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É a velha história: o funcionário trabalha duro, cumpre metas, tem um comportamento mais 
do que adequado, se acha merecedor de recompensa mas, na hora de pedir aumento, sente 
um constrangimento inexplicável. “É o assunto mais delicado e angustiante que existe dentro 
das corporações”, diz a psicóloga Madalena Marques, sócia-diretora da empresa de consultoria 
em recursos humanos Pro-RH. E pode-se dizer também que é o mais democrático, na medida 
em que atinge todos os níveis hierárquicos, de todas as faixas etárias. Mas por que isso 
acontece num ambiente em que novas técnicas de gestão surgem todo dia exatamente para 
tornar as relações mais cordiais e respeitosas?   
 
Madalena diz que o constrangimento começa quando o funcionário se pergunta: “Quanto é que 
eu valho?” ao invés de: “Quanto vale a atividade que eu desempenho?” Essa inversão de 
valores traz à tona questões existenciais que se confundem com as profissionais gerando um 
nível de estresse que muitas vezes impede a boa condução de uma conversa com a chefia. “A 
pessoa se sente como se tivesse pedindo um favor. Ela sabe que é um jogo e está lidando com 
o emprego, algo de extrema importância na vida. Então, é natural que questione se vale a 
pena correr o risco. Lógico que gostaria que a decisão do aumento partisse da empresa, não 
dela.”  
 
Chegar fragilizado na frente do chefe é a pior maneira de reivindicar aumento, simplesmente 
porque as questões pessoais acabam se sobrepondo às profissionais e patrão nenhum suporta 
um funcionário falando de aumento na prestação da escola das crianças. “Tem que chegar com 
fatos na mão, pesquisa salarial, feitos que extrapolem aquilo que foi combinado e mesmo 
assim é difícil, mas tem que acontecer,” continua Madalena.   
 
Fabiano Silva, de 24 anos, e há quatro no cargo de desenvolvedor web da agência de Internet 
Kogut eBusiness Solutions, de São Paulo, passou pelas etapas citadas por Madalena. Quando 
achou que tinha todos os argumentos, ele agendou, via e-mail, uma conversa com o chefe 
imediato.  
 
Disse que gostaria de falar sobre os seus próximos passos na empresa. “Havia meses em que 
estava dando o máximo de mim e podia provar isso. Foi o que me motivou a ter uma conversa 
sincera”, conta Fabiano. “Eu não foquei em cifras nem no que gostaria de ter na minha conta 
bancária, e sim no desejo de reconhecimento do meu desempenho e da minha dedicação. Deu 
certo.”   
 
Acontece que do outro lado da mesa, o funcionário nunca sabe o que vai encontrar, porque há 
questões tangíveis à empresa que fogem totalmente do seu controle. Por exemplo, uma crise 
financeira. Foi o que aconteceu com Priscila Alencar, de 39 anos, contato numa agência de 
publicidade. A empresa estava num momento de dificuldades nas finanças, mas fazia dois anos 
e meio que ela estava no cargo que assumira com a promessa de melhoria salarial.  
 
“Achava que não era a hora de falar com minha chefe. Por outro lado, precisava ter feedback, 
sentia necessidade de crescer profissionalmente.” A angústia de Priscila foi resolvida com um 
novo emprego. “Soube de uma vaga numa outra empresa, concorri e fui aprovada. Daí fui bem 
confiante falar com a chefe. Pensei: se eles me quiserem, cobrem a oferta...e a diferença nem 
era absurda.” Não houve acordo. “A chefe disse que lamentava mas não tinha nada melhor 
para me oferecer e que na primeira oportunidade me chamaria de volta.”   
 
Ter uma oferta da concorrência na manga é uma boa maneira de negociar aumento, mas 
mesmo assim é delicado, segundo Carlos Henrique Siqueira, diretor da Human Capital Group. 
Dentro desse contexto, não vale blefar nunca. E mesmo que o profissional tenha ofertas boas 
não vale fazer delas um leilão. “Se ele está sendo assediado pelo mercado e recebendo ofertas 
acima de sua remuneração atual, pode ser o momento de ter uma conversa com seu superior. 
Mas tem d eir com cuidado.  
 



Não é necessário mencionar que está recebendo ofertas, apenas que tem a percepção de que 
o mercado está oferecendo mais do que sua atual remuneração”, diz Siqueira.   
 
Num terreno tão delicado, em que cada situação tem características distintas mas é preciso 
que o diálogo aconteça, informações valem ouro. O CanalRh pediu a Siqueira que fizesse um 
guia básico para quem quer pedir aumento. Veja a seguir as dicas do especialista:  
 
Ter timing é importante - Normalmente uma organização tem ciclos de avaliação e é usual 
fazer uma revisão de desempenho uma vez por ano. Acabado o processo, dê um tempo até 
que prioridades, como acerto de compromissos de auto-desenvolvimento e apoio da empresa 
em treinamentos, sejam atendidas. Identificar este momento e na seqüência conversar sobre 
possíveis ajustes no salário pode funcionar.  
 
Argumentos que valem - Dizer que está atuando há anos na empresa já não faz sentido hoje 
em dia. O foco está em desempenho e aquisição/desenvolvimento de competências pelo 
colaborador.   
 
Outro fator a ser analisado é o período em que se está sem aumento (aumento real, acima dos 
coletivos dados a todos os funcionários). Um certo período (mais que dois anos) sem aumento 
é motivo de um encontro com a chefia para esclarecer o seu desenvolvimento e a falta de 
algum reconhecimento financeiro pela empresa.   
 
É fundamental confiar na sua percepção de desenvolvimento e contribuições constantes e 
relevantes sem o reconhecimento adequado. Se isto estiver constatado pela revisão de 
desempenho anual, é mais fácil iniciar uma discussão.  
 
Quem estipula o aumento - O valor é decidido sempre pelo chefe, nunca pelo funcionário. Feita 
a proposta, baseada em argumentos corretos, deve-se esperar, sempre, a quantia proposta 
pelo superior.  
 
O que os superiores detestam -- Nunca coloque a chefia na parede. Um chefe não gosta de 
perceber que o funcionário apresenta ameaças (do tipo ou recebo aumento ou vou embora.). 
Deve-se apresentar argumentos lógicos e não emocionais.  
 
É importante lembrar que muitas chefias (e até empresas) não estão preparadas para dar 
resposta na hora. Deve-se dar condições da chefia verificar a situação do salário do indivíduo 
frente ao mercado, frente a outros colaboradores e o histórico de performance de quem 
solicita o aumento.  
 
Argumentos proibidos - Evite os emocionais, que demonstram uma expectativa de 
paternalismo por parte da empresa. Coloque-se na posição de um profissional com auto-
confiança que sabe de seu valor e de sua contribuição para a organização. Invista no seu auto-
conhecimento.  
 
Mantenha sigilo - Durante o processo, evite comentários sobre o assunto com colegas de setor 
ou da empresa. Lembre que eles nem sempre sabem do contexto nem dos detalhes de seu 
desempenho. Abrir o assunto pode criar tumultos e dificuldades para o seu gestor tratar de 
sua questão.  
 
Se quer conversar sobre o assunto, pensar junto com alguém sobre a possibilidade de 
aumento, procure profissionais de RH que possam ajudá-lo a refletir (as empresas devem 
estar preparadas para orientá-lo), ou busque conversar com um colega mais experiente de 
outra organização.   
 
Aumento concedido - Novamente, o sigilo deve ser mantido. Em caso do ajuste estar ligado a 
uma promoção ou mudança de título cabe ao gestor administrar a comunicação junto a sua 
equipe.  
 
  



Aumento negado - Faça uma avaliação de todo o processo, de como está sendo reconhecido e 
se realmente tem as competências e performance necessárias. Às vezes, você pode estar 
enganado. Aproveite para verificar seus pontos de desenvolvimento e trabalhe neles.  
 
Nada mais prejudicial que a chefia perceber que por causa disso você se desmotivou e não 
levou o processo pelo lado profissional. Se concluir que realmente está sendo mal reconhecido, 
sem abrir mão de seu compromisso com seu trabalho atual, dê uma olhada no mercado, talvez 
surjam oportunidades. E você tem que tratar de sua carreira, ninguém mais responsável por 
isso que você mesmo.  
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