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1. INFORMAÇÕES IMPORTANTES. 

A presente cartilha tem como principal objetivo orientar o usuário na utilização da 

planilha entregue pela OUPS, no projeto de mensuração do custo dos colaboradores. 

Para melhor compreensão e uso, é necessário esclarecer alguns pontos de 

importância: 

• Todos os cargos foram estimados com base no setor privado, utilizando o site 

https://www.salariobr.com/. 

• O quadro com a relação dos cargos da organização e seus correspondentes no 

setor privado encontra-se ao final da cartilha, no tópico 3, haja vista que alguns 

cargos apenas existem no terceiro setor, sendo necessário buscar por funções 

semelhantes no setor privado. 

• A estimativa salarial levou em consideração a estrutura de uma microempresa, 

entretanto, caso haja interesse em considerar outras estruturas, basta realizar um 

cadastro no site https://www.salariobr.com/, e pagar uma mensalidade para 

realizar a consulta. 

Os detalhes de como proceder caso haja interesse em utilizar o serviço pago 

encontram-se no tópico 2.2.1. 

2. UTILIZAÇÃO DA PLANILHA. 

Ao abrir a planilha pela primeira vez, é essencial que o usuário clique na opção 

“habilitar conteúdo”, localizada no topo da tela, caso contrário as funções descritas 

abaixo não podem ser utilizadas. A habilitação é feita da seguinte maneira: 

 

2.1. Buscando um cargo na planilha. 

Para buscar um cargo na planilha basta seguir dois passos. 

• Passo 1 

Através do botão indicado na imagem a seguir, o usuário deve escolher o cargo 

desejado. 
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• Passo 2 

Assim que escolhido o cargo, no quadro abaixo ao campo destinado a busca, 

aparecerão as estimativas dos salários referentes a ele, como mostra o exemplo: 

 

2.1.1. Mensuração do custo dos colaboradores. 

A fim de mensurar o custo mensal do colaborador, foi necessário considerar, além 

do salário base, os seguintes pagamentos: 13° salário, férias, Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).  

Sobre o salário, férias e 13° salário, foram considerados os descontos de Imposto 

de Renda Retido na Fonte (IRRF) e INSS, que, além do valor pago pela organização, 

tem uma parcela descontada do funcionário. 

2.1.1.1. Pagamentos mensais considerados. 

• 13° salário. 

A provisão para o pagamento 13º salário foi reconhecida mensalmente em 1/12, 

tendo como referência de valor o salário base. 

• Férias. 

O valor de férias a pagar inclui o adicional de 1/3 do salário. A fim de mensurar 

o custo mensal do colaborador, foi reconhecido, mensalmente, 1/12 das férias.  

• Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 
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Para encontrar o valor mensal desembolsado com INSS foi considerada a 

alíquota de 26,8%, e como base de cálculo o salário. 

• INSS sobre 13° salário e sobre férias. 

A fim de encontrar o valor do INSS incidente sobre o 13° salário, foi utilizada a 

mesma alíquota do tópico anterior. A base de cálculo considerada foi o saldo 13° 

salário a pagar, e foi reconhecido 1/12 do valor encontrado. 

A mesma alíquota foi utilizada para calcular o valor do INSS incidente sobre as 

férias. A base de cálculo, entretanto, foi o valor de férias a pagar (salário acrescido de 

1/3), e foi reconhecido 1/12 do número encontrado. 

• Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

Para o cálculo do FGTS a pagar foi considerada a alíquota de 8%, e, como 

base de cálculo, o salário. 

• FGTS sobre 13° salário e sobre férias. 

A fim de encontrar o valor do FGTS incidente sobre o 13° salário, foi 

considerada a alíquota do tópico anterior e a base de cálculo utilizada foi o saldo de 

13° salário a pagar. Para encontrar o valor mensal correspondente, foi reconhecido 

1/12 do resultado. 

O saldo de FGTS sobre férias a pagar foi encontrado a partir da utilização da 

mesma alíquota, de 8%, aplicada sobre o valor total das férias. A fim de mensurar o 

valor mensal, foi considerado 1/12 do número encontrado. 

2.1.1.2. Descontos mensais considerados. 

• Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

O INSS é descontado do funcionário com base na seguinte tabela: 

Salário de contribuição Alíquota 

até R$ 1.751,81 8% 

de R$ 1.751,82 até R$ 2.919,72 9% 

de R$ 2.919,73 até R$ 5.839,45 11% 

A base de cálculo para o INSS é o salário registrado, exceto em casos em que 

o salário ultrapassa $5.839,45, quando deve ser considerado o desconto de 11% 

sobre este valor ($642,34). 

• INSS sobre 13° salário e sobre férias. 

Para encontrar o valor de 13° salário a pagar, foram consideradas as mesmas 

alíquotas expostas no último tópico, e a base de cálculo utilizada foi o saldo de 13° 

salário. A fim de mensurar o custo mensal, foi reconhecido 1/12 deste valor. 
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O cálculo do INSS incidente sobre as férias é realizado da mesma maneira, 

entretanto, utiliza o saldo de férias como base de cálculo. Foi considerado 1/12 do 

valor encontrado. 

• Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). 

O IRRF é descontado do funcionário com base na seguinte tabela: 

Base de cálculo Alíquota Parcela a deduzir 

Até R$ 1903,98 0%  R$                         -    

De R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65 7,5%  R$                142,80  

De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 15%  R$                354,80  

De R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 22,5%  R$                636,13  

Acima de R$ 4.664,68 27,5%  R$                869,36  

 A base de cálculo utilizada é o valor encontrado após deduzir do salário a 

parcela de INSS descontada. O valor de IRRF a ser descontado é encontrado 

aplicando sobre a base de cálculo a alíquota a ela correspondente e deduzindo do 

valor a parcela definida pela faixa na qual a base de cálculo se encaixa. 

• IRRF sobre 13° salário e sobre férias. 

A fim de encontrar o valor do IRRF incidente sobre o 13° salário, foram 

realizados os cálculos anteriormente citados. A base de cálculo considerada foi o 

número encontrado após deduzir do 13° salário a parcela descontada de INSS sobre 

13° salário, e foi reconhecido 1/12 do valor encontrado. 

O IRRF incidente sobre férias é calculado da mesma maneira, e sua base de 

cálculo é o valor encontrado após deduzir do valor de férias a pagar a parcela 

descontada de INSS sobre férias. Foi reconhecido 1/12 do número encontrado. 

2.2. Inserindo um cargo na planilha. 

Para inserir um novo cargo na planilha é necessário seguir dois passos. 

• Passo 1. 

No menu inicial, o usuário deve clicar no botão “Criar Novo Cargo”, fazendo com 

que seja aberto um formulário em outra janela. 
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• Passo 2. 

O formulário deverá ser preenchido inserindo o nome do novo cargo e os salários 

para cada categoria de funcionário. Há, no tópico 2.2.1., um passo a passo que mostra 

como obter estas informações. 

 

Por fim, o cargo criado aparecerá automaticamente em todas as outras tabelas, 

como mostra o exemplo: 

 

2.2.1. Obtendo informações. 

Como mencionado anteriormente, os salários foram estimados com base no setor 

privado, considerando a estrutura de microempresa. Entretanto, caso haja interesse 
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em obter informações sobre estruturas diferentes, é necessário seguir os 

procedimentos indicados abaixo: 

• O primeiro passo para obter as informações desejadas é acessar o site pelo qual 

foram realizadas as estimativas: https://www.salariobr.com/. 

• Em seguida, é preciso cadastrar-se no site, como mostra a imagem: 

 

• Ao clicar no botão “cadastre-se”, serão oferecidas duas opções de cadastro: para 

pessoa jurídica e para pessoa física. Após escolher a forma de cadastro desejada, 

será necessário preencher um formulário que varia conforme a opção escolhida. 

• Inicialmente o usuário recebe R$20,00 em créditos pelo cadastro e para obter as 

informações desejadas deve usar este saldo. Para adquirir novos créditos o site 

oferece a opção de compra, e cada pesquisa salarial custa R$ 12,90. 

• Para realizar a pesquisa basta escrever o cargo desejado na barra “função”, clicar 

em “pesquisar salários”, e o usuário será encaminhado para um nova guia com as 

informações. Veja na imagem como realizar a busca: 

 

2.3. Excluindo um cargo da planilha. 

São necessários dois passos para excluir um cargo da planilha. 

• Passo 1 

O usuário deve clicar no botão “Remover um Cargo”, como mostra a imagem: 
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• Passo 2 

Informar o nome do cargo a ser removido, e aperta o botão “confirmar”, como 

mostra o exemplo: 

 

 Isso removerá permanentemente o cargo desejado de todas as planilhas. 

3. QUADRO COM A RELAÇÃO DOS CARGOS. 

Como mencionado anteriormente, alguns cargos existentes no Engenheiros Sem 

Fronteiras não foram encontrados no setor privado, fazendo com que houvesse a 

necessidade de buscar por funções semelhantes a estes cargos. 

 Abaixo encontra-se o quadro com a relação utilizada para realizar a busca pelos 

salários dos colaboradores: 

QUADRO COM A RELAÇÃO DOS CARGOS 

Cargo no ESF Cargo utilizado na pesquisa 

Assessor de relações institucionais  Assessor de relações públicas 

Embaixador de relações institucionais  Auxiliar de relações institucionais 

GT's Coordenador de projetos  

Assessor de conteúdo  Assessor de Comunicação 

Coordenador de acompanhamento  Coordenador de processos administrativos  

Assessor de acompanhamento  Assessor de processos administrativos  

Coordenador de experiência e 
maturidade  

Coordenador de processos administrativos 

Assessor de gente e gestão Assessor de recursos humanos  

Assessor de TI  Assessor de tecnologia da informação 
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Assessor de mídias sociais  Assessor de mídias 

Coordenador de gestão da qualidade  Coordenador de qualidade 

Coordenador de gestão de projetos  Coordenador de projetos  

Coordenador de gestão de pessoas Coordenador de recursos humanos 

Coordenador de gestão - financeiro  Coordenador de finanças 

Coordenador de gestão - comunicação  Coordenador de comunicação 

Coordenador de expansão e eventos  Coordenador de eventos 

Vice-presidente de desenvolvimento 
Vice-Presidente de Processos 
Administrativos 

Assessor Jurídico-financeiro Assessor Jurídico 

Assessor técnico Assistente técnico 

Vice-presidente técnico Coordenador técnico 

 


