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INTRODUÇÃO 
 
A Eletronuclear está implementando um ajuste de curva salarial na folha de pagamento de 
fevereiro de 2023, com efeito retroativo a janeiro do mesmo ano. Nesta primeira etapa da 
iniciativa, pouco mais de 800 empregados do Rio de Janeiro e de Angra dos Reis terão seus 
salários reajustados. A segunda etapa está prevista para 2024. 
 
O projeto de ajuste de curva consiste em fazer movimentações de salário de empregados 
elegíveis, por meio do recebimento de steps, para reduzir as situações salariais defasadas. 
Essa cartilha tem como objetivo explicar as principais diretrizes utilizadas para nortear a 
medida. 
 



 

2 

CRITÉRIOS PARA O AJUSTE DE CURVA 
 
As premissas fundamentais da iniciativa são as regras do Plano de Carreira e Remuneração 
(PCR), as tabelas salariais da empresa e o desempenho de cada profissional no ciclo de 2021 
do Sistema de Gestão do Desempenho (SGD), todos vigentes atualmente.  
 
Dessa forma, as movimentações consideram o reconhecimento pelo desempenho e o 
tempo mínimo nos níveis de complexidade, não apenas o tempo de serviço na empresa. É 
importante destacar que há um limite orçamentário para a primeira etapa do projeto e que 
os critérios também foram definidos, por meio de estudos e simulações, com o intuito de 
impactar o maior número possível de profissionais na movimentação realizada em 2023.  
 
Nessa primeira etapa, foram considerados os empregados que estão nos níveis de 
complexidade 1 e 2. Para fazer a movimentação, foram definidos os chamados steps alvo. 
Trata-se do primeiro step da interseção entre o nível de complexidade atual do trabalhador 
e o nível imediatamente acima. O profissional pode avançar, no máximo, quatro steps em 
direção ao step alvo, que não pode ser ultrapassado.  
 
Vale lembrar que o PCR prevê dois tipos de movimentação: horizontal e vertical. O primeiro 
é aquele em que se recebe steps, mas sem mudança de nível de complexidade. Já o 
segundo ocorre quando há alteração no nível de complexidade.  
 
Os empregados que estiverem no step alvo ou nos steps das faixas de interseção receberão 
1 step e terão movimentação vertical. Esse critério adicional é muito importante, pois 
possibilita que o trabalhador seja elegível para alcançar, de modo horizontal, novos steps 
nas próximas ações de reconhecimento. Caso contrário, seu progresso poderia ser 
bloqueado, por exemplo, se ele não atingisse os quadrantes para movimentação vertical (3 
e 4) do SGD. 
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Também cabe destacar que a Eletronuclear tem três tabelas salariais para cargos amplos: 
PMS (médio suporte), PMO (médio operacional) e PS (nível superior). Cada uma conta com 
steps diferentes para seus níveis de complexidade. O nível 1 é marcado pela faixa amarela 
à direita, o nível 2 é demarcado pela faixa azul, e o nível 3, pela verde. O step alvo para cada 
nível de complexidade é marcado pela linha cinza. 
 

As tabelas salariais já estão disponíveis para consulta pelos empregados da empresa. 
Rio de Janeiro | Angra dos Reis 

 

 
Exemplo de tabela salarial da Eletronuclear 

 
Com isso, tem-se uma tabela padrão de referência para os steps alvo, conforme a seguir. 
 

 
Cada empregado, munido do seu cargo amplo e do seu nível de complexidade atual, pode 
consultar seu step alvo de referência para a movimentação salarial aplicada em 2023. 
 
  

https://www.eletronuclear.gov.br/Imprensa-e-Midias/Documents/2023_02_23_tabela_pcr_maio_2022_rio.pdf
https://www.eletronuclear.gov.br/Imprensa-e-Midias/Documents/2023_02_23_tabela_pcr_maio_2022_angra.pdf
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QUEM ESTÁ ELEGÍVEL 
 
A elegibilidade para o ajuste de curva está relacionada ao tempo mínimo do empregado 
em cada nível de complexidade e ao seu posicionamento no quadrante do SGD de 2021. 
 
Em relação ao tempo mínimo, quem estiver no nível de complexidade 1 deve estar nele há 
pelo menos dois anos. Já quem estiver no nível de complexidade 2 precisa estar nesta 
condição há pelo menos cinco anos. Por sua vez, os empregados que estão nos níveis de 
complexidade 3 e 4 não receberão reajuste nesta rodada. 
 

 
Quanto ao SGD, o empregado necessita estar nos quadrantes coloridos: 2,3,4,7,8 e 12. Os 
quadrantes roxos não estão elegíveis para ações de reconhecimento e, portanto, não terão 
ajuste de curva. 

 

 
  

de para
I II 2 anos
II III 5 anos

Nível de Complexidade Tempo Mínimo do Nível Anterior
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OUTROS CRITÉRIOS PARA NÃO ESTAR ELEGÍVEL 
 
Além dos profissionais situados nos níveis de complexidade 3 e 4, não estão elegíveis para 
o ajuste de curva os seguintes colaboradores:  
 

• Empregados com menos de dois anos de empresa, já que não têm o tempo mínimo 
necessário no nível de complexidade 1 

• Empregados com menos de cinco anos no nível de complexidade 2 
• Empregados que, atualmente, estão cedidos ou requisitados. Observação: os 

cedidos que retornaram à Eletronuclear estão elegíveis, desde que cumpram os 
demais requisitos 

• Empregados que não realizaram o SGD ou que estavam em licença sem 
vencimentos na época da avaliação de desempenho de 2021 

• Empregados que não estão em quadrante elegível no SGD 
• Aposentados por invalidez 

 


