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* Leia atentamente o capítulo do item, para correta interpretação e cálculo.  

GESTÃO DE PESSOAS 
 

Gestão de pessoas é um conceito empregado às estratégias que objetivam atrair, reter, 

potencializar e administrar o capital humano de uma empresa. As empresas que a 

possuem entre suas políticas internas são aquelas que formam profissionais mais bem 

qualificados e motivados para desempenhar as suas funções. 

 

 
 

Imagine, você um microempresário, na necessidade de contratar um colaborador para 

ajuda-lo no atendimento aos clientes. Qual seria o custo para manter este funcionário 

registrado???  

 

Vale lembrar e levar em consideração que aplicaremos os mais básicos itens para 

iniciarmos uma gestão de pessoas, neste caso, vamos elaborar abaixo alguns cálculos 

para contratação de um colaborador. 
 

ROTINA DE ADMISSÃO 
 

A admissão de empregados depende do cumprimento de algumas formalidades legais. 

Dentre elas, destaca-se a obrigatoriedade de apresentação de determinados 

documentos necessários à identificação e qualificação dos candidatos a alguma 

posição no quadro de pessoal da empresa. 

 

Documentação necessária para registro: 
 Uma foto 3x4 

 Carteira Profissional 

 Atestado de saúde ADMISSIONAL (Médico do Trabalho) 

 Xerox da certidão de casamento ou nascimento 

 Xerox certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos 

 Xerox da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 anos 
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EMPRESA: ---------------------------------------------------------- 

Funcionário: ------------------------------------------------------ 

Endereço: Rua: ---------------------------------------------------, nº ---------- Bairro: --------------------------- 

Cidade: ----------------------------------------- Telefone: (       ) ----------------- 

 

Dados preenchidos pelo funcionário (completo) 
Tipo Sanguíneo: ------------------------ 

Cor dos Cabelos: ----------------------- 

Cor dos Olhos: -------------------------- 

Altura: ------------------------------------ 

Peso: -------------------------------------- 

Grau de Instrução: ---------------------- 

Estado Civil: ----------------------------- 

Nome Cônjuge: --------------------------- 

 
Cart. Identidade: --------------------------- Órgão emissor: -------- Data de emissão ----------------- 

Estado: ---------- N. CPF: --------------------------------- 

N. Título de Eleitor: ---------------------------------- Zona: -------------- Seção: ------------- 

N. Carteira de Habilitação: -------------------------- Categoria: -------- Validade: ----------- 

N. Certificado de reservista ou Alistamento Militar: ------------------------------ 

 

Dados preenchidos pela empresa 
Função: ------------------------------------------- 

Salário R$: --------------------------------------- 

Data de Admissão: ------------------------------ 

Período de Experiência: ------------------------ 

Horário de Trabalho: ---------------------------- 

 

REMUNERAÇÃO  
 

Na antiguidade, não era comum as pessoas receberem remuneração em dinheiro 

(moedas) pelos trabalhos que executavam. Recebiam, sim, em mercadorias como 

carneiros, porcos, peles e sal. Este último era considerado divino e a palavra sal deriva 

de Salus - deusa da saúde. O sal era de grande utilidade pois conservava as carnes 

evitando sua decomposição. Esse método é usado ainda hoje com carnes de porco e 

com peixes como o bacalhau. O pagamento de salários passou a existir somente no séc. 

XIV, com o declínio do poder dos senhores feudais e a ascensão das nações-estado. 

 

Qual é a diferença entre salário e remuneração? 
 

Salário é a contraprestação devida ao empregado pela prestação de serviços, em 

decorrência do contrato de trabalho. 
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Já a remuneração é a soma do salário contratualmente estipulado (mensal, por hora, 

por tarefa etc.) com outras vantagens percebidas na vigência do contrato de trabalho 

como horas extras, adicional noturno, adicional de periculosidade, insalubridade, 

comissões e diárias para viagem entre outras. 

 

A remuneração é gênero e salário é a espécie desse gênero. A palavra remuneração 

passou a indicar a totalidade dos ganhos do empregado, pagos diretamente ou não 

pelo empregador e a palavra salário, para indicar os ganhos recebidos diretamente 

pelo empregador pela contraprestação do trabalho. 

 

Salário 
 

A remuneração pelo serviço prestado à empresa pelo empregado pode ser mensal, 

quinzenal, semanal e até diário, dependendo do acordo entre as partes. Seu valor 

deverá estar expresso em R$ (reais). A empresa deverá obrigatoriamente obedecer ao 

salário normativo estabelecido por Convenção Coletiva de Trabalho pelos respectivos 

sindicatos. 

 

SALÁRIO MÍNIMO VALOR EM REAIS (R$) 

Salario mínimo nacional R$ 937,00 

 

Hora Extra 
 

As horas que excederem o horário normal de trabalho são chamadas de horas extras, 

não podendo ser superiores a 2 por dia, de tal forma que o total de horas diárias 

trabalhadas não ultrapasse 10 horas. 

 

Art. 7º da CF/88 – XIII – A duração do trabalho não pode ser superior a oito horas diárias 

e quarenta e quatro semanais, facultadas a compensação de horário e a redução da 

jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. 

 

Art. 59 – CLT – A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas 

suplementares em número não excedente a 2 horas, mediante acordo escrito entre 

empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho (Acordo de 

Prorrogação de Horas). § 1º - Do acordo ou do contrato coletivo de trabalho, deverá 

constar, obrigatoriamente, a importância (o valor) da remuneração da hora 

suplementar, que será, pelo menos, 50% superior à da hora normal.  

 

VALOR SALÁRIO (MÊS) 
N HORAS 

TRABALHADAS 
SALÁRIO POR HORA 

R$ 937,00 220hs no mês  R$ 937,00 / 220hs = R$ 4,26 

R$ 937,00 44hs na semana R$ 937,00 / 5 = R$ 187,40 / 44hs = R$ 4,26 
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HORAS EXTRAS 

TRABALHADAS NO DIA 

N DIAS REALIZADOS 

HORAS EXTRAS 
HORAS EXTRA NO DIA  

2hs 1 dia R$ 4,26 X 2 = R$ 8,52 

 

HORAS EXTRAS 

TRABALHADAS NO DIA 

N DIAS REALIZADOS 

HORAS EXTRAS 
HORAS EXTRA NO MÊS   

2hs 25 dias (R$ 4,26 X 2) x 25 = R$ 213,00 

 
VALOR HORAS EXTRAS  ADICIONAL CÁLCULO  

R$ 8,52 50% R$ 8,52 x 50% = R$ 12,78 

R$ 213,00 50% R$ 213,00 x 50% = R$ 319,50 

 

Adicional Noturno 
 

Trabalho noturno é aquele executado entre as 22 horas e as 5 horas do dia seguinte. A 

hora noturna é computada como sendo 52 minutos e 30 segundos. 

 

A legislação prevê um adicional noturno de, no mínimo, 20% sobre a hora normal. Os 

trabalhadores menores não podem fazer hora noturna. É importante consultar o 

sindicato da categoria sobre os adicionais, pois podem variar de um para outro. 

 

HORA DE TRABALHO N HORAS TRABALHADAS SALÁRIO POR HORA ADICIONAL 

NORMAL 60 minutos  R$ 4,26 0% 

NOTURNO 52 minutos e 30 segundos R$ 4,26 20% 
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HORA DE 

TRABALHO 

N HORAS NORMAIS 

TRABALHADAS 

N HORAS TRANSFORMADAS 

EM NOTURNA  

ADICIONAL 

NOTURNO 1h 45min normais 2hs dia 20% 

 
ADICIONAL 

NOTURNO NO DIA 

N DIAS REALIZADOS 

ADICIONAL NOTURNO 
ADICIONAL NOTURNO NO DIA  

2hs 1 dia R$ 4,26 X 2 = R$ 8,52 + 20% = R$ 10,22 

 
ADICIONAL 

NOTURNO NO DIA 

N DIAS REALIZADOS 

ADICIONAL NOTURNO 
ADICIONAL NOTURNO NO MÊS 

2hs 25 dias 
(R$ 4,26 X 2 = R$ 8,52) x 25 = R$ 213,00 

+ 20% = R$ 255,60 

 

Periculosidade 
 

Aos empregados que executam atividades ou operações perigosas, assim consideradas 

as que, de acordo com a regulamentação do Ministério do Trabalho, impliquem, por 

sua natureza ou método de trabalho, contato com inflamáveis ou explosivos em 

condições de risco acentuado, está previsto, no art. 193 da CLT, o pagamento de um 

acréscimo de 30% sobre o salário mensal (sem acréscimos resultantes de gratificações, 

prêmios ou participação nos lucros da empresa). 

 

Se o trabalho é ao mesmo tempo insalubre e perigoso, cabe ao empregador optar por 

apenas um dos adicionais. 

 

VALOR SALARIO (HORA) 
ADICIONAL 

PERICULOSIDADE 
ADICIONAL PERICULOSIDADE 

R$ 4,26 30%  R$ 4,26 X 30% = R$ 1,27 

 

VALOR SALARIO (MÊS) 
ADICIONAL 

PERICULOSIDADE 
ADICIONAL PERICULOSIDADE 

R$ 937,00 30%  R$ 937,00 X 30% = R$ 281,10 

 

Insalibridade 
 

Aos empregados que executam atividades ou operações insalubres, assim 

consideradas, as que, por sua natureza, condição ou método de trabalho, exponham 

os empregados e agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em 

razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição dos seus 

efeitos está previsto, no art. 192 da CLT, um acréscimo de 10, 20 ou 40% do salário mínimo, 

segundo seus graus mínimos, médios ou máximos. 
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Os adicionais de insalubridade e de periculosidade não são cumulativos, assim, se o 

empregado faz jus aos dois, deverá optar por apenas um. 

 

VALOR SALARIO (HORA) 
ADICIONAL 

PERICULOSIDADE 
ADICIONAL PERICULOSIDADE 

R$ 4,26 40%  R$ 4,26 X 40% = R$ 1,70 

 

VALOR SALARIO (MÊS) 
ADICIONAL 

PERICULOSIDADE 
ADICIONAL PERICULOSIDADE 

R$ 937,00 40%  R$ 937,00 X 40% = R$ 374,80 

 

 

Comissões 
 

Conforme prevê a Lei 3207/57 – que regulamenta as atividades do empregados 

vendedores, viajantes e pracistas – e o caput do artigo 466 da CLT: 

 

Art. 466 – O pagamento de comissões e percentagens só é exigível depois de ultimada 

a transação a que se referem. 

 

Nos contratos de trabalho, as comissões podem: 

a) ser acrescidas à uma parte fixa do salário; ou 

b) a remuneração do empregado será calculada com base nas suas vendas, por 

exemplo, que é a figura do comissionista puro. 

 

Esses últimos têm assegurado o recebimento de, pelo menos, um salário mínimo, mesmo 

que as comissões de suas vendas no mês não atinjam o valor do salário mínimo, 

conforme previsão expressa do artigo 7º, inciso VII, da Constituição Federal. 

 

VENDAS NO MÊS COMISSÃO DE VENDAS ADICIONAL PERICULOSIDADE 

R$ 20.000,00 0,5%  R$ 20.000,00 X 0,5% = R$ 100,00 

 

Diárias de Viagens 
 

A ajuda de custo representa uma obrigação compulsória, isto é, imposta por lei e devida 

pelo empregador que transferir seu empregado para localidade diversa da que resultar 

o contrato, desde que importe em mudança de domicílio (artigo 470, da CLT). 

 

A legislação previdenciária dispõe que não incidirá a contribuição correspondente 

sobre a ajuda de custo paga em parcela única, recebida exclusivamente em 

decorrência da mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da 

CLT. 
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Quanto às “diárias de viagem”, trata-se de despesas decorrentes das viagens que o 

empregado realiza em cumprimento ao contrato de trabalho. Podem ser pagas de 

forma habitual. Porém, quando excedentes de 50% do salário base mensal, passam a 

ter natureza salarial em sua totalidade (artigo 457, §2º, da CLT c/c Súmula nº 101, do 

C.TST). 

 

Existem muitas divergências acerca da necessidade ou não de se comprovar as 

despesas que não ultrapassem a 50% do salário mensal. De fato, até o referido 

percentual, a Lei não exige comprovação, pois, nessa situação, presume-se que as 

despesas têm natureza de reembolso e não de contraprestação. 

 

Ocorre que, por se tratar de mera presunção, admite-se prova em sentido contrário. Ou 

seja, se a empregadora não tiver ou não exigir os respectivos comprovantes (das 

despesas realizadas) e o empregado conseguir demonstrar que estes valores eram, na 

realidade, um “salário mascarado”, o que era para ser despesa passará a ter natureza 

salarial. 

 

 
 

ENCARGOS 
 

Muito bem, para colaborar com esse conhecimento, começaremos pela explicação 

dos Encargos Sociais, que são os tributos que oferecem um benefício indireto ou a longo 

prazo para o funcionário. São essas taxas, por exemplo, que garantem aos funcionários 

a possibilidade de receber aposentadoria quando findar sua carreira.  

 

Já os Encargos Trabalhistas, são tributos que oferecem um benefício direto ao 

colaborador. Lembrando que esse valor que vai direto para o funcionário é extra salarial, 

ou seja, não interfere negativamente em seus salários, férias e assim por diante. 

 

Seguridade e Previdência Social – INSS  
 

Este imposto visa garantir ao funcionário os direitos referentes à saúde, previdência e 

assistência social. Em outras palavras, o funcionário (ou seus dependentes para o caso 
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de morte) fica amparado em caso de doenças e invalidez resultantes de acidente no 

trabalho ou velhice. Para os casos de maternidade, aposentadorias e desemprego 

involuntário, também existe um amparo, desde que o tributo tenha sido recolhido. 

 

 
 

 
PROVENTOS VALOR INSS 

Salário R$ 937,00  R$ 937,00 X 9% = R$ 84,33 

Hora Extra R$ 319,50 R$ 319,50 X 9% = R$ 28,75 

Adicional Noturno R$ 255,60 R$ 255,60 X 9% = R$ 23,00 

* Periculosidade R$ 281,10 R$ 281,10 X 0% = R$ 0,00 

* Insalubridade R$ 374,80 R$ 374,80 X 9% = R$ 33,73 

Comissões R$ 100,00 R$ 100,00 X 9% = R$ 9,00 

* Diárias e Viagens R$ 12,00 R$ 12,00 X 0% = R$ 0,00 

Total  R$ 1.880,40 R$ 178,81 

 

FGTS 
 

O FGTS é pago mensalmente pelos empregadores através de um depósito em uma 

conta da Caixa Econômica Federal no nome do funcionário. Esse tributo é usado para 

auxiliar o empregado no caso dele ser demitido, desde que não seja por justa causa. 

 

Importante frisar que o empregador deve realizar o depósito equivalente a 8% do salário 

do empregado, que não tem esse imposto descontado dos seus rendimentos mensais. 

 

PROVENTOS VALOR FGTS 

Salário R$ 937,00  R$ 937,00 X 8% = R$ 74,96 

Hora Extra R$ 319,50 R$ 319,50 X 8% = R$ 25,56 

Adicional Noturno R$ 255,60 R$ 255,60 X 8% = R$ 20,45 

* Periculosidade R$ 281,10 R$ 281,10 X 0% = R$ 0,00 

* Insalubridade R$ 374,80 R$ 374,80 X 8% = R$ 29,98 

Comissões R$ 100,00 R$ 100,00 X 8% = R$ 8,00 

* Diárias e Viagens R$ 12,00 R$ 12,00 X 0% = R$ 0,00 

Total  R$ 1.880,40 R$ 158,95 
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Décimo-terceiro Salário 
 

O 13º. Salário é um benefício pago para ao funcionário em duas parcelas (sempre pagas 

nos meses de novembro e dezembro) e correspondente à 1/12 avos do seu salário. Ou 

seja, caso o funcionário tenha um ano de empresa, recebe o valor do seu salário mensal 

completo. Caso não possua esse tempo, recebe o valor proporcional aos meses 

trabalhados no ano. 

 

PROVENTOS VALOR 1/12 AVOS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 

Salário R$ 937,00  R$ 937,00 / 12 = R$ 78,08 

Hora Extra R$ 319,50 R$ 319,50 /12 = R$ 26,62 

Adicional Noturno R$ 255,60 R$ 255,60 /12 = R$ 21,30 

* Periculosidade R$ 281,10 R$ 281,10 / 0 = R$ 0,00 

* Insalubridade R$ 374,80 R$ 374,80 / 12 = R$ 31,23 

Comissões R$ 100,00 R$ 100,00 / 12 = R$ 8,33 

* Diárias e Viagens R$ 12,00 R$ 12,00 / 0 = R$ 0,00 

Total  R$ 1.880,40 R$ 165,56 

 

Férias 
 

A cada 12 meses trabalhados, o funcionário ganha o direito à 30 dias de férias 

remuneradas. Importante lembrar que, a empresa não precisa oferecer o período de 

férias assim que o colaborador completa 12 meses de trabalho, entretanto, o benefício 

deve ser tirado antes do período de 24 meses trabalhados. 

 
PROVENTOS VALOR 1/12 AVOS DE FÉRIAS 

Salário R$ 937,00  R$ 937,00 / 12 = R$ 78,08 

Hora Extra R$ 319,50 R$ 319,50 /12 = R$ 26,62 

Adicional Noturno R$ 255,60 R$ 255,60 /12 = R$ 21,30 

* Periculosidade R$ 281,10 R$ 281,10 / 0 = R$ 0,00 

* Insalubridade R$ 374,80 R$ 374,80 / 12 = R$ 31,23 

Comissões R$ 100,00 R$ 100,00 / 12 = R$ 8,33 

* Diárias e Viagens R$ 12,00 R$ 12,00 / 0 = R$ 0,00 

Total  R$ 1.880,40 R$ 165,56 
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Adicional de Férias 
 

Refere-se à 1/3 do salário para o período de gozo de férias do trabalhador. 

 

1/12 AVOS DE FERIAS 1/3 DE FÉRIAS CALCULO 

R$ 165,56 R$ 55,19 R$ 165,56 / 3  = R$ 55,19 

 

 

Vale Transporte ou Auxílio Transporte 
 

Benefício destinado ao transporte dos funcionários para ir e vir ao trabalho. Vale ressaltar 

que o trabalhador pode optar por receber, ou não, esse valor, uma vez que há o 

desconto mensal de 6% do seu salário bruto. 

 
PROVENTOS VALOR 1/12 AVOS DE FÉRIAS 

Salário R$ 937,00  R$ 937,00 / 6% = R$ 56,22 

Hora Extra R$ 319,50 R$ 319,50 / 6% = R$ 19,17 

Adicional Noturno R$ 255,60 R$ 255,60 / 6% = R$ 15,33 

* Periculosidade R$ 281,10 R$ 281,10 / 0% = R$ 0,00 

* Insalubridade R$ 374,80 R$ 374,80 / 6% = R$ 24,49 

Comissões R$ 100,00 R$ 100,00 / 6% = R$ 6,00 

* Diárias e Viagens R$ 12,00 R$ 12,00 / 0% = R$ 0,00 

Total  R$ 1.880,40 R$ 121,21 
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Exercícios Presenciais  

 
 

Você lembra da pergunta realizada no inicio desta apostila??? 

 

*Imagine, você um microempresário, na necessidade de contratar um colaborador 

para ajuda-lo no atendimento aos clientes. Qual seria o custo para manter este 

funcionário registrado??? 

 

Realize os exercícios presenciais para respondermos juntos esta pergunta. 

 

 

1) Por meio da tabela abaixo, preencha todas as remuneração (vencimentos) que 

este colaborador a ser contratado terá em seu holerite. 
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2) Por meio da tabela abaixo, preencha todos os encargos (descontos) que este 

colaborador a ser contratado terá em seu holerite. 

 
 

3) Por meio da tabela abaixo, preencha todas as remunerações e encargos que este 

colaborador a ser contratado terá em seu holerite. 

 

 



P á g i n a  | 14 

 

* Leia atentamente o capítulo do item, para correta interpretação e cálculo.  

4) Com base nos cálculos acima, calcule o custo total para contratar um 

colaborador. 

 

DESCRIÇÃO (+) 0U (-) R$  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(=) TOTAL  -----------------  
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Exercícios à distância (EaD) 
 

Rolando Escadabaixo é o colaborador a ser contratado na função de vendedor com um 

salário de R$ 1.030,00 ao mês. A partir desta informação calcule: 

 

1- Qual é o valor da hora extra do colaborador Rolando Escadabaixo, que no mês de 

outubro de 2017 realizou 30 horas extras. 

 

a) R$ 140,45;  

b) R$ 2,34;  

c) R$ 7,02;  

d) R$ 210,65; 

 

2- Durante todo o mês de outubro de 2017 realizou 03 horas e 30 minutos de adicional 

noturno. Qual o valor total que o colaborador receberá em seu holerite de adicional 

noturno: 

 

a) R$ 4,68; 

b) R$ 18,72;  

c)  R$ 3,74; 

d)  R$ 22,46; 

 

3- A função de Rolando Escadabaixo é vender fogos de artificio profissionais. Verifique 

na apostila se a função de Rolando é perigosa. Caso sim, calcule a periculosidade a 

ser adicionada em seu salário. 

 

a) Não tem direito a periculosidade; 

b) R$ 4,68; 

c) R$ 6,08; 

d) R$ 309,00; 

 

4- A função de Rolando Escadabaixo é vender fogos de artificio profissionais. Verifique 

na apostila se a função de Rolando é insalubre. Caso sim, calcule a insalubridade de 

20% a ser adicionada em seu salário. 

 

a) Não tem direito a insalubridade; 

b) R$ 187,40; 

c) R$ 5,61; 

d) R$ 206,00; 

 

5- Devido aos feriados no mês de outubro de 2017 Rolando Escadabaixo vendeu R$ 

40.000,00 em artigos de fogos de artifícios profissionais. O acordo coletivo da classe 
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determina uma comissão de 3% sobre o total de vendas. Calcule o valor bruto da 

comissão a ser adicionado no holerite. 

 

a) R$ 4.000,00; 

b) R$ 12.000,00; 

c) R$ 1.200,00; 

d) R$ 400,00; 

 

6- No mês de outubro de 2017, Rolando Escadabaixo realizou uma visita técnica na 

fábrica de um fornecedor muito importante de artigos de fogos de artifícios 

profissionais. Nesta mesma data ele gastou com refeição e transporte a importância 

de R$ 100,00 conforme nota fiscal entregue na empresa para ressarcimento de diárias 

de viagens. Calcule qual será o valor adicionado em seu holerite para cobrir 

despesas da visita técnica ao fornecedor. 

 

a) R$ 10,00; 

b) R$ 50,00; 

c) R$ 100,00; 

d) R$ 200,00; 

 

A partir dos cálculos de remuneração já realizados para o colaborador Rolando 

Escadabaixo, apure e responda as próximas alternativas: 

 

7- Rolando Escadabaixo está com dúvidas sobre o valor total de sua remuneração no 

mês de outubro de 2017. Realize o calculo apurando o valor bruto da remuneração 

do colaborador, sem deduzir os descontos. 

 

a) R$ 2.798,18; 

b) R$ 3.004,18; 

c) R$ 3.078,15; 

d) R$ 2.872,15; 

 

 

8- Qual será o valor de recolhimento de INSS descontado como contribuição de 

Rolando Escadabaixo de sua remuneração no mês de outubro de 2017.  

 

a) R$ 327,60; 

b) R$ 304,94; 

c) R$ 338,60; 

d) R$ 315,94; 
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* Leia atentamente o capítulo do item, para correta interpretação e cálculo.  

9- Qual será o valor de recolhimento de FGTS descontado como contribuição de 

Rolando Escadabaixo de sua remuneração no mês de outubro de 2017. 

 

a) R$ 221,77; 

b) R$ 229,77; 

c) R$ 238,25; 

d) R$ 246,25; 

 
10- Qual será o valor liquido a receber a titulo de remuneração do colaborador Rolando 

Escadabaixo no mês de outubro de 2017. 

 

a) R$ 2.567,22; 

b) R$ 2.345,45; 

c) R$ 2.245,45; 

d) R$ 2.467,22; 

 


