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A partir da década de 90, as organizações sentiram-se obrigadas a mudar seu sistema de 
remuneração - uma época em que a progressão da carreira levava em consideração o tempo 
de casa ou a função para aumentar os salários fixos. Isso fez com que as organizações 
passassem por constantes processos de transformações e se adequarem aos novos modelos 
de remuneração, entre eles a Remuneração por Competências. 
 
A Remuneração por Competências veio com o objetivo de implementar a quebra de 
paradigmas do modelo tradicional de remuneração, buscando alinhar a política da organização 
aos aspectos inovadores de Gestão de Pessoas com o resultado no negócio. Com 
características próprias ela é voltada para diferenciar os salários dos colaboradores, através de 
comportamento mensuráveis, e se faz justa, realizando a diferenciação das competências dos 
colaboradores. 
 
O novo sistema tende a proporcionar fatores que desenvolvam e sustentem as competências 
existentes em cada colaborador, gerando novas competências e eliminando as obsoletas, 
objetivando sempre a aquisição, a retenção e o desenvolvimento dos colaboradores, exigindo 
também um novo papel para área de Gestão de Pessoas. 
 
As ações de Gestão de Pessoas passaram, então, a ser vinculadas ao desenvolvimento de 
competências individuais necessárias para o fortalecimento das competências essenciais da 
empresa e motivação dos colaboradores. Mas, o que motivação tem a ver com Remuneração 
por Competências? Tudo. O novo sistema tem também a finalidade de motivar os 
colaboradores a uma melhor capacitação, de acordo com as necessidades da organização e 
esse, por sua vez, passa a ser remunerado pelas suas competências que se aplicam no dia-a-
dia do seu trabalho. Nesse caso, a Remuneração por Competências estimula o 
autodesenvolvimento profissional, pois, na medida em que os colaboradores ficarem 
interessados em desenvolver suas competências, as organizações só tendem a ganhar. Claro 
que, para isso, a organização tem que ser totalmente transparente, ética e detalhar como 
funciona o novo sistema a ser implantado, fazendo boa gestão do mesmo. Nesse contexto, é 
preciso envolver os líderes para desempenhar seus papéis na manutenção junto com a Gestão 
de Pessoas, além de serem altamente estratégicos na implantação do processo. 
 
O colaborador satisfeito com sua remuneração ou com a possibilidade em sempre melhorar, 
começa a ter motivo para agir. Claro que há muitas pesquisas de clima em várias organizações 
que mostram nos resultados que qualidade de vida, desafios ou oportunidade de crescimento 
satisfazem mais do que o item ‘salário’. Talvez. Quer desafio maior, qualidade de vida e 
oportunidades do que assumir o cargo de um presidente de uma organização? Ele tem 
motorista, horário flexível, responsabilidade, secretária, lanche a todo instante etc., mas será 
que um candidato à vaga de presidente aceitaria mesmo com todos os itens citados o salário 
do seu assessor? 
 
Exemplo real como Sistema de Remuneração motiva: quando estamos avaliando um 
candidato, fazemos os trâmites normais de entrevistá-lo, explicar suas futuras atribuições, 
seus deveres etc., mas quando chega à parte para falar sobre a remuneração... O candidato 
rapidamente arruma a postura na cadeira e escuta atentamente curioso, e quando falamos que 
existem inúmeros benefícios como PLR e Remuneração por Competências (às vezes, o 
candidato ele nem sabe o que é isso, mas imagina que deve ser ótimo), surge um brilho 
transcendente dos olhos do candidato que chega a encantar. O profissional sente até o suor 
frio, imaginado que essa oportunidade vai quitar suas dívidas, pagar o curso de especialização 
e claro fazer o sonho da casa própria ou carro zero. 
 
Colaboradores motivados atraídos por um sistema de Remuneração de Competências 
transparente, trazem junto com a motivação a descoberta por novas oportunidades, desafios, 
qualidade de vida e inovação, valores fortes que os fazem também se sentirem felizes 
realizando tarefas rotineiras, porque estão conscientes que são remunerados pela suas 
competências individuais desenvolvidas e/ou a serem desenvolvidas. 



 
Um dos benefícios que a Remuneração por Competência traz, ainda para a empresa, é a 
melhor distribuição de custos na folha de pagamento, não gerando custos inesperados e 
realizando uma estratégica de remuneração alinhando ao orçamento, além de trazer imagens 
positivas como transparência, desempenho eficaz e individual e fortes ações de feedback. 
 
Devemos destacar que as ferramentas devem ser utilizadas para o acompanhamento de 
despesas na folha de pagamento e o retorno positivo do investimento da empresa, contando 
que o investimento da empresa é mensal, ou seja, a qualidade dos valores pagos e os 
investidos com o retorno esperado. 
 
Motivação X Remuneração por Competências é um desafio que o mundo corporativo não pode 
fazer dele ‘um faz de conta’, a começar pelo processo de levantamento de competências dos 
indivíduos que nele existem e não deixar que na avaliação a auto-estima de um 
candidato/colaborador seja mais valiosa do que suas competências. Não vamos nos encantar 
por aquele candidato/colaborador que saiba fazer seu marketing-pessoal e sim aqueles por 
aqueles que buscam o desenvolvimento de suas competências a todo instante. 
 
“As competências essenciais estão associadas à estratégia empresarial e a um processo 
sistemático de aprendizagem que envolve descobrimento, inovação, motivação e capacidade 
de ser humano” . (Fleury & Fleury) 
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