 

 

Ricardo lembra da importância de pensar na forma de prever estes custos extras 

com a remuneração nos orçamentos, sem afetar as margens competitivas das 

propostas. 

 

Nelson reforça a importância de disponibilizar um custo para atender a 

remuneração variável e aumentar a produção, qualidade e redução de acidentes, pois 

este custo adicional com certeza será muito inferior as perdas que temos hoje. 

 

O grupo debatia a implantação do projeto piloto, evidenciando uma dúvida entre a 

Remuneração Variável  ou Célula de Produção ou as duas em paralelo. 

 

Ricardo propôs implantar primeiro a Remuneração Variável com o uso do cartão 

produtividade em um dos empreendimentos durante um mês, tempo este para 

preencher um cartão. Após dar início à implantação e medição da Remuneração 
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Variável, sugeriu dar início a Célula de Produção no mesmo empreendimento escolhido 

pelo grupo. 

 

No final da reunião o grupo escolheu um empreendimento do tipo Comercial em 

Porto Alegre com as seguintes características: 

 

• Um grupo pequeno de colaboradores da empresa, aproximadamente 15 

pessoas;  

• Funcionários integrados ente si, ou seja, um grupo muito unido; 

• Empreendimento de longo prazo, possibilitando realizar o projeto piloto e testar; 

 

O próximo tema ficou para a escolha de líderes neste empreendimento para dar 

inicio ao programa de Célula de Produção. 

 

 

“PROJETO PILOTO” _ IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO 

VARIÁVEL NO EMPREENIMENTO COMERCIAL ATRAVÉS DO CARTÃO 

PRODUÇÃO. 

 

Na primeira semana de setembro de 2008 a direção da empresa com a presença 

da equipe estratégica em visita ao empreendimento escolhido, apresentam o Plano 

para os funcionários da obra. 

 

Nelson inicia a reunião dizendo que o projeto visa recompensar a equipe quando 

for atingida a Meta de Pacotes Programados para a semana, considerando o PPC 

(Percentual de Pacotes Concluídos). Alcançada a Meta, serão analisados os 

indicadores de Segurança do Trabalho e Qualidade, que funcionarão como redutores 

do Prêmio quando ocorrerem não conformidades. 
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O objetivo é premiar o desempenho que estiver acima do esperado das equipes da 

Unidade de Negócio, a fim de estimular o empenho dos funcionários para atingir 

resultados que superem a média atingida atualmente. 

 

Durante o mês terão 4 planejamentos, correspondentes as 4 semanas do mês 

vigente. Em cada semana serão avaliados os planos e seus respectivos resultados 

através do índice PPC – Percentual de pacotes concluídos. 

 

A idéia neste período é de testar e ajustar o projeto para torná-lo procedimento em 

todos os empreendimentos. 

 

Na apresentação não foram apresentados para os funcionários os valores 

conforme a tabela. Os valores serão discutidos durante o projeto piloto. 
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“PROJETO CÉLULAS DE PRODUÇÃO” _ ESTRUTURAÇÃO DO PLANO 

 

 

Em uma das visitas do grupo de benchmark realizadas em outra empresa o 

Coordenador de contratos Marcus trouxe uma apresentação do conceito de Célula de 

Produção aplicada no ramo de construções residenciais.  

 

Após apresentação deste conceito a direção achou muito interessante e sugeriram 

implementação de um projeto piloto em algum empreendimento com as características 

adequadas ao uso do projeto. Logo, para implementação do projeto de Célula de 

Produção o empreendimento deverá ter  

 

O projeto piloto foi implementado em um empreendimento do pólo industrial. Este 

empreendimento possuía um grande número de funcionários, o maior efetivo 

comparado com as outras unidades de negócio e um longo prazo de execução. O  

projeto obteve uma boa aceitação do Engenheiro de Campo e do mestre, pois, 

propiciou ampliar o controle das atividades, principalmente em um grande canteiro de 

obras. 

 

Segue algumas características da Célula de Produção, observadas neste 

empreendimento: 

 

• Pacotes de trabalho bem definidos com um período considerável de execução, 

possibilitando o acompanhamento da produção do funcionário; 

• Lideres com o papel de acompanhar a produção, qualidade e segurança; 

• Reduzir os índices de retrabalhos; 

• Valorizar os profissionais com mais tempo de casa e que possuem as 

características desejadas pela empresa. Esta valorização será dada na escolha 

do líder de produção; 

• Não possibilita a formação do funcionário multifuncional, devido às atividades 

bem definidas e com longo prazo de produção; 
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Ricardo da empresa X analisando este projeto piloto apresentou algumas críticas e 

sugestões. Assim segue: 

 

• Nos empreendimentos do ramo industrial e comercial da RH Engenharia na 

maioria das vezes não apresentam pacotes de trabalho bem definidos e com 

prazos longos, ou seja, são obras complexas onde os funcionários acabam 

executando várias atividades em um prazo muito curto; 

 

• A maioria dos funcionários da empresa apresentam características 

multifuncionais, ou seja, um pedreiro pode estar executando uma alvenaria no 

período da manhã e na tarde do mesmo dia poderá estar montando um 

escoramento de uma estrutura; 

 

• Atendendo a necessidade de reter a mão-de-obra o programa de Célula de 

Produção não atende, mas por outro lado, atende a qualificação do profissional, 

pois este terá um acompanhamento de um líder de produção; 

 

 

• A bonificação atende apenas ao líder onde este é reconhecido em “puxar” a 

produção, mas não engloba todos os funcionários. 

 

Roberto avaliou este projeto como uma complementação ao plano de 

Remuneração Variável para todos os funcionários. Sugeriu o projeto de líderes de 

produção. 

 

Gabriela em conjunto com a equipe tática e estratégica do empreendimento 

propõe a escolha de dois funcionários para preparo dos lideres das Células de 

Produção. 
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 Após Roberto apresentar sua opinião, o grupo estratégico questionou a 

possibilidade ainda de implementação do programa com algumas adaptações. O grupo 

acreditava na implantação da Célula de produção, onde esta teria uma remuneração 

adicional somente para os lideres onde estes ficariam com a responsabilidade de 

acompanhar a produtividade e qualidade dos trabalhos de uma ou mais células de 

produção. 
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5. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente estudo abordou questões, onde foi necessário realizar pesquisa 

bibliográfica, buscando um embasamento teórico para as tomas de decisões. Assim 

segue:   

 

5.1 Retenção de Talentos 

 

Segundo Marques Govatto, Ana Claudia (www.carreiras.empregos.com.br, 2007) 

as empresas são ambientes favoráveis para o aprendizado e desenvolvimento porque 

são ricas em idéias, métodos e práticas que envolvem várias pessoas num mesmo 

momento. Também nas relações com a sociedade, à contribuição empresarial é 

bastante significativa. Muito do que se aplica na organização pode servir de referência 

para outros grupos e indivíduos, o que amplia consideravelmente o acesso à 

informação e ao aprendizado. 

 

Segundo Marques Govatto, Ana Claudia (www.carreiras.empregos.com.br, 2007) 

afirma que estabelecer a diversidade na prática nem sempre é tarefa fácil e o discurso 

poucas vezes é capaz de mudar esta realidade. Ainda nos deparamos com o 

preconceito, fruto de um passado de colonização marcado pelo desrespeito às raças e 

costumes. Mas é preciso insistir numa mudança de comportamento. A própria 

discussão sobre o assunto no ambiente de trabalho poderá contribuir para a formação 

de uma nova mentalidade na qual a igualdade de oportunidades é o ponto de partida. 

      

 

Segundo Neves Loureiro, Luiz Eduardo (www.administradores.com.br, 2008) os 

indicadores econômicos são voláteis, o mercado se reposiciona automaticamente a 

cada alteração de cenário, porém, o planejamento estratégico das organizações 

contempla um prazo bem maior apesar de buscar trabalhar com o imponderável. 
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Por isso recomendamos também observar como estão os seus “Talentos 

Humanos”, serão eles os responsáveis pela condução da empresa na situação de 

crescimento que citamos acima. 

 

Estudos mostram que o desenvolvimento de lideranças e a reposição de talentos 

em substituição aos que estão se aposentando, por exemplo, serão duas das várias 

responsabilidades dos gestores de RH para o ano de 2008 que, além disso, terão ainda 

a responsabilidade de recrutar jovens com potencial de desenvolvimento para serem os 

futuros líderes da organização. (Neves Loureiro, Luiz Eduardo, 

www.administradores.com.br,2008). 

 

5.2 Tipos de Remuneração 

 

Remuneração Funcional  

 

Remuneração funcional baseado por cargos é forma mais tradicional utilizadas 

pelas empresas para recompensar seus funcionários por seu trabalho, representando 

ainda hoje a âncora, ou seja, a maior parcela do mix total de remuneração (Wood 

Júnior, Thomaz e Vivente Picarelli Filho, 2004). 

 

Conhecido popularmente como PCS (Plano de Cargos e Salários), é um dos 

sistemas de remuneração mais tradicionais existente e também o mais usual nas 

empresas em geral. O PCS é interessante para aquelas empresas que sofreram uma 

rápida expansão ou grandes transformações em um curto espaço de tempo, pois é 

freqüente que essas organizações fiquem consideravelmente “bagunçadas”. A 

remuneração funcional é implantada em conjunto com um sistema de cargos e salários 

para a adoção de conceitos que ajudarão a promover o equilíbrio interno.O sistema de 

remuneração funcional promove o equilíbrio interno e externo. O equilíbrio externo 

consiste na adequação dos salários da empresa em relação aos valores praticados no 

mercado, em função de pesquisas salariais e o equilíbrio interno ocorre após avaliação 

de todos os cargos e aplicação de uma regra geral para estabelecimento dos salários, 
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gerando um sentimento de justiça entre os empregados (Hatsumi Minamide, Camila, 

www.carreiras.empregos.com.br, 2007). 

 

O sistema de remuneração funcional é composto de: descrição de cargo, 

avaliação de cargos, faixas salariais, política para administração dos salários e 

pesquisa salarial. Para algumas empresas, o sistema tornou-se desinteressante em 

função de divergências com as práticas gerenciais adotadas. Uma boa saída para 

sanar as divergências encontradas é a continuidade da prática do sistema de 

remuneração funcional com restrições em alguns componentes e/ou adaptação da 

metodologia, tornando-a mais moderna. Algo como alterações das descrições de 

cargos, ampliação das faixas salariais, mudanças na avaliação de cargos e adoção de 

uma política para administração de salários focada nos negócios e interesses da 

empresa e dos empregados (Hatsumi Minamide, Camila, 

www.carreiras.empregos.com.br, 2007). 

 

Thomaz Wood Júnior e Vivente Picarelli Filho (2004) citam críticas ao sistema. 

Assim segue: 

 

• promove um estilo burocrático de gestão; 

• reduz a amplitude de ação dos indivíduos e do grupo; 

• inibe a criatividade; 

• inibe o espírito empreendedor; 

• não considera o foco nos clientes externos e internos; 

• reforça a orientação do trabalho para o superior hierárquico; 

• não tem orientação estratégica, nem de resultados; 

• não encoraja o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos; 

• torna as promoções excessivamente importantes; 

• incentiva o carreirismo. 

 

Segundo Thomaz Wood Júnior e Vivente Picarelli Filho (2004) as empresas que 

passaram por grandes processos de mudança e as que possuem o conhecimento como 



 25
 

principal insumo de suas operações, deverão gradativamente abandonar o modelo, 

mantendo apenas a utilização de alguns de seus componentes. 

 

Remuneração por Habilidades 

 

A Remuneração por habilidade desloca a base de pagamento da função para o 

inivíduo e possibilita às empresas gerir a aquisição, a aplicação e a disseminação do 

conhecimento, tornando-se uma alternativa coerente e apropriada para uma ampla 

gama de empresas e contextos organizacionais (Wood Júnior, Thomaz e Vivente 

Picarelli Filho, 2004). 

 

Segundo Thomaz Wood Júnior e Vivente Picarelli Filho (2004) o surgimento dessa 

forma de remuneração é conseqüência do aumento da complexidade do ambiente de 

negócios, que resultou em uma série de tendências registradas desde a década de 90 

nas empresas: 

 

• Estruturas organizacionais com menor número de níveis hierárquicos e, 

conseqüentemente, maior nível de autonomia e amplitude de responsabilidades 

para indivíduos e grupos; 

• Valorização do trabalho em equipe; 

• Aumento da exigência de multifuncionalidade e visão sistêmica; 

• Foco no aperfeiçoamento contínuo; 

• Pressões para redução de custos. 

 

Segundo Thomaz Wood Júnior e Vivente Picarelli Filho (2004), ainda que tenha 

um escopo direcionado a partes da organização, a remuneração por habilidades 

apresenta uma série de vantagens e ganhos para as empresas. Essas vantagens e 

ganhos podem ser classificados em dois grupos: 
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Fonte: Adaptado de LAWLER III, E.E. Strategic pay: aligning organizational 

strategies and pay sytems. San Francisco: Jossey-Bass, 1990. Cap.9. 

 

Remuneração por Competência 

 

Um agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes correlacionadas, que 

afeta uma parte considerável da atividade de alguém, que se relaciona com o 

desempenho, que pode ser medido segundo padrões preestabelecidos, e que pode ser 

melhorado por meio de treinamento e desenvolvimento (Scott B. Parry, 1996). 

Vantagem do Crescimento Horizontal Vantagem do Crescimento Vertical 

• Flexibilidade: a multifuncionalidade 

facilita a alocação de mão-de-obra. 

Ex.: preenchimento de postos de 

trabalho de funcionários ausentes, 

cobertura de férias e transferências 

de pessoal para áreas de gargalos 

de produção. 

• Adaptabilidade: uma mão-de-obra 

mais qualificada responde com mais 

rapidez a mudanças no processos e 

equipamentos. 

• Custos: a multifuncionalidade evita 

excesso de quadros para cobrir 

férias e ausências. 

• Rotatividade e absenteísmo: 

evidencias empíricas indicam 

reduções desses índices. 

• Visão Sistêmica: funcionários 

adquirem visão mais geral da 

empresa, facilitando a solução de 

problemas e melhorando os 

processos decisórios. 

• Inovação: uma visão mais ampla 

também incentiva a busca de 

melhorias e inovações. 

• Comprometimento: o nível de 

comprometimento entre 

colaboradores e empresa aumenta 

pela sua maior compreensão da 

empresa e das relações internas 

entre clientes e fornecedor. 

• Autogestão: aumenta a capacidade 

de autocontrole e autogestão dos 

indivíduos e dos grupos. 

• Cultura participativa: é favorecida 

em função da maior capacitação dos 

funcionários. 



 27
 

Características percebidas nas pessoas que envolvem conhecimentos, habilidades 

e atitudes que levam a desempenho superior. Competências envolvem 

comportamentos observáveis e mensuráveis que se relacionam com o trabalho (Gerald 

E. Ledford Jr., 1995). 

 

Na década de 90, a remuneração por competência surge como desenvolvimento 

natural do sistema de remuneração por habilidades, superando algumas de suas 

limitações e sendo utilizada primeiramente para o corpo gerencial e diretivo e em 

seguida para todos os profissionais. A remuneração por competências caracteriza-se 

pela grande variedade, certo grau de abstração, nível apreciável de incerteza e alto 

dose de criatividade (Wood Júnior, Thomaz e Vivente Picarelli Filho, 2004). 

 

Na implantação da Remuneração por Competências, o principal fator critico de 

sucesso é a definição dos aspectos que irão compor o sistema e seu alinhamento com 

as estratégias da empresa (Wood Júnior, Thomaz e Vivente Picarelli Filho, 2004). 

 

Salário indireto 

 

Compreende essencialmente os benefícios oferecidos pela empresa a seus 

funcionários. Benefícios respondem por parte considerável da remuneração total e 

costumam ser fator de decisão na aceitação de ofertas de emprego (Wood Júnior, 

Thomaz e Vivente Picarelli Filho, 2004). 

 

Previdência Complementar 

 

Desde 1889, quando o chanceler prussiano Otto Von Bismarck introduziu a 

pensão do estado, este tem sido visto como o principal supridor de renda na 

aposentadoria. A Inglaterra implantou eu primeiro sistema em 1908 e o Estados Unidos 

o fizeram na década de 30, durante o New Deal (Wood Júnior, Thomaz e Vivente 

Picarelli Filho, 2004). 
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Participação Acionária  

 

A participação acionária é uma forma de remuneração praticada há muitos anos 

em paises como Estados Unidos e Inglaterra. Em cada país, toma contornos próprios 

em função da estrutura industrial e financeira e da legislação que regulamenta o tema. 

Em especial no estados Unidos, o assunto é de grande complexidade, coexistindo uma 

enorme variedade de formas. No Brasil, embora já venha sendo utilizada como parte da 

remuneração de executivos há algum tempo, só recentemente ganhou maior 

popularidade (Wood Júnior, Thomaz e Vivente Picarelli Filho, 2004). 

 

Segundo Thomaz Wood Júnior e Vivente Picarelli Filho (2004), a participação 

acionária é uma forma complexa e sofisticada de remuneração, mas que, se bem 

projetada, pode gerar, para as empresas e seus funcionários, grandes benefícios a 

médio e longo prazo. 

 

Utilização dos sistemas de remuneração 

Programas de Participação nos Lucros ou Resultados  46%  

Remuneração Variável  44%  

Remuneração Funcional e Habilidades ou Competência  38%  

Remuneração por Habilidades ou Competência  28%  

Remuneração Funcional (tradicional)  18%  

Remuneração Funcional (com faixas amplas)  15% 

Fonte: Arthur Andersen  
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5.3 Remuneração Variável 

 

Paulo Roberto Xavier, Mateus de Oliveira, Makron Books, 1999. Segundo os 

autores, em tempos de economia globalizada há uma tendência cada vez maior à 

incorporação de um componente variável na remuneração total dos colaboradores e a 

participação nos resultados é um fator de motivação. A obra é voltada para 

empresários e executivos responsáveis pelas áreas estratégicas das organizações. 

Trata da remuneração dos funcionários, um dos itens que, atualmente, mais 

preocupam o empresariado. Seu cálculo, segundo os autores, obedece cada vez mais 

a critérios técnicos bem elaborados e criativos, dentro de parâmetros quantitativos e 

qualitativos previamente determinados. 

 

Segundo Thomaz Wood Júnior e Vivente Picarelli Filho (2004), uma das principais 

razões para utilização da remuneração variável é vincular ao esforço realizado para 

conseguir determinado resultado. Por isso, quanto mais claro for esse vinculo, melhor 

para o sistema, melhor para a empresa e melhor para o funcionário. 

 

O pagamento por peça, ou prêmio de produtividade, começou a ser utilizado no 

inicio do século XX, com a implantação das linhas de montagem. O objetivo era extrair 

o máximo de uma força de trabalho de baixa qualificação, que executava tarefas 

simples e repetitivas. Este objetivo originou o que conhecemos como estudos de 

tempos e movimentos e as áreas de organização e métodos. Esse campo ganhou em 

sofisticação ao longo do tempo e, até hoje, muitas empresas ainda utilizam-se dessas 

metodologias (Thomaz Wood Júnior e Vivente Picarelli Filho, 2004). 

 

De acordo com Thomaz Wood Júnior e Vivente Picarelli Filho (2004), segue os 

objetivos da remuneração variável: 

 

• Vincular o desempenho e a recompensa de forma a motivar o individuo e o 

grupo a buscarem a melhoria continua e extrapolar seus níveis clássicos de 

desempenho; 
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• Partilhar os bons e maus resultados da empresa; 

• Transformar custo fixo em custo variável; 

• Comprometer todas as áreas e processos da organização com os 

resultados esperados; 

 

Participação nos lucros e/ou nos resultados 

 

A participação nos lucros não é um assunto novo no Brasil. A constituição Federal, 

nas versões de 1946, 1967, e 1988, prevê a participação dos funcionários nos lucros 

da empresa. Mas, foi só no final do mandato do Presidente Itamar Franco que o 

assunto foi regulamentado Pela Medida Provisória 794 (Thomaz Wood Júnior e Vivente 

Picarelli Filho, 2004). 

 

De acordo com Thomaz Wood Júnior e Vivente Picarelli Filho (2004), segue as 

vantagens e fatores condicionantes da participação nos lucros e nos resultados: 

 

Vantagens Fatores Condicionantes 

• Aumenta, entre os funcionários, a 

compreensão da natureza do 

negocio; 

• Reforça importância da 

convergência de esforços 

• Leva uma visão mais abrangente 

do negocio e dos sistemas 

• Reduz resistência a mudança 

• Aumenta a pressão dos 

funcionários por sistemas de gestão 

mais eficazes 

 

• percentual de remuneração total 

representada pela participação nos 

lucros e nos resultados deve ser 

suficientes para motivar esforços e 

representar uma remuneração de 

risco; 

• Transparência na divulgação nos 

resultados; 

• visão mais clara do vinculo entre 

ações individuais, ações grupais, 

resultados setoriais, resultados 

globais e influencias externas. 
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5.4 Células de Produção 

 

 

Ron Thorn [Thorn 96] apresenta como maiores vantagens obtidas pela focalização 

da produção com células de manufatura, as seguintes: ampliação da flexibilidade nos 

processos; facilidade para se isolar, resolver problemas; redução e controle de custos; 

redução de prazos ou aumento da produção; melhoria da qualidade; controle de 

estoques e distribuição; controle das perdas; eliminação de refugos; facilidade para se 

perceber a falta de habilidades; facilidade para obtenção de soluções em engenharia de 

processo; focalização de novos critérios de projeto; introdução de novas tecnologias, 

processos ou equipamentos e mudança de práticas dos trabalhadores.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O recurso humano é  a fundamental consideração no Planejamento e Controle da 

Produção dos empreendimentos. A gestão do recurso humano é bem sucedida quando 

buscamos um plano de qualificação e de reconhecimento do trabalho dos funcionários, 

alinhado com as  estratégias da organização.  

 

A busca por ferramentas de motivação, reconhecimento e qualificação, deve ser 

constante e sempre visando o diferencial competitivo da organização. 

 

Na empresa o plano de remuneração variável para o nível operacional continua na 

fase de projeto piloto. Mas, foi possível diagnosticar a dificuldade de criar e vincular as 

regras ao plano e ao mesmo tempo atender o objetivo de qualificação e retenção da 

equipe.  

 

A identificação do líder para a célula de produção esta exigindo critérios que 

busquem ou formem um perfil capaz de multiplicar o conhecimento e Cultura da 

organização para sua equipe, mobilizando a Camada Operacional a fim de aumentar a 

produtividade 

 

Os protagonistas tratam o assunto voltado para um projeto adaptado do conceito à 

realidade da empresa. Em função da característica dos negócios da organização 

(produto não seriado), a proposta é implantar um conceito “híbrido” de célula, onde os 

líderes seriam aqueles Colaboradores com maior tempo de empresa e com maior 

maturidade profissional. Além de terem uma remuneração fixa diferenciada, eles seriam 

os responsáveis por “puxar a produção” nas suas áreas de especialidade. Seriam os 

“articuladores”, principais referências dos Mestres. Outra característica que reforça a 

utilização híbrida com conceito é que na realidade da empresa, “todos precisam fazer 

de tudo um pouco”, respeitando suas especialidades. 
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Nas quatro semanas de avaliação do Projeto Piloto, foi registrado PPC`s de 78% 

na primeira semana, 67% na segunda semana, 83% na terceira semana e 68% na 

última semana do mês de setembro de 2008. Com base nestes índices, foi registrado 

no cartão de Produtividade apenas a segunda semana do mês , ainda com a menor 

pontuação. Também foi observado que a equipe da BSF Engenharia teve uma 

participação favorável no resultado do PPC geral da semana, ou seja, analisando 

isoladamente, tiveram bons resultados, mas o índice geral teve influencia de equipes de 

terceiros. 

 

O processo decisório não esta na fase final, mas sim no meio pelo qual se busca 

uma solução ou novas alternativas, para atender o objetivo de reter e qualificar a mão-

de-obra do nível operacional. Importante que as decisões estão sendo tomadas em 

meio de fatos e elementos, através dos estudos dos projetos pilotos, que possibilitam 

embasamento para as decisões, almejando a excelência e diminuição dos riscos de 

erros. 

 

Questões para discussão: 

 

1. No estudo da Remuneração Variável, considerando a avaliação baseada nos 

índices do PPC, qual a sugestão para definição das regras de avaliação da equipe da 

BSF ENGENHARIA? 

 

2. Como comprometer as equipes dos terceiros, considerando que os projetos são 

voltados especificamente a mão-de-obra da BSF Engenharia? 

 

3. Como preparar a equipe quanto ao reconhecimento e aceitação do funcionário 

escolhido como líder de Produção? 
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4. Existem outras ferramentas que poderiam ser implantadas, visando a qualificação e 

retenção da mão-de-obra na Construção Civil? 
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