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RESUMO 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo identificar e analisar a 

percepção dos jovens em início de carreira sobre o impacto que a remuneração por 

competências tem sobre seu desejo de trabalhar e de permanecer em uma organização. Para 

tanto, o estudo discorre sobre a história da remuneração por competências, suas características 

e sua importância na atração e retenção de colaboradores baseado na literatura de gestão de 

pessoas e administração de empresas. Além disso, para uma pesquisa mais completa, foi 

conduzida uma pesquisa de abordagem quantitativa, com os dados finais analisados por 

estatística descritiva, os quais foram coletados por meio de questionário eletrônico, Google 

Forms, com 85 jovens de 17 a 30 anos, no início de suas carreiras. A pesquisa é relevante por 

oferecer às organizações uma nova visão sobre a remuneração por competências e como ela 

poderia servir de vantagem competitiva em um mercado cada diz mais feroz. E, para os jovens 

no começo de suas carreiras, apresenta a oportunidade de conhecer melhor a renumeração por 

competência e como ela poderia auxiliá-los em sua carreira profissional. A análise de resultados 

demonstrou que a remuneração por competências, na visão dos jovens, pode ser entendida como 

uma ótima proposta de atração e retenção para as organizações interessadas em jovens talentos.  

Palavras-Chave: Administração. Gestão de Pessoas. Início de carreira. Recursos Humanos. 

Remuneração Estratégica. Remuneração por Competências. Retenção de talentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

This work aims to identify and analyze the perception of young people at the beginning 

of their careers about the impact that Competency-Based Pay has on their desire to work and 

remain in an organization. Therefore, this study discusses the history behind the Competency-

Based Pay, its characteristics and importance in attracting and retaining employees based on 

literature. In addition, for more complete research, research with a quantitative approach was 

conducted, with the final data transmitted by descriptive statistics, which were collected through 

an electronic questionnaire, Google Forms, with 85 young people from 17 to 30 years old, at 

the beginning of their careers. The research is relevant as it gives new and old organizations a 

new perspective on competency-based pay and how it could provide a competitive advantage 

in an increasingly fierce market. And, for young people at the beginning of their careers, it gives 

the opportunity to learn more about this type of remuneration and how it could help them in 

their professional career. The analysis of results shows that the attribution by competence, in 

the view of the young people, can be understood as a great proposal for attracting and retaining 

for the evaluations of young talents. 

Keywords: Administration. People Management. Beginning of career. Human Resources. 

Strategic Remuneration. Compensation for Skills. Talent Retention. 
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1.  INTRODUÇÃO   

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

Quando se pensa em competência, se pensa em um conjunto de habilidades, saberes, 

conhecimentos e atitudes. Mas, quando se define competência de uma forma mais aprofundada, 

é possível identificá-la como o conjunto de conhecimentos, atitudes e habilidades observáveis 

e mensuráveis que se relacionam com desempenho, o qual pode ser medido, desenvolvido e 

treinado, de acordo com Perry e Ledford Jr (1996 apud WOOD e FILHO, 2004). 

Com essa definição, pode-se entender que as pessoas usam suas competências para 

realizarem tudo na vida, inclusive o seu trabalho, pelo qual as pessoas são remuneradas de 

diversas formas, dependendo da estratégia da instituição à qual se está inserido. Porém, a 

maioria dessas instituições, atualmente, não recompensam as competências de seus 

colaboradores devidamente e estas acabam ficando em segundo plano na estratégia gerencial. 

Isso acaba ocasionando uma renumeração quantitativa injusta pois apesar de ter as 

competências essenciais para produzir o produto ou serviço final da organização, não são pagos 

em concordância.  

Jovens colaboradores sabendo como o mercado de trabalho atual é competitivo e 

inconstante, procuram, através de cursos, pós-graduações, MBA’s, entre outros agregar mais 

conhecimentos e habilidades, ou seja, futuras competências para estarem sempre um passo à 

frente de seus “concorrentes” numa carreira bem-sucedida. Por isso, o seu ponto forte e sua 

vantagem em relação àqueles que têm a experiência que lhe falta, são suas competências 

desenvolvidas por meio de sua qualificação. Mas, apesar das exigências do mercado vigente, 

as empresas ainda escolhem remunerações mais conservadoras, que não incluem e atraem os 

colaboradores contemporâneos, principalmente quando o mercado de trabalho fica aquecido, 

os quais, por sua vez, acabam escolhendo outras alternativas mais cativantes para sua carreira. 

A remuneração por competências é uma proposta diferente da usual, a qual, 

basicamente, leva em conta o que o funcionário sabe fazer, e não o cargo que ocupa ou quantos 

anos de experiência e de empresa ele tem; ela se alinha a um estilo gerencial mais estratégico, 

inovador, competitivo a outras empresas e benéfico a seus colaboradores, de acordo com a 

literatura.  Por isso, se torna uma vantagem na hora de atrair e reter funcionários, principalmente 

os mais jovens, em início de carreira, que não possuem uma enorme experiência ou “tempo de 

firma”, mas que têm diversas competências diferentes e necessárias ao mercado de trabalho. 

Isto os torna capazes de agregar valor ao produto final da empresa, levando-se, também, em 

consideração, que procuram uma opção mais atraente para desenvolverem suas carreiras, dentro 



 
 

de um mercado de trabalho tão competitivo como o atual. 

Desta forma, destacam-se as seguintes reflexões: a remuneração por competências é 

bem compreendida? Seria a renumeração por competências uma boa estratégia para atrair e 

reter jovens no início de carreira? As empresas e jovens possuem consciência do impacto dessa 

remuneração? 

 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Identificar a percepção de jovens, em início de carreira, sobre o impacto que a 

remuneração por competências tem sobre seu desejo de trabalhar e de permanecer em uma 

organização. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Definir a renumeração por competência, segundo a literatura. 

b) Identificar as características da gestão da remuneração que atraem os 

jovens para a vida organizacional. 

c) Verificar se a remuneração por competências influencia o 

desenvolvimento na carreira dos jovens colaboradores. 

d) Investigar a relação entre a renumeração por competência e a atração e 

retenção de colaboradores. 

1.3 RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

O estudo é relevante por poder aprofundar o conhecimento sobre o assunto, auxiliando 

as empresas a optarem por um modo de gerenciamento mais competitivo e, assim, mais 

adequado à conjuntura atual do mercado de trabalho, porque, ao atrair e manter os 

colaboradores que estão em seu início de carreira por meio da remuneração por competências, 

a organização terá a oportunidade de moldar e construir uma carreira com a visão e valores 

alinhados aos dela, tendo colaboradores incentivados positivamente a estudar e buscar novas 

competências assim agregando, assim, valor ao seu trabalho. Ademais, pode diminuir os gastos 

e tempo com treinamento de novo pessoal causada pela retenção do pessoal. 

E, pelo lado dos jovens que estão começando a sua carreira, este estudo poderá ajudá-

los a compreender melhor a renumeração por competência e como ela poderá auxiliá-los na 

construção de suas vidas profissionais, sem que precisem ficar indo de uma empresa para outra 



 
 

a fim de ganhar experiência de formas diferentes e aumentarem seus currículos. Além de ajudá-

los a serem a melhor versão profissional de si mesmos, almejando sempre aprender mais. 
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2. REVISÃO TEÓRICA  

 

A revisão teórica desta pesquisa foi estruturada em três tópicos para melhor 

compreensão e aprofundamento do tema. São eles: Remuneração: breve histórico; A 

remuneração por competências: desafios e oportunidades e O jovem e a carreira: o papel da 

remuneração. O primeiro tem como objetivo conceituar a remuneração, já que está é a base do 

tema; o segundo tópico aborda a remuneração por competências, o tema central do trabalho e a 

última parte trata da influência entre a remuneração e a futura carreira de jovens colaboradores.  

 

2.1. REMUNERAÇÃO: BREVE HISTÓRICO 

 

Uma maioria pode pensar que a remuneração salarial é uma mera consequência da 

revolução industrial por a entendermos pela visão atual e não lhe darmos a devida atenção, 

porém para ela chegar ao conceito e valor social contemporâneo foi preciso ser reformulada 

através dos anos.  

Segundo pesquisas de Ribeiro (2006), inicialmente, não existia uma remuneração 

propriamente dita, mas sim uma troca da prestação do trabalho por sal, por exemplo, um item 

valioso para a conservação de alimentos. Com o passar dos anos, houve uma diversificação dos 

itens de trocas até, finalmente, chegar ao pagamento do serviço por dinheiro.  

A palavra remuneração provém do latim remuneratio, do verbo remunerar, que significa 

recompensar (MARTINS, 2007), e uma das primeiras recordações de sua execução foi na Idade 

Média, quando os trabalhadores responsáveis pela produção de tecidos recebiam incentivos que 

podiam ser entendidos como salários, para desenvolver suas tarefas (RIBEIRO, 2006).  

A remuneração, então, é vinculada ao pensamento de se estar recompensando uma 

permutação entre o responsável pela contratação do trabalho e o executor. Com o passar do 

tempo, esse pensamento foi se consolidando como um direito de toda transação entre o 

prestador e o tomador de serviços, sendo utilizado mundialmente.  

Na Idade Média, não existia a preocupação de pagamento em moeda para os servos, 

pois, os mesmo buscando proteção trabalhavam nas terras dos nobres em troca de somente tirar 

o seu sustento tirado delas. Historicamente, o começo da remuneração, como é conhecida 

atualmente, ou seja, aquela que é vinculada ao pagamento por parte do patrão e calculado pelo 

tempo e esforço gastos pelo trabalhador na produção de um bem e/ou serviço, surgiu na segunda 

metade do século XIV, com o declínio da época feudal e começo do capitalismo, quando o 

trabalhador precisou ter poder de compra e não podia mais ser ignorado socialmente, segundo 
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reportagem da revista Super Interessante publicada em 2006.  

Citando o historiador Arnaldo de Castro (2016, p.1) em sua entrevista para a reportagem 

especial sobre salário do site da Justiça do Trabalho: 

A origem do pagamento pelo trabalho, ela é muito antiga. Desde que a sociedade sai 

da lógica do trabalho da coletividade, produzir para a coletividade e começam a pensar 

num excedente de produção, no lucro então o trabalho passa a ser explorado e essa 

exploração do trabalho acaba gerando o que nós conhecemos hoje como salário. 

 

Com o surgimento do Capitalismo, surge também a necessidade de a moeda ser 

acessível a todas as camadas sociais, porque o citado sistema econômico sobrevive por meio da 

produção de bens e serviços com fins lucrativos e, usualmente, exploração da mão de obra. 

Assim, os trabalhadores, antigos servos, precisaram ser recompensados em moeda, além de 

ganharem uma nova função na sociedade. 

Com o desenvolvimento do novo tipo de trabalho assalariado, surgiu, no início do século 

XX, um sistema considerado ideal de remuneração, com um tempo padrão para realização da 

tarefa e o ganho de um valor fixo de acordo com a execução dentro deste tempo, cujo mentor e 

executor foi Frederick Taylor, na denominada “Administração Científica”. Além do valor fixo, 

existia a “bonificação”, um pagamento de um valor adicional, caso o trabalhador conseguisse 

realizar sua tarefa em um tempo menor do que o padrão (RIBEIRO, 2006). 

Ainda século XX, o processo de remuneração do trabalho assalariado deixou de 

considerar os empregados como meros executores de tarefas e ordens e procurou combinar 

empresa e produção com pessoas e seus respectivos salários, em uma tentativa de compreender 

melhor o comportamento produtivo dos indivíduos. Por meio de pesquisas em relações 

humanas, notou-se que, somente o dinheiro, não estimulava o trabalhador, mas, sim, sua 

motivação e satisfação com o sistema de remuneração utilizado (ARAÚJO, 2006). 

Até a grande Revolução Industrial da segunda metade do século XVIII a remuneração 

era facilmente entendida, calculada e aplicada por uma simples avaliação tempo x valor, sem 

considerar nada mais, tais como incentivo à motivação, satisfação com os processos de trabalho, 

qualidade do local de trabalho, entre outros. Isso pode ser explicado pela falta de estudos e 

preocupação com os funcionários, que eram vistos apenas como mão de obra objetivando o 

lucro máximo da empresa. 

Nos tempos atuais, e com formatos que vêm se desenvolvendo de acordo com os 

contextos da globalização e das especificidades do nosso país, é importante conceituar a 

remuneração de acordo com os principais autores do assunto. 

Em uma visão jurídica, de acordo com a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, de 1 
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de maio de 1943, Art. 457: 

Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além 

do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do 

serviço, as gorjetas que receber. § 1o Integram o salário a importância fixa estipulada, 

as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. 

 

Em um conceito mais simplista, Chiavenato (2014, p. 241), acredita que a remuneração 

é “o pacote de recompensas quantificáveis que um funcionário recebe pelo seu trabalho.”. Além 

disso, ele desmembra essa remuneração total em quatro componentes: o primeiro e o principal 

sendo a remuneração básica, pagamento fixo, conhecido popularmente por salário; os próximos 

seriam os incentivos salarias e incentivos não financeiros, os quais visam gratificar aqueles que 

apresentaram um desempenho maior e/ou alcançaram as metas; o último são os benefícios (vale 

transporte, vale alimentação, assistência médica, entre outros. 

Lamcombe (2005, p. 147) também divide esta mesma linha de raciocínio quando define 

remuneração como a soma de tudo: salário, gratificação, adicionais como insalubridade,  

trabalho noturno, horas extras, e benefícios. A diferença está no modo com que os dois autores 

(Chiavenato e Lamcombe) reconhecem o benefício, já que Lamcombe não diferencia benefício 

de incentivos salariais/financeiros. 

A remuneração também pode ser entendida como tendo três variantes: a primeira seria 

o recebimento de um conjunto de parcelas contraprestativas dentro da relação empregatícia; a 

segunda estabelece uma distinção entre as concepções das expressões salário e remuneração, 

baseando-se no caráter genérico da remuneração e no particular do salário; e, a última, apoia-

se nos conceitos jurídicos relativos à remuneração (DELGADO, 2009). 

Portanto, pode-se resumir a definição de uma gestão de remuneração como uma 

operacionalização de projetos e sistemas de pagamento, a qual visa recompensar o tempo, 

dedicação, esforço, conhecimentos e competências gastos pelo colaborador para alcançar os 

objetivos impostos pelas organizações. Esta gestão pode seguir dois modelos: o tradicional, 

focado no cargo para a consolidação dos projetos, e a estratégica, fundamentada na 

quantificação e qualidade da contribuição dos funcionários como principal fator relevante para 

o cálculo da remuneração e na qual se encontra a remuneração por competências que é a base 

do tema desta monografia. 

O pensamento supracitado é embasado por Barret (1991), que evidencia a escala de 

preocupação com os níveis de habilidade e competências para desenvolver as tarefas para 

formular os programas de remuneração como a principal oposição entre as abordagens 

tradicional e estratégica  
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2.2 A REMUNERAÇÃO POR COMPETÊNCIAS: DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

 

O mundo mudou. Escutamos essa frase a todo minuto, independentemente do assunto. 

E o ambiente organizacional não está isento dessas mudanças. Novas tecnologias surgem todos 

os dias, os processos estão sendo reinventados e os funcionários não possuem as mesmas visões 

sobre o trabalho e as mesmas motivações para desempenhá-lo. Apesar de trabalhar para ter 

dinheiro e sobreviver ser, ainda, um dos maiores motivos desde antes da grande Revolução 

Industrial, os funcionários também querem ser vistos como mais que objetos de exploração.  

No início da industrialização do século XX, as pessoas eram tratadas como peças 

substituíveis e, por isso, a remuneração por peça combinada com uma rígida supervisão, era 

uma solução. Mas, a organização evoluiu, nos nossos tempos, para um cenário organizacional 

mais flexível, com menos departamentos e funções e mais equipes multidisciplinares, trabalho 

remoto, gestão por processos etc., e, o que era solução passou a ser um problema. A demanda 

passou a ser adaptabilidade e flexibilidade (WOOD e FILHO, 2004).  

Wood e Filho (2004, p. 13) citaram exemplos, que nos colocaria na era pós-industrial, 

dessas evoluções enunciadas por John Naisbitt (1983), como: 

A passagem da sociedade industrial à sociedade da informação, das economias 
nacionais à globalização, da visão de curto prazo à visão de longo prazo, menor 

dependência de estrutura hierárquica em favor de redes informais, de padrões e poucas 

alternativas de vida para uma sociedade de opções. 

 

 E, segundo os autores Wood e Filho (2004), elas trazem duas consequências: a 

obrigação das organizações em enfrentar essas transformações com uma visão mais flexível e, 

por consequentemente, a falência dos conceitos de trabalho e remuneração, pois o conceito de 

trabalho em si mudou e os modelos tradicionais têm dificuldade de fazer frente a este novo 

conceito.  

Cabe ressaltar que caímos no erro de imaginar que as organizações superaram esses 

tempos primitivos e estão evoluindo e se ajustando junto às transformações. Infelizmente, a 

maioria das organizações continuam realizando os mesmos processos padronizados e 

antiquados, se recusando a abrir os novos horizontes da adaptabilidade e flexibilidade que a 

sociedade atual e diversa requer.  

 

É nesse novo cenário que surge a remuneração por habilidades, a qual é definida como 

uma forma de remuneração em que a base da remuneração é determinada pelas habilidades do 
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funcionário, como primeira resposta à visão tradicional de cargos e funções, porém, focada em 

atividades técnicas e operacionais, tendo a reprodutibilidade e previsibilidade como 

característica. Na década de 1990 surge a remuneração por competências, podendo ser vista 

como um progresso orgânico do sistema por habilidades, solucionando algumas limitações do 

anterior e sendo utilizada, primeiramente, para gerência e diretoria e em seguida para todos os 

profissionais (WOOD e FILHO, 2004).  

Os sistemas tradicionais reconhecem o tempo e não a contribuição do funcionário neste 

tempo e, com isso, estes sistemas não incentivam o desenvolvimento de habilidade e/ou 

competências. Por isso, em seu artigo PINTO, GOMES e BRITO (2019, p. 07) ressaltam que:  

 

As instituições precisam, dentro de uma visão inovadora e estratégica, remunerar seus 

trabalhadores através de formação, treinamento e capacitação. Há necessidade de 

investimentos por parte dos empresários para constituição e o progresso do capital 

intelectual que vitalizam o sucesso da empresa. O que se recomenda, é que a estratégia 

de remuneração rejeite as anomalias dos sistemas tradicionais e implemente como 

uma nova vantagem competitiva a remuneração por habilidades e/ou por 

competências. 

 

Entende-se, assim, que a remuneração tradicional já não mais sacia as demandas do 

atual contexto socioeconômico do trabalho. Portanto, a resposta está no investimento, 

desenvolvimento e aplicação dos sistemas de remuneração estratégica nas organizações. Com 

este pensamento, o intuito deste trabalho é focar na remuneração estratégica por competências 

e defini-la de acordo com autores, suas vantagens, desafios e oportunidades para a organização. 

Primeiramente, competência é definida no dicionário Aurélio como: a “capacidade de 

fazer alguma coisa; aptidão”; “conjunto de habilidades, saberes, conhecimentos” e “dever 

ligado a um ofício, cargo, trabalho; atribuição, alçada”. Uma opção mais aprofundada seria  a 

seguinte: 

Um agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes correlacionados, 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 (PARRY, 1996, apud WOOD & FILHO, 2004, 

p.71). 

 

É essencial frisar como as definições relacionam conhecimentos e atitudes a 

desempenho e trabalho, já que as competências necessitam estar aplicadas e orientadas à 

melhora da produção da equipe e da organização, por consequência. Além disso, é importante 

que elas sejam observáveis para que possam ser medidas segundo parâmetros estabelecidos no 

intuito de ser adotado no sistema de remuneração por competências.  
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Outrossim, existem, segundo Prahalad e Hamel (1995), as competências essenciais, que 

as organizações precisam identificar e desenvolver por ser tratarem das capacidades que as 

guiarão à liderança em seu setor. Em resumo, os autores as definem como o conhecimento 

grupal da organização, utilizada, em especialmente para coordenar as habilidades e integrar 

tecnologias a elas. Assim, são entendidas como um comprometimento coletivo para otimizar o 

trabalho entre as diversas limitações organizacionais. 

Mediante ao exposto, Chiavenato (2014), expõe que neste tipo de remuneração (por 

competências), o colaborador é guiado a aprimorar e expandir suas competências alinhadas às 

suas funções e/ou seu cargo, causando um aumento na capacidade e apetite de aprender novas 

atividades, tecnologias, processos, projetos e estrutura organizacional. Este alcance a novos 

horizontes cria oportunidades de crescimento vertical na carreira, além de incentivar o trabalho 

em equipe, a retenção de talentos e melhora na produtividade. 

A principal causa decisiva para o sucesso da implementação de uma remuneração seria 

a definição dos componentes do sistema e de seu alinhamento à estratégia da organização. O 

desafio para o bom desenvolvimento desta remuneração é a dificuldade de definir estes 

parâmetros, uma vez que as particularidades do trabalho e da sociedade as mudam. Cabe 

ressaltar que todo esse sistema é interligado ao sistema de avaliação de desempenho planejado 

e operado pela organização. 

Wood e Filho (2004, p. 70), identificam os passos para facilitar a identificação 

supracitada:  

 O primeiro passo seria realizar um levantamento dos direcionamentos 

estratégicos da empresa. 

 O segundo passo é identificar as competências essenciais da empresa, seguindo 

os conceitos de Prahalad e Hamel (citados anteriormente); 

 Já o terceiro passo é transformar as competências essenciais em competências 

genéricas, as quais todos profissionais, independente do seu nível hierárquico, função ou 

processo, deverão capacitados e remunerados; 

 O quarto passo é: realizar o um segundo desdobramento nas competências 

essenciais em competências específicas, as quais são definidas pelo modelo conceitual da 

remuneração e classificadas por nível hierárquico, processo ou cargo.  

 

Em um aprofundamento do assunto, naturalmente, as características primordiais da 

remuneração, as que a destacam no meio da variedade de tipos de sistemas são: a base da 
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remuneração ser as competências das quais os colaboradores são avaliados e certificados, não 

privilegiando o tempo de experiência e senioridade, como acontece na tradicional de cargos e 

salários; os critérios para o crescimento da carreira se dá por meio de movimentação horizontal, 

progressão profissional dentro do cargo com o avanço da proficiência em competências 

específicas, e movimentação vertical, a promoção mediante comprovação de determinadas 

competências; e, finalmente, a lógica da remuneração dos funcionários é reflexo direto da 

avaliação das competências alcançadas pelos funcionários, sendo que cada uma terá um valor 

específico, dependendo da flexibilidade e estratégia, definido pela empresa (WOOD & FILHO, 

2004).  

Into, Gomes e Brito (2019), publicaram que as remunerações tradicionais baseadas em 

cargos e salários podem ser vistas como “onde o salário do trabalhador é congelado e as 

“escadas” de crescimento limitadas. Não se aproveita o potencial e se despreza as competências 

e as habilidades dos funcionários.”, desvendando uma das grandes desvantagens desse tipo de 

remuneração.  

Por isso, no caso das oportunidades ocasionadas por este tipo de remuneração, ou seja, 

suas vantagens, Wood e Filho (2004) evidenciam que, como a sustentação do sistema são as 

competências definidas estrategicamente pela organização, a remuneração está diretamente 

alinhada aos objetivos do negócio, sendo um mecanismo de comunicação do que se espera de 

cada colaborador. Assim, conduz uma melhor compreensão da organização como um todo, 

viabilizando a disseminação das capacidades junto às estratégias – almejando a alta 

performance – e junto aos empregados, promovendo a evolução profissional.  

Para a gestão de pessoas, a remuneração por competências pode servir como uma valiosa 

reguladora em casos de carência de treinamento e desenvolvimento de algumas competências, 

planos de sucessão, processos seletivos internos e externos. Inclusive, compromete a gerência 

e a diretoria a desenvolverem uma gestão mais efetiva de sua equipe (WOOD & FILHO, 2004).  

Com efeito, este sistema de remuneração, para Oliveira (2007, apud INTO, GOMES e 

BRITO, 2019), exige um novo papel da gestão de pessoas e do RH, pois, contrário ao tradicional 

baseado em cargos e salários, proporciona fatores que desenvolvem, sustentam e até geram 

novas competências em cada colaborador, logo, objetiva a aquisição, retenção e 

desenvolvimento dos funcionários. 

 

A remuneração por competências revira e movimenta todos os setores da organização, 

principalmente os departamentos que comandaram a elaboração, otimização e implementação 
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do sistema, a gestão de pessoas e os recursos humanos. A diretoria e gerências também 

desempenham um papel importante para o sucesso do projeto, já que são responsáveis pela 

estratégia e abertura da hierarquização, visando a flexibilidade e adaptabilidade, chaves para o 

êxito do sistema.  

Wood e Filho (2004), dão os créditos ao aumento do interesse por essa remuneração ao 

crescimento de empresas dos setores de alta tecnologia, consultoria e startups as quais, 

consequentemente, aumentam a demanda por profissionais mais qualificados e empurram a 

reestruturação das outras empresas, por conta da competitividade, substituindo suas 

ultrapassadas estruturas rígidas. 

Por fim, podemos concluir que este novo sistema tem a finalidade principal de promover 

o autodesenvolvimento profissional. Os colaboradores são motivados a buscar uma capacitação 

superior em conformidade com as necessidades da organização e, por conseguinte, a motivação 

é recompensada por saberem que estão sendo remunerados de acordo com sua individualidade 

e desempenho da sua performance no dia a dia de trabalho com o uso de suas competências. 

 

2.3 O JOVEM E A CARREIRA: O PAPEL DA REMUNERAÇÃO 

 

A remuneração estratégica, mais precisamente, a remuneração por competências já 

caracterizada nas páginas anteriores, está se tornando uma boa opção de transição para um 

modelo de organização mais atual e moderno. Um modelo que poderá seguir as demandas de 

um mercado de trabalho que visa muito mais que somente fazer seu trabalho e ir embora. 

Em um estudo comparando sistemas de medição de desempenho, Sidnei Marinho e 

Paulo Selig (2009), afirmaram acreditar que sistemas de remuneração tradicionais, ou seja, 

aqueles que se apoiam nos planos de cargo e salários, com o passar dos anos, não conseguem 

corresponder com as expectativas e demandas de uma evolução organizacional. 

A afirmação de Marinho e Selig acima se torna importante por conta de o trabalhador 

entender a remuneração como a resposta da organização sobre o valor de todo o seus esforços, 

habilidades e tempo consumidos com o trabalho. Assim, visando um resultado a longo prazo, a 

empresa deve prezar pelo alinhamento das expectativas e objetivos individuais do empregado 

com o sistema de remuneração adotado (OYADOMARI et al., 2009; 2012) 

De acordo com Mullins (2004, apud Neto, Marques e Paiva, 2017), o comprometimento 

do empregado, quando o mesmo tem sua recompensa e desempenho individual atrelados a um 

estimulo motivacional, pode impactar os resultados estratégicos organizacionais positivamente. 
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Assim, a remuneração por competências tem grandes chances de ser um fator colaborativo 

visando uma vantagem competitiva relevante nas organizações (NUNES; SOUZA NETO, 

2008).  

O recurso humano, ou seja, os funcionários da empresa são as peças principais para a 

organização, já que cada um oferece diferentes interpretações e competências sobre as diversas 

situações que podem ocorrer num ambiente de trabalho. Portanto, é essencial que o material 

humano se encontre motivado a usar esses conhecimentos em prol da organização, visto que, 

de acordo com um estudo de Herzberg, Mausner e Snyderman (1953, apud Gomes, Gasparetto, 

Scnorrenberger e Lunkes, 2018). 

A remuneração por competência é uma proposta de remuneração perspicaz por 

individualizar o empregado. É essencial frisar que para motivar, é necessário reconhecer a 

utilidade e importância do indivíduo, levando em consideração que as pessoas são diferentes, 

trata-las e motiva-las como se fossem iguais é um método fracassado (BERGAMINI, 2008). 

Portanto, por ser uma proposta de remuneração onde o esforço individual está 

diretamente relacionado com o valor que o funcionário receberá no final do mês, a remuneração 

por competências necessita de funcionários motivados e focados em desenvolver seus 

conhecimentos e aptidões para ser implementada nas organizações com sucesso. Nas gerações 

passadas talvez esse projeto de remuneração não seria ideal, porém para as novas gerações a 

historia pode ser diferente.  

Com as recorrentes transformações que impactam a vida de todos como a globalização 

e o rápido crescimento de tecnologias, o mercado de trabalho, nas últimas duas décadas, 

também sofreu abalos. Uns dos tópicos mais recorrentes na literatura sobre o trabalho 

contemporâneo seria o aumento da competição, surgimento de novas carreias, instabilidade dos 

vínculos empregatícios, entre outros (DUTRA, 2010) 

Entre o pós-guerra e início dos anos 70, foi o auge das carreiras organizacionais, aquelas 

que ofereciam aos funcionários a ascensão periódica na empresa dependendo da construção do 

vínculo a longo prazo entre o trabalhador e a organização. Esse tipo de ascensão na carreira 

condicionava àquela geração a já ingressarem no mercado de trabalho e planejarem sua carreira 

aspirando trabalhar em uma única empresa para facilitar sua ascensão. Entretanto, esse formato 

de carreira encontra declínio nos anos 80, por conta da reestruturação produtiva, que mudou 

significantemente a estrutura do mercado de trabalho (DUTRA, 2010). 

Por conta dessas mudanças, a qual maioritariamente afeta as novas gerações, precisamos 

entender que, segundo diversas teorias sobre gerações: 
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Pessoas nascidas num mesmo período compartilham experiências de vida históricas e 

sociais e essas vivências comuns poderiam afetar de forma similar seu padrão de 

resposta a situações e instituições, como seus valores e crenças sobre as organizações, 

sua ética de trabalho, as razões pelas quais trabalham, seus objetivos e aspirações na 

vida profissional e seu comportamento no trabalho (SMOLA e SUTTON, 2002 apud 

CAVAZOTTE, LEMOS & VIANA, 2012, p. 166).  

Por isso, atualmente, é crucial conhecer o comportamento e o sentido do trabalho dos 

empregados neste contexto pós-moderno, uma vez que a noção sobre trabalho variou ao longo 

dos anos, historicamente e culturalmente. Por conta das mudanças principalmente tecnológicas, 

ao longo do século XXI, como a automação, biotecnologias, redes computacionais, a 

incorporação de novas ferramentas e abandono de outros o entendimento sobre trabalho sofreu 

algumas alterações sendo a mais drástica a transferência de trabalho manual para o intelectual 

(CAVAZOTTE, LEMOS & VIANA, 2012). 

Assim, percebe-se uma mudança significativa no modo de entender e efetuar o trabalho 

tanto para o trabalhador quanto para o mercado de trabalho, por conta das diversas 

transformações que o mundo vivenciou, tanto social quanto economicamente. E, 

consequentemente, as organizações necessitam se adequar e se desenvolver a frente dessas 

mudanças para que possam continuar na batalha da vantagem competitiva em cima dos seus 

concorrentes com o passar dos anos.  

De acordo com o estudo do MOW International Research Team, no final da década de 

80, apuraram que idade, ocupação, gênero e educação são informações significativos para o 

estudo que busca compreender a diferença entre os níveis de importância dada as remunerações 

obtidas (MOW, 1987, apud CAVAZOTTE, LEMOS & VIANA, 2012). 

No livro “The trophy kids grow up: How the millennial generation is shaking up the 

workplace”, Ron Alsop (2008) retrata a geração milênio, os quais, segundo o autor, nasceram 

entre 1980 e 2001 como acostumados a manipular muitas informações ao mesmo tempo, já 

adaptados a multitarefas, multifunções e a interconectividade da globalização, além de serem 

afeitos a elogios e reconhecimentos individuais. Diferentemente das gerações anteriores, 

millenials não priorizam a segurança e estabilidade no trabalho, eles preferem buscar novos 

desafios e são mais tolerantes com erros. Por isso, essa geração almeja ter participação na 

tomada de decisões, mais flexibilidade no trabalho e rápida ascensão dentro das empresas 

enquanto desenvolvem suas competências.  

A repercussão acentuada em cima do conceito de competências, atualmente, é culpa do 

desenvolvimento tecnológico desenfreado e, com isso, as mudanças nas economias nos setores 

industriais e de serviços. Como este avanço tecnológico é baseado no conhecimento, há um 
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crescimento na dependência dos recursos humanos, ou seja, das competências dos funcionários, 

para garantir o sucesso competitivo das organizações (SANDBERG, 1993, APUD 

RODRIGUES, 2006). 

Em uma entrevista feita em 2009 com vinte e dois alunos de administração de duas 

universidades privadas da cidade do Rio de Janeiro, com idades entre 20 e 28 anos, os 

perguntaram sobre seu quais características desejaria encontrar na organização que trabalharia 

no futuro. Alguns dos entrevistados expressaram a importância do seu trabalho dos sonhos ter 

um bom salário, assim, a remuneração surge como elemento motivador nessa situação, não 

podendo ser negligenciada pelas organizações que buscam atrair e reter esses jovens 

(CAVAZOTTE, LEMOS & VIANA, 2012). 

Segundo Khoury (2009), os jovens nascidos entre as décadas de 1980 e 2000 por serem 

mais familiarizados com a tecnologia e valorizarem mais a educação acadêmica, não aceitam 

que sua idade represente um fator determinante e acreditam que suas habilidades, competências 

e o bom desempenho de suas tarefas são os fatores importantes. 

Quando focam na geração que está entrando atualmente no mercado de trabalho, ou 

seja, a geração dos nascidos entre as décadas 1980 e 2000, percebe-se que suas fontes de 

motivação e expectativas perante a organização para qual trabalham mudaram em relação com 

as gerações anteriores. E, justamente diante dessas mudanças, mas precisamente sobre a 

remuneração, que essa nova leva de empregados não aceita propostas preestabelecidas que não 

ouvem a voz da sua geração. Eles estão cada vez mais confiantes e francos sobre suas ideias e 

visão de carreira e cabe as organizações ouvirem e se adaptarem aos novos tempos. 

2.4 A IMPORTÂNCIA DA ATRAÇÃO E DA RETENÇÃO DOS JOVENS PELAS 

EMPRESAS 

Por conta das mudanças atuais já discutidas nos tópicos anteriores deste trabalho, a 

gestão dos recursos humanos das organizações se tornou um dos departamentos mais 

importantes. Atualmente, as pessoas são determinantes para o sucesso do produto ou serviço 

final, já que são responsáveis pelo processo de planejamento, criação, tomada de decisão e 

produção de tudo que acontece dentro de uma empresa independente da função que exerce. A 

mente humana, portanto, é um recurso primordial, e, consequentemente, atrair e manter esse 

recurso deve ser um dos levados em consideração no planejamento estratégico. 

No âmbito de gestão de pessoas na administração das organizações, atualmente, tem se 

notado uma nova onda de valorização do pessoal por conta do capital humano está ganhando 
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notoriedade e tem sido reconhecido como o grande diferencial na hora da organização se 

destacar no mercado competitivo (NASCIMENTO, FERREIRA, FELISBERTO, BAZOLI, 

2011). Esse diferencial pode ser facilmente entendido quando se observa que os funcionários 

são os responsáveis primordiais para o funcionamento de qualquer instituição. São eles os 

executores dos processos, tomadas de decisão, planejamentos, inovações, criações, enfim, toda 

os mecanismos e áreas necessários para o progresso 1diário de uma empresa (PELOTO, 

YONEMOTO 2010).  

A valorização da gestão de pessoas também foi explorada por Mayo (2003), que acredita 

que a habilidade de integrar e usar a experiência e conhecimentos pessoal no trabalho é vital 

para uma organização em processo de desenvolvimento. Sem o fator humano, todos os 

elementos estruturais da organização poderiam se decompor e não chegar em lugar nenhum.  

As empresas não estão mais buscando indivíduos somente para compor seu quadro de 

funcionários, mas sim buscam por profissionais talentosos com potencial e competências para 

crescerem e se desenvolverem e que se identifiquem com a missão, visão e valores com a 

finalidade de alcançar o sucesso juntamente com a organização (NASCIMENTO, FERREIRA, 

FELISBERTO, BAZOLI, 2011). 

Enfatizando a importância do capital humano para a organização, Mayo (2003, apud 

Nascimento, Ferreira, Felisberto, Bazoli, 2011, p. 15) afirma que: “podemos considerá-lo 

realmente como propriedade das pessoas, as quais estão “emprestadas” para a organização, pelo 

tempo que queiram ficar ou pelo tempo que decidirmos retê-las.”. Assim, conclui-se que como 

qualquer outro capital, o capital e talento humano necessita de cuidados e investimentos, 

principalmente por não pertencer a empresa efetivamente. 

O livro intitulado Alinhando as estrelas: como obter o máximo de seus melhores 

profissionais, dos autores Lorsch e Tierney (2003), também esclarece que, com pesquisas, o 

sucesso do plano estratégico e na batalha competitiva do mercado é ganho com a construção de 

uma instituição de astros, ou seja, de grandes talentos em nível executivo, os quais, com seu 

desempenho diário, conquista as metas organizacionais. Segundo os autores a formação desses 

super profissionais, as estrelas, são frutos da capacidade que a organização tem de atrair, reter, 

motivar e desenvolver o talento bruto desses funcionários.  

Assim, percebe-se um concesso entre as literaturas sobre a importância atual de uma 

gestão de pessoas de qualidade, principalmente voltada a cativar e manter profissionais 

diferenciados, propostos a atingir as metas da organização e elevá-la na competição acirrada no 

mercado de trabalho.  
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Focando nos jovens entrando no mercado de trabalho, pode-se destacar os programas 

de trainee, valido para identificar e atrair jovens talentos para as empresas. Atualmente este tipo 

de processo seletivo está cada vez mais comuns em grandes empresas, mostrando-se um grande 

aliado competitivo. Geralmente são extensos e rigorosos e buscam mais que atributos técnicos 

e conhecimentos específicos, mas visam por particularidades como bom relacionamento 

interpessoal, liderança, iniciativa, entre outros. Também é importante que o jovem talento se 

identifique com os objetivos e valores da organização.  

Chiavenato (2004), também pressupõe que, atualmente, devem buscar novas soluções 

para a gestão de pessoas. Mais especificamente sobre a retenção de talentos, o autor aposta no 

desenvolvimento de sistemas multiplicadores de talentos. Tais sistemas identificariam atração, 

desenvolvimento e retenção dos talentos visando a atração e retenção do capital humano certo 

e desdobramento do conhecimento e competências com mais rapidez.  

Porém, somente dar importância para identificar, atrair e desenvolver esses talentos não 

é o bastante. As organizações necessitam descobrir formas de não perder esses profissionais 

para o competitivo mercado de trabalho, ou seja, reter esses talentos. Tendo em vista que houve 

um investimento de muitos recursos no processo de atração e capacitação desse empregado 

(NASCIMENTO, FERREIRA, FELISBERTO, BAZOLI, 2011). 

Por isso, uma boa estratégia para retenção de talentos, e o foco deste trabalho, é o 

investimento na política de remuneração. No decorrer desta monografia percebe-se através das 

literaturas a importância e inevitável influência da remuneração no trabalho. Diante disso, 

visando a atração e permanência de profissionais brilhantes, é essencial que as necessidades e 

pretensões desses talentos estejam alinhadas a política de remuneração, já que o aspecto 

financeiro é um forte atrativo para os colaboradores (PELOTO, YONEMOTO 2010). 

Salientando a ligação da atração e retenção de jovens com a remuneração estratégica, 

Costa (1994, apud NASCIMENTO, FERREIRA, FELISBERTO, BAZOLI, 2011) argumentou 

que o trainee, quando posicionado dentro da organização, passa a receber um salário compatível 

com o mercado de trabalho, porém, como aconteceria com um colaborador em início de carreia, 

não seria possível considerar seu tempo de experiencia acumulada, assim, prioriza-se os 

critérios de competência.  

Uma pesquisa por intermédio de uma Survey online feita sobre Geração Z 1no mercado 

de com 1.112 pessoas com média de idade de 21 anos destacou que as remunerações recebidas 

                                                           
1 “A Geração Z é a definição sociológica para a geração de pessoas nascidas, em média, entre a segunda 
metade dos anos 1990 até o início do ano 2010. A teoria mais aceita por estudiosos é que surgiu como 
sucessória à Geração Y” (Wikipedia) 
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variavam somente entre um e três salários-mínimos. Conclui-se que, se essa geração não 

começar a ser valorizada por seus esforços, irão levar seu talento para uma oportunidade melhor 

(SANTOS, OLIVO, PETRY E ORO, 2020). 

Em outra pesquisa mais detalhada (Nichele, Stefano e Raifur, 2015), com 118 alunos de 

pós-graduação onde 78% tinham de 18 a 33 anos. Foi constatado que 48% dos 118, 

concordaram que a remuneração é o maior fator de atração e retenção de talentos nas 

organizações. Além disso, 67% já pensaram em trocar de empresa por conta do salário. E, 

quando questionados sobre fatores que os influenciaram a escolher o lugar que trabalham, o 

salário foi a resposta que apresentou maior média. Consequentemente, sobre as razões de 

permanência na empresa que atuam, a “oportunidade de desenvolvimento”, “salário” e 

“comprometimento” foram respondidos como fundamentais em grau de importância. 

Conclui-se que, com as literaturas e pesquisas citadas, na hora da organização investir 

na atração e retenção de colaboradores, mirando nos jovens no princípio da carreira, um 

caminho a seguir seria a aplicação de um plano de remuneração alinhado as novas ideias dessa 

geração. E, como estudado nos capítulos anteriores deste trabalho, os recém-chegados no 

mercado de trabalho, procuram por remunerações que reconheçam seus esforços e premia seus  

conhecimentos como acontece com a remuneração por competências.  
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3. PESQUISA DE CAMPO 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

De acordo com Gil (1999, p. 42), a pesquisa constitui um “processo formal e sistemático 

de desenvolvimento do método científico”. Assim, seu objetivo fundamental é descobrir 

respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos, possuindo, assim, 

um caráter pragmático. 

O presente estudo foi realizado por meio de uma pesquisa de campo com base na 

pesquisa bibliográfica, que forneceu o referencial teórico de suporte. Como instrumento de 

coleta de dados, foi elaborado um questionário no Google Forms, baseado na literatura sobre 

os temas. Os dados foram tratados por meio de estatística descritiva, por frequência das 

respostas. 

 

3.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os sujeitos da pesquisa foram jovens profissionais com, no máximo, 30 anos de idade, 

em inícios de carreira, trainees ou aqueles no primeiro emprego, pois, o objetivo da pesquisa 

era o de revelar as percepções desses ingressantes quanto à remuneração estratégica.    

  

3.3 A COLETA DOS DADOS 

 

 O questionário elaborado no Google Forms foi enviado a 90 sujeitos que cumpriam os 

requisitos apresentados, por meio de Facebook e Whatsapp, no período de abril a julho de 2021. 

Foram respondidos e aproveitados 85 questionários, sobre os quais a análise e os resultados 

foram apresentados. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Por fim, foi utilizada a pesquisa quantitativa, utilizando-se um questionário para coleta 

dos dados, visando conhecer o impacto da remuneração por competência sobre a atração e 

retenção de jovens talentos em início de carreira, definido como objetivo geral deste trabalho. 

Essa metodologia foi escolhida por conseguir representar uma forma de comprovar 

estatisticamente um argumento medindo opiniões sobre qualquer assunto.  

Almejando uma melhor compreensão e conclusão da pesquisa de campo realizada, as 

perguntas serão apresentadas individualmente e suas respostas serão analisadas em 

concordância com a literatura bibliográfica estudada nos capítulos anteriores desta monografia 

e apresentadas em gráficos de setores, popularmente conhecidos como gráficos de pizza, em 

exceção a representação gráfica sobre as idades dos respondentes, com seus valores expressos 

em porcentagem.   

A pesquisa totaliza dez perguntas curtas e objetivas e, para cada uma, excluindo a 

pergunta sobre idade, foi oferecido no máximo três opções de resposta. Em oito das dez 

questões, foi oferecido somente “sim” ou “não” como respostas. A finalidade de elaborar uma 

pesquisa tão direta é ser rápida e prática para análise, além de ter a intenção de conseguir 

respostas objetivas e que poderiam ser facilmente demonstradas e analisadas.  

A primeira pergunta foi “Qual a sua idade?”, objetivando eliminar resultados que não 

se encaixassem na faixa etária de até 30 anos, imposta a fim de manter o foco em uma geração 

e estreitar o estudo. Assim, das 87 respostas fornecidas, 85 foram validadas no quesito idade. 

Em suma, essa etapa resultou no seguinte gráfico, único em formato de colunas para melhor 

visualização, conforme o gráfico 1, a seguir: 
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Gráfico 1 - Idade dos Representantes 

Descrevendo a representação gráfica, responderam ao questionário: 14 pessoas de 17 a 

20 anos, representando 16,47% dos respondentes. Já o grupo no início dos 20 anos (de 21 a 25 

anos) significam 46 jovens na investigação, ou seja, retratam mais da metade do estudo 

(54,12%). E, finalmente, o pessoal entre 26 e 30 anos, totalizam 25 indivíduos equivalente aos 

29,41% restantes.  

Para a segunda pergunta “Em qual momento da sua carreira você está?” foi oferecido as 

seguintes respostas: “Trainee”, “Primeiro Emprego” ou “Outro”: 
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Figura 1 - Em qual momento da carreira você está? 

Esse questionamento também servia como um nivelador das respostas, pois identifica 

quem não estaria no início da carreira. Dos 85 respondentes, 53 são trainees ou estão no seu 

primeiro emprego. Essa era a resposta almejada para seguirmos com o estudo, porém houve 

mais pessoas do que o esperado respondendo “outro”, resultando em 32 respostas que ficariam 

de fora.  

Como se trata de uma monografia, este estudo teve um tempo limitado para ser 

desenvolvido, por isso, desejando uma investigação mais completa, com mais opiniões, 

decidiu-se considerar essas 32 respostas com a condição de esses “outros” ainda se encaixarem 

no momento inicial de uma carreira. Para isso, os jovens foram procurados para identificar qual 

seria o momento da sua carreira, especificamente. E, levando-se em consideração que se 

tratavam de jovens e muitos não são graduados e não estão próximos de se formar, fica difícil 

para os mesmos serem trainees ou serem empregados; assim, os retornos se dividiram entre 

jovem aprendiz e estágio, os quais não deixam de ser iniciantes do mercado de trabalho. Assim, 

estas respostas passaram a ser também consideradas.  

Deste modo, o desfecho da segunda pergunta foram: 52,94% (45 dos questionados) 

estão no seu primeiro emprego. Já 8 jovens são trainees, representando 9,41%, um valor menor 

do que o aguardado. Então os “Outros”, estagiários e jovens aprendizes, formam 37,65% deste 

estudo.  

 

Gráfico 2 - Em qual momento da carreira você está? 

 

Seguindo com o questionário, a terceira pergunta inicia a etapa que irá levar a conclusão 

do objetivo deste trabalho, onde as perguntas passam a ser mais objetivas, tendo duas opções 
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de resposta, sim ou não. A questão busca sondar quantos jovens são remunerados por 

competência, para criar os dados de como este tipo de remuneração pode funcionar 

efetivamente. 

Desse modo, quando questionados “Você é remunerado por competência?”, os jovens 

se dividiram entre, 20% sendo remunerados por competência e 80% não sendo remunerados 

desta maneira. Este resultado concorda com Wood e Filho (2004) que confiam que, o 

crescimento de interesse por este tipo de remuneração está atrelado ao surgimento de startups 

e empresas de alta tecnologia, que estão mudando o jeito de gerir pessoas, e forçando a 

readequação das empresas tradicionais. Porém, sabe-se que essa aceitação a novas formas de 

remuneração, diferente da tradicional, não é instantânea; assim, essa grande diferença entre as 

respostas era prevista.  

 

Gráfico 3 - Você é remunerado por competência? 

Continuando o questionário, encontra-se a quarta pergunta: “Caso a resposta à pergunta 

anterior tenha sido "não": você gostaria de ser remunerado por competência?”. Essa pergunta é 

direcionada àqueles 80% dos respondentes que não são remunerados por competência. Conclui-

se que, dos 68 jovens não remunerados por competência, 55 (cinquenta e cinco) gostariam de 

ser remunerados desta maneira e os treze restantes, não.  
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Gráfico 4 -Caso a resposta à pergunta anterior tenha sido "não": você gostaria de ser remunerado por 

competência? 

Este resultado corrobora Khoury (2009), o qual afirmou que os jovens nascidos entre 

1980 e 2000, como os sujeitos desta pesquisa (até 30 anos), procuram ter suas habilidades, 

competências e bom desempenho levados mais em consideração do que sua experiência no 

mercado de trabalho. Por isso, mais jovens que estão no começo de sua carreira, ou seja, com 

pouca ou nenhuma experiência de trabalho, prefeririam ser remunerados por competência, onde 

o cargo ocupado não seria o fator determinante e, sim, o que conseguem realizar na organização.  

Já a quinta pergunta foca nos outros 20% que responderam ser remunerados por 

competência, na segunda questão do formulário. Quando perguntados “Você se sente mais 

incentivado a desenvolver as suas habilidades e aprender outras por conta deste tipo de 

remuneração?”, foi verificado que 82,35% deles, ou seja, 14 jovens, responderam que, por conta 

do tipo de remuneração que recebem, se sentem mais incentivados a desenvolver suas 

habilidades e aprender outras. Os outros 3 restantes, responderam que não se sentem 

incentivados. Isso pode ser visualizado no gráfico abaixo. 
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Gráfico 5 - Você se sente mais incentivado a desenvolver as suas habilidades e aprender outras por conta deste 

tipo de remuneração? 

Com o propósito de enxergar todas as variantes, a mesma pergunta foi feita a quem não 

é remunerado por competência: “Caso nunca tenha sido remunerado por competências: acredita 

que poderia se sentir mais incentivado a desenvolver as suas habilidades e aprender outras em 

comparação a uma remuneração tradicional?”.  

 

 

 

 

 

Gráfico 6 - Caso nunca tenha sido remunerado por competências: acredita que poderia se sentir mais incentivado 

a desenvolver as suas habilidades e aprender outras em comparação a uma remuneração tradicional? 
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O resultado, assim como nas respostas anteriores, está alinhado com a tese e referencial 

teórico desta monografia. Dos 68 não remunerados por competência, 91,18%, isto é, 62 

respondentes, acreditam que se sentiriam mais incentivados a desenvolver suas competências e 

aprender outras em comparação a uma remuneração tradicional.  

Pode-se observar que as duas apurações validam Chiavenato (2014), pois o mesmo 

acredita que, quando remunerados por competência, os colaboradores apresentam mais 

capacidade e motivação para aperfeiçoar suas competências e aprender outras, já que os 

mesmos enxergam, no seu salário, seus esforços sendo recompensados.  

A sétima pergunta, “Caso pudesse escolher como ser remunerado, escolheria a 

remuneração por competência?” é direcionada a evidenciar se a remuneração por competências 

entraria na lista de desejos desses jovens. Se, em uma situação hipotética, iriam escolher esta 

remuneração em relação a tantas outras, tanto estratégicas e variáveis quanto tradicionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 - Caso pudesse escolher como ser remunerado, escolheria a remuneração por competência? 

Pode-se observar a mesma linha de conclusiva em Cavazotte, Lemos e Viana (2012), 

em sua entrevista com vinte e dois alunos de administração com 20 a 28 anos de idade. Os 
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alunos, quando perguntados sobre as características desejadas em uma organização, 

expressaram a importância da remuneração como elemento motivador, nessa situação.  

A oitava pergunta, direcionada aos remunerados por competências, foca na retenção por 

conta da remuneração desses jovens. O resultado foi o seguinte: 82,35%, equivalentes a 14 

pessoas, entendem que a remuneração por competências foi um dos motivos que os mantiveram 

na empresa em que trabalham, e os outros 3 jovens, foram contrários.  

 

Gráfico 8 - Caso já seja ou tenha sido remunerado por competência: esta remuneração é um dos motivos que lhe 

mantem na empresa em que trabalha? 

A penúltima questão: “Em uma situação de escolha entre duas empresas, o tipo de 

remuneração (tradicional ou estratégica por competências) influenciaria na sua decisão entre 

elas?” encaminha a pesquisa para o estudo da vantagem competitiva que a remuneração por 

competências proporcionaria para a organização. Pelos resultados, com 88,2% respondendo 

sim, entende-se que, como suspeitava-se, a remuneração por competências pode ser entendida 

e usada pelas empresas como uma vantagem competitiva no momento em que o indivíduo 

precisar escolher entre duas empresas.   
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Gráfico 9 - Em uma situação de escolha entre duas empresas, o tipo de remuneração (tradicional ou estratégica 

por competências) influenciaria na sua decisão entre elas? 

Para fechar o formulário de perguntas, a décima questão expõe o poder de atração de 

jovens talentos que a remuneração por competências garantiria a uma empresa.  

 

Gráfico 10 - Você se sentiria atraído a uma empresa caso ela oferecesse a remuneração por competências? 

Essas três últimas perguntas, focadas na atração e retenção dos jovens e na vantagem 

competitiva que isto representa pode ser apoiada com a pesquisa de Nichele, Stefano e Raifur 

(2015) apresentada no referencial teórico desse trabalho, que evidenciou a remuneração como 

maior fator de atração e retenção de talentos. Além disso, pode-se citar a literatura de Peloto e 

Yonemoto (2010), que recomendam o investimento em novas políticas de remuneração com o 

objetivo de atrair e reter talentos. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Esta monografia procurou entender a percepção de jovens, em início de carreira, sobre 

a influência que a remuneração por competências exerce sobre sua atração e retenção dentro de 

uma organização. Com isso, pôde-se perceber a necessidade de mais pesquisas voltadas ao 

público da nova geração, aqueles que estão entrando no mercado de trabalho com novas ideias 

e expectativas. 

Para se atingir uma compreensão dessa nova realidade, definiram-se quatro objetivos 

específicos: o primeiro, de definir a remuneração por competência, demandou uma pesquisa 

bibliográfica visando a construção do referencial teórico do trabalho. Assim como os demais 

objetivos específicos: identificar as características da gestão da remuneração que atraem os 

jovens para a vida organizacional, verificar se a remuneração por competências influencia o 

desenvolvimento na carreira dos jovens colaboradores e, por último, investigar a relação entre 

a renumeração por competência e a atração e retenção de colaboradores. 

Apesar de ter sido realizada uma pesquisa bibliográfica extensa, o objetivo principal não 

seria atingido sem uma pesquisa direcionada para às respostas dos jovens, já que é a sua 

percepção o alvo desta monografia. Por isso, construiu-se um formulário pela ferramenta 

“Google Forms”, respondido por 90 indivíduos, porém 85 respondentes foram aproveitados e 

utilizados na análise de resultados da pesquisa por cumprirem os requisitos apresentados: ser 

jovens profissionais com, no máximo, 30 anos de idade, em inícios de carreira, trainees ou 

aqueles no primeiro emprego.  

Após deixar o formulário aberto por três meses, mandar por todas as minhas redes 

sociais e excluir os respondentes que não correspondiam aos requisitos, foi possível coletar os 

dados e analisá-los. O procedimento atendia e aprofundava a conquista dos três últimos 

objetivos específicos e, com isso, pudemos ter um alinhamento ao referencial teórico do 

assunto.  

Como observado na análise dos resultados, a remuneração por competências é bem vista 

pelos jovens e até poderia ser entendida como uma forma de vantagem competitiva em uma 

organização, já que poderia ser usada como um instrumento de atração e retenção de jovens 

talentos. Isso comprovou nossa suposição inicial de que a nova geração, de até 30 anos de idade, 

recém chegada ao mercado de trabalho, procura uma remuneração diferente da tradicional, uma 

remuneração que recompense seus esforços e não seus anos de experiência.  

Como já esmiuçado no capítulo de análise dos resultados, tem-se, de maneira geral, uma 

similaridade entre as literaturas expostas e os dados coletados, tratados por meio de estatística 



42 
 

 
 

descritiva, por frequência das respostas. A remuneração por competências representa o futuro 

das políticas de remuneração. Com o passar do tempo, ao que tudo indica, as mudanças 

socioeconômicas recorrentes pelo mundo todo, transformará a remuneração tradicional por 

cargos e salários em algo obsoleto. Os novos colaboradores apreciam a educação acadêmica e 

um ambiente de trabalho motivacional para desenvolver suas competências e habilidades. Já as 

organizações necessitam trabalhar para se manterem competitivas em um mercado que, a cada 

dia, fica mais competitivo e feroz.  

Em consonância com as citações elencadas na revisão teórica e até na pesquisa de campo 

realizada, percebe-se um potencial ainda pouco explorado em estudar os jovens nesse novo 

mercado de trabalho. Acredito que essa união e futuro contato entre a nova geração e a 

remuneração estratégica poderia ser melhor investigada e analisada. Seria importante para as 

empresas novas, que tivessem material para se preparar, e, para as antigas, a se adequarem ao 

novo cenário.  

Em pesquisas futuras, pretendemos propor uma pesquisa mais minuciosa, com 

perguntas mais profundas e com mais respondentes. O exercício demonstraria uma realidade 

mais ampla e fiel, com mais camadas a serem reveladas sobre o assunto.  
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