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Prezado/a estudante,

Bem-vindo à Rede e-Tec Brasil!

 Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Rede e-Tec Brasil, 

instituída pelo Decreto nº 7.589/2011, com o objetivo de democratizar o 

acesso ao ensino técnico público, na modalidade a distância. O programa 

é resultado de uma parceria entre o Ministério da Educação, por meio da 

Secretaria	de	Educação	Profissional	e	Tecnológica	(Setec),	as	universidades	e	

escolas técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação	 de	 jovens	moradores	 de	 regiões	 distantes,	 geograficamente	 ou	

economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições 

de ensino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a 

concluir o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas 

de ensino e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo inte-

grantes das redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores	técnicos	e	professores	acreditam	que	uma	educação	profissional	

qualificada	–	integradora	do	ensino	médio	e	educação	técnica,	–	é	capaz	de	

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós	acreditamos	em	você!

Desejamos	sucesso	na	sua	formação	profissional!

Ministério da Educação

Maio de 2012
Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br

Apresentação Rede e-Tec Brasil
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Indicação de Ícones

e-Tec Brasil7

Os	ícones	são	elementos	gráficos	utilizados	para	ampliar	as	formas	de	lin-

guagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica	a	definição	de	um	termo,	palavra	ou	expressão	uti-

lizada no texto.

Mídias integradas:	remete	o	tema	para	outras	fontes:	livros,	filmes,	

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e con-

ferir o seu domínio do tema estudado.

Reflita:	sugere	momento	de	uma	pausa	na	leitura	para	refletir/escre-

ver sobre pontos importantes e/ou questionamentos.
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Estimado/a estudante 

Após	alguns	anos	de	experiência	em	serviço	público,	ora	em	gestão,	ora	em	

docência, mas sempre trabalhando diretamente com pessoas, temos perce-

bido	as	dificuldades	das	organizações	em	praticar	a	gestão	de	pessoas,	uma	

ação ainda desconhecida por muitos, mas que está atrelada diretamente à 

competitividade das organizações.

Portanto, este caderno para estudantes de ensino a distância é o resultado 

de	nossa	experiência,	desafios	e	pesquisa	que	queremos	não	só	compartilhar	

com nosso grandioso público de discentes, mas, sobretudo, divulgar com 

vista ao bem-estar dos membros organizacionais à sua maior realização pro-

fissional	e	pessoal.

Trabalhar com pessoas, independentemente de ser em uma organização pú-

blica	ou	privada,	é	muito	satisfatório.	Perceber	o	envolvimento	das	pessoas	

com	a	organização	significa	testemunhar	o	crescimento	individual	e	também	

a obtenção de resultados dessa organização que investe em seus principais 

protagonistas, os seus colaboradores.

Já é consensual entre os autores que o papel da gestão de pessoas nas orga-

nizações assume relevância na atual era do conhecimento e em tempos de 

competitividade.  Diante deste contexto, as organizações que vão sobreviver 

a este cenário serão aquelas que priorizarem o desenvolvimento e o bem-

-estar de seus talentos.

A gestão de pessoas é apaixonante! Esperamos que, ao compartilhar es-

tudos e vivências nesta área, a satisfação em trabalhar com pessoas possa 

contagiá-lo quando tiver acesso a este texto.

Desejamos, então, bom proveito neste estudo! 

Fátima Aparecida de Freitas

Gislene Magali da Silva 

Palavra das professoras-autoras
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Apresentação da Disciplina

Prezado/a estudante 

Este material nos mostra quais são as atividades da gestão de pessoas. Anali-

sa primeiramente a evolução e, em seguida, a administração de recursos hu-

manos e suas metodologias aplicadas, visando à busca de resultados satisfa-

tórios	para	a	organização.	Hoje,	porém,	em	virtude	de	uma	nova	concepção	

administrativa, a satisfação não pode ser somente organizacional. Deve-se 

levar em conta também a satisfação individual. Para tanto, é preciso atuar 

estrategicamente, de acordo com os objetivos estabelecidos pela empresa e 

valorizando a participação de cada colaborador.

Para atuar estrategicamente e adquirir vantagens competitivas, o gestor de 

pessoas deve analisar os pontos fortes e fracos relacionados diretamente aos 

recursos humanos e às diversas atividades que a organização possui. Deve le-

var em conta a estrutura e as tecnologias utilizadas, mas, sobretudo, os seus 

talentos, colaboradores, funcionários com suas experiências, capacidades, 

conhecimentos, habilidades e competências. 

Você vai perceber que a gestão de pessoas e o gestor de pessoas são peças 

fundamentais na atuação da organização junto ao mundo do trabalho e que 

o comprometimento da força de trabalho pode determinar resultados positi-

vos ou negativos para tal organização. Portanto, oferecer aos colaboradores 

condições adequadas de trabalho permitindo-lhe maior realização pessoal é 

contribuir para o sucesso organizacional.

Este material foi estruturado pensando no seu melhor entendimento. Não 

existe um único desenho para apresentar a política e os processos da gestão 

de pessoas. O que tem que se ter em mente é que estes processos estão 

relacionados entre si e, quando um processo é falho, compromete todos os 

demais. Vamos ver como isso acontece, em nossos encontros e leitura.
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Espero que você se apaixone pelo tema e busque novas pesquisas para po-

der adquirir mais informações sobre gestão de pessoas.

Bons estudos!

Profª. Fátima Aparecida de Freitas e Profª Gislene Magali da Silva
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Aula 1 - Histórico dos recursos    
         humanos: evolução para    
    gestão de pessoas  

Objetivos:

•	 Identificar	a	evolução	histórica	da	gestão	de	pessoas.	

•	 Reconhecer as diferentes etapas da administração. 

Estimado/a estudante

Entre	 as	mudanças	ocorridas	na	história	 da	humanidade	 e	no	mundo	do	

trabalho, uma das mais impactantes foi a que ocorreu no início do século 

XX, quando se passou a valorizar a gestão focada nas pessoas. Mas, para 

chegarmos	a	essa	 fase	da	história,	 faz-se	necessário	 conhecer	a	evolução	

de recursos humanos e como os estudiosos e especialistas transformaram, 

através de estudos e experiências, o que hoje podemos denominar de gestão 

de pessoas.

1.1 Abordagens de recursos humanos e  
      suas influências
A seguir, estudaremos algumas entre as mais importantes teorias sobre a 

administração de recursos humanos. Veremos seus principais autores e suas 

peculiaridades, traçando um caminho evolutivo que nos trará até os dias de 

hoje em que enxergamos o trabalhador como um colaborador da organiza-

ção a que pertence.

1.1.1 A administração científica
A	administração	científica	teve	como	precursor	e	fundador	o	engenheiro	Fre-

derick	Winslow	Taylor	que	nasceu	na	Filadélfia,	nos	Estados	Unidos,	no	ano	

de	1856	e	morreu	no	ano	de	1915,	com	59	anos.	A	administração	científica	

surgiu entre 1880 e 1930 com, além de Taylor, Henry L. Gantt e outros. Esse 

Colaborador – Utilizado para 
designar os empregados de 
uma organização, que são as 
pessoas encarregadas de realizar 
e/ou gerenciar a prestação de 
serviço da organização a fim 
de melhor executar o trabalho 
e prestar serviços, quer seja 
para o cliente externo, quer seja 
para outro colaborador. São 
sinônimos do termo pessoas, 
recursos humanos, membros 
organizacionais, clientes internos, 
empregados, trabalhadores e 
funcionário
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trabalho se deu no chão das fábricas, junto ao opera-

riado, voltado para as tarefas concretas da produção de 

produtos e serviços.

Taylor foi uma pessoa dedicada, extremamente empe-

nhada no estudo e compreensão do trabalho e na me-

lhoria	da	eficiência	do	trabalhador.

Segundo,	Maximiniano	(2000),	Gantt	era	um	humanista,	preocupado	com	

o bem-estar dos trabalhadores. Nascido em 1861, foi também um dos cria-

dores	do	treinamento	profissionalizante,	fez	contribuições	significativas	nas	

áreas de programação e controle do trabalho, bem como na forma de re-

compensar os operários. 

A	filosofia	desses	estudiosos	ganhou	destaque	nas	técnicas	de	racionaliza-

ção do trabalho do operário, através do estudo de tempos e movimentos, 

que permite um paciente trabalho de análise das tarefas de cada operário, 

decompondo seus movimentos e processos de trabalho, aperfeiçoando-os e 

racionalizando-os gradativamente. 

Segundo Taylor e Gantt: 

•	 A	administração	deve	aplicar	métodos	científicos	de	

pesquisa	e	experimentação,	a	fim	de	formular	princípios	

e estabelecer processos padronizados que permitam o 

controle de operações fabris; 

•	 os	empregados	devem	ser	alocados	cientificamente	

em seus serviços ou postos; os materiais e as condições de trabalho de-

vem	ser	 cientificamente	 selecionados,	para	que	as	normas	possam	ser	

cumpridas;

•	 os	empregados	devem	ser	cientificamente	adestrados	para	aperfeiçoa-

rem suas aptidões e executarem serviços e tarefas de modo que a produ-

ção normal seja cumprida; e

•	 uma atmosfera de cooperação deve ser cultivada entre a administração e 

os	trabalhadores,	para	garantir	a	manutenção	de	um	ambiente	psicológi-

co que possibilite a aplicação dos princípios mencionados. 

Figura 01: Frederick 
Winslow Taylor

Figura 02: Henry 
L. Gantt
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Para	Montana	e	Charnov	(1998),	embora	as	idéias	de	Taylor	e	Gantt	tenham	

servido	de	 	 fundamentos	 teóricos	para	a	 tecnologia	moderna	da	 linha	de	

produção,	suas	idéias	ficaram	ignoradas	por	mais	de	meio	século.

	Após	esse	período,	seus	estudos	foram	reconhecidos,	tanto	que	os	Gráficos	

de Gantt, criados originalmente por ele , são utilizados até os dias de hoje 

para o gerenciamento de projetos, pois permitem visualizar as atividades e 

suas dependências em relação ao tempo.

Depois que parou de trabalhar com Taylor, Gantt ainda contribuiu muito 

com a área de recursos humanos, mudou seus conceitos sobre o sistema de 

incentivos	e	criou	a	idéia	de	pagamento	e	bonificação	para	cada	trabalhador	

que atingisse a cota diária.

1.1.2 A Teoria Clássica da Administração
De	 acordo	 com	Chiavenato	 (2003),	 Henry	 Fayol,	 engenheiro	 formado	 na	

França, nascido em 1841, galgou a posição de diretor administrativo de uma 

grande empresa francesa de mineração de carvão e sua preocupação estava 

voltada	para	a	eficiência	e	eficácia	da	organização	como	um	todo.	Conce-

beu,	em	sua	Teoria	Clássica	da	Administração,	a	necessidade	de	se	definirem	

princípios para administrar melhor as estruturas das organizações.

A Teoria Clássica da Administração caracteriza-se pela 

ênfase na prática da administração e pela busca de re-

sultados concretos e palpáveis, não desconsiderando os 

conceitos	teóricos	da	administração.		

Segundo	Chiavenato	(2003),	Fayol	criou	as	funções	ge-

rencias	e	as	definiu	como:	prever,	organizar,	comandar,	

coordenar e controlar. 

Prever: visualizar o futuro e traçar o programa de ação 

Organizar: constituir o duplo organismo material e social da empresa 

Comandar: dirigir e orientar o pessoal 

Coordenar: ligar, unir, harmonizar todos os atos e esforços coletivos 

Controlar:	verificar	que	tudo	corra	de	acordo	com	o	estabelecido

Figura 03: Henry 
Fayol
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Em sua teoria, Fayol destacou, ainda, que as divisões funcionais das estrutu-

ras organizacionais são baseadas em alguns princípios organizacionais, tais 

como autoridade, divisão do trabalho, unidade de comando, subordinação 

do interesse pessoal ao interesse geral, remuneração, iniciativa do trabalha-

dor, centralização, estabilidade de  pessoal e iniciativa, conforme  informam 

Montana	e	Charnov	(1998).

1.1.3 A Escola de Relações Humanas
Elton Mayo nasceu em 1880 e, juntamente, com sua equipe, desenvolveu a 

abordagem com ênfase nas pessoas e não nas tarefas.

A Escola das Relações Humanas surgiu nos Estados Unidos e foi basicamente 

um movimento de reação e de oposição à Teoria Clássica da Administração.

Veja, abaixo, algumas políticas conquistadas através da Teoria das Relações 

Humanas,	de	acordo	com	as	informações	de	Chiavenato	(2003).

•	 Necessidade de humanizar e democratizar a administração, libertando-a 

dos conceitos rígidos e mecanicistas da Teoria Clássica e adequando-a 

aos novos padrões de vida do povo americano.

•	 Desenvolvimento das chamadas ciências humanas, principalmente da 

psicologia e da sociologia.

•	 Ideias	da	filosofia	pragmática	de	John	Dewey	e	da	psicologia	dinâmica	

de Kurt Lewin que foram capitais para o humanismo na administração.

Essas conclusões da experiência em Hawthorne foram desenvolvidas entre 

1927 e 1932, sob a coordenação de Elton Mayo em um grupo de traba-

lhadores que foram expostos a diferentes intensidades de iluminação no 

ambiente de trabalho.

Segundo	Maximiano	(2007),	além	disso,	pequenos	grupos	de	operários	fo-

ram submetidos a experiências focadas na motivação como benefícios e au-

mento salarial, períodos variáveis de descanso e diminuição da jornada de 

trabalho. 

Os estudos básicos efetuados por Mayo e seu grupo tiveram três fases. Va-

mos conhecê-las.

Política – são regras 
estabelecidas para governar 

funções e assegurar que elas 
sejam desempenhadas de acordo 

com os objetivos desejados. Ela 
serve para guiar as pessoas na 

realização dos objetivos
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1ª Fase: Sala de provas de montagem de relés – orientava o estudo da fadi-

ga no trabalho e dos efeitos gerados por mudanças de horários ou introdu-

ção de intervalos de descanso no período de trabalho.                                                                                                                                 

2ª Fase: Programa de entrevistas - utilizado para desvendar os motivos que 

levavam os funcionários a adotar posturas tão diferentes nos seus departa-

mentos e na sala de provas.        

3ª Fase: Sala de observações da montagem de terminais – através de um 

grupo com nove operadores, nove soldadores e dois inspetores, todos da 

montagem de terminais para estações telefônicas, que passaram a trabalhar 

em uma sala especial com idênticas condições 

de trabalho do departamento.

Em essência, Mayo concluiu que o desempenho 

das pessoas depende muito menos dos méto-

dos de trabalho do que dos fatores emocionais e 

comportamentais. Para ele, a fábrica deveria ser 

vista como sistema social, não apenas econômi-

co ou industrial, o que melhoraria a compreen-

são	de	seu	funcionamento	e	de	sua	eficácia.

1.1.4 Teoria das Necessidades
Apesar dos resultados confusos obtidos pelas experiências de Mayo, nasceu 

daí a ideia de que o homem, como indivíduo social, tem o desejo de se rela-

cionar com outros dentro e fora do trabalho. 

E foi, a partir desses resultados, que Abrahan 

Maslow analisou a motivação dos operários e 

criou a famosa hierarquia das necessidades, 

mais conhecida como Pirâmide de Maslow. Esse 

modelo se tornou clássico e é muito utilizado 

pelas organizações nos dias de hoje

Até aqui, apresentamos as principais teorias da 

administração de recursos humanos. A seguir, 

você verá como se deu a evolução da gestão de 

pessoas.

Figura 04: 
Elton Mayo

Figura 05: Abraham 
Maslow (1908-1970)

Vamos falar sobre a Teoria das 
Necessidades de Maslow na 
aula 4. Mas você poderá se 
informar melhor sobre o assunto 
em Chiavenato. Idalberto. 
Administração de Recursos 
Humanos. p.111-113.2006 e 
Cameron, Esther. Gerenciando 
Mudanças. p.53.2009.)
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1.2 A gestão de pessoas a partir do   
      século XX 
O departamento de recursos humanos surgiu no século XX, com a necessi-

dade de contabilizar os registros dos trabalhadores e monitorar as faltas e 

seus atrasos. Eles tinham, basicamente, a função de cálculo de pagamentos. 

E os chefes de pessoal, como eram denominados naquela época, tinham 

como	 características	 a	 inflexibilidade	 e	 o	 estrito	 seguimento	 das	 leis.	 Sua	

principal característica, a frieza incalculável, podia ser percebida principal-

mente na hora de demitir os funcionários. O que importava era a empresa 

atingir seus objetivos e não sofrer nenhuma penalidade legal.

No Brasil, em 1930, Getúlio Vargas cria o Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio para resolver problemas trabalhistas e o Departamento Nacional 

de Trabalho incumbido de medidas de previdência social e melhorias nas 

condições de trabalho. Uma década mais tarde foi instituído o imposto sin-

dical e a CLT, dando origem à carteira de trabalho, direito de férias remune-

radas, regulamento de horário de trabalho entre outros direitos.

Mas, somente vinte anos depois, em 1950, com a expansão das indústrias 

-	 inclusive	a	automobilística	–	a	qualificação	dos	operários	proporcionou	a	

exigência de maior clareza dos direitos dos trabalhadores e, consequente-

mente, uma transformação no departamento de pessoal.

Assim, a função de gerente de pessoal passou a ser denominada gerente 

de relações industriais e, posteriormente, gerente de recursos humanos, dis-

tinguindo dessa forma  quem cuidaria dos aspectos administrativos e quem 

cuidaria das questões humanas.

Na década de 90, o mundo passa por profundas alterações econômicas e 

políticas.	A	inflação	foi	mantida	sob	controle	e	os	níveis	de	desemprego	bai-

xos. O Brasil inicia seu processo de integração ao mercado mundial. Copian-

do o modelo norte-americano denominado dowsize, com a suposta ideia de 

sobrevivência	à	concorrência,	há	uma	intensificação	no	processo	de	demis-

são, provocando o emprego informal e a ausência de garantias.

Em virtude destes fatos, o departamento de pessoal foi gravemente afetado. 

O	desenvolvimento	tecnológico,	em	2000,	simplifica	processos	de	recruta-

mento e seleção. 
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As empresas assumem, então, as mudanças exigindo atuação estratégica 

de	 seus	administradores	de	RH	com	vistas	 a	agregar	 valor	 ao	negócio.	 E,	

mediante essas  transformações surge, ainda como ideia, a valorização dos 

trabalhadores como seres humanos com suas individualidades. Esta é uma 

situação descrita nos livros, presente nos discursos, mas ainda sem muito 

efetividade na prática. Como diz Mário Sérgio Cortella em entrevista à Revis-

ta HSM, uma das mais importantes revistas de gestão do Brasil: 

Parte das empresas é muito cínica em relação às pessoas. Até 2008, a 

frase que eu mais ouvia nas organizações era: “Nosso maior patrimô-

nio	são	as	pessoas”.	Aí,	a	crise	estourou,	e	a	primeira	coisa	que	fizeram	

foi cortar pessoal, justamente o principal ativo!!! Em vez de lidar com 

economia de outros custos e com cortes eventuais de rendimentos dos 

acionistas, mexeram no “suposto” patrimônio. Pior para elas, na ver-

dade, porque o suposto é real. A dispensa em massa de pessoas levará 

a	uma	perda	financeira	imensa	na	qualificação	de	novos	profissionais.

CORTELLA	(2010)

A	partir	de	então,	as	exigências	do	mercado	fizeram	com	que	a	administra-

ção de recursos humanos evoluísse para a gestão de pessoas focando uma 

organização	humanizada.	Segundo	Vergara	e	Branco	(2001),	é	uma	organi-

zação voltada para seus empregados e para o ambiente, onde agrega outros 

valores que não somente a maximização do retorno para os acionistas.

Perante essa nova concepção surge o questionamento sobre a nomenclatura 

dos	profissionais	de	recursos	humanos	(RH)	ou	gestão	de	pessoas	(GP)	ou	

gestão	de	recursos	humanos	(GRH),	quanto	ao	debate	“recursos	humanos”	

versus	“pessoas”.		Ulrich	(2001)	tem	o	seguinte	posicionamento:

Muitos	consultores	e	teóricos	de	RH	se	esquivam	de	utilizar	o	termo	recur-

sos humanos por evocar uma imagem de abarrotados departamentos de 

pessoal que lidam apenas com a elaboração de políticas, policiamento e 

trâmites burocráticos. Minha opinião é que essa imagem é ultrapassada e 

disfuncional. Poucos contestariam que as chaves para a criação de organi-

zações competitivas residem no modo como as pessoas são tratadas, como 

os processos organizacionais são comandados e como o trabalho de uma 

organização é coordenado. Acrescentaria, contudo, que as ferramentas para 

criar	organizações	competitivas	provêm	da	redefinição	e	aprimoramento	dos	

recursos	humanos.	(ULRICH,	2001,	p.280)	
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Segundo	Coltri	Junior	(2010),	é	importante	salientar	que	a	palavra	recurso	

possui	 vários	 significados:	 um	 deles	 é	 insumo.	 Pessoas	 não	 são	 insumos.	

Outro é meio. Pessoas são, sim, o meio pelo qual uma organização atinge 

seus resultados. 

Resumo
Esta aula abordou a evolução da administração de recursos humanos até a 

gestão de pessoas. Iniciamos com Taylor e Gantt, expoentes da Escola de 

Administração	Científica,	que	enfatizava	o	estudo	das	 tarefas.	Depois,	 vi-

mos a Escola de Administração Clássica, de Henry Fayol, com sua ênfase na 

estrutura da organização e nas áreas funcionais. Com Mayo e a Teoria das 

Relações Humanas, foram realizadas experiências com os trabalhadores, em 

que se avaliaram as relações das condições do ambiente do trabalho com a 

produtividade.	Após	esse	período,	deu-se	início	à	era	dos	estudos	comporta-

mentais	de	Maslow	e,	a	partir	do	fim	do	século	XX,	houve	a	transformação	

do departamento de recursos humanos para o de gestão de pessoas, porém 

mais na nomenclatura que do que nas ações. 

1. Faça um paralelo entre os estudos de Taylor e os estudos de Elton Mayo.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Veja a evolução histórica da 
gestão de pessoas no Brasil em 
Gil. Antônio Carlos. Gestão de 

Pessoas.  p.51-58.2001. 
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2. Qual foi a contribuição de Fayol para a evolução da administração dos 

recursos humanos?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

3. Coloque	(F)	para	as	alternativas	incorretas	e	(V)	para	as	corretas.

(					)	A	Teoria	Clássica	da	Administração	(direcionada	à	tarefa)	surgiu	como	

movimento	de	reação	e	de	oposição	à	Escola	das	Relações	Humanas	(dire-

cionada	a	pessoas).

(					)	Mayo	analisou	a	motivação	dos	operários	e	criou	a	famosa	hierarquia	

das necessidades, mais conhecida como Pirâmide de Mayo.

(	 	 	 	 	 )	O	departamento	de	RH	surgiu		pela		necessidade	de	contabilizar	os	

registros dos trabalhadores e monitorar as faltas e seus atrasos. Sua função 

era cálculo de pagamentos. 

(	 	 	 	 	 )	 	A	criação	de	organizações	competitivas	 	 reside	no	modo	como	as	

pessoas são tratadas, como os processos organizacionais são comandados e 

como o trabalho de uma organização é coordenado.

Assista ao filme “Tempos 
Modernos” com Charles 
Chaplin para que você possa 
compreender a relação entre 
as práticas administrativas 
utilizadas na época e seus 
impactos provocados nas 
pessoas.   
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Fizemos	nesta	aula	uma	viagem	cronológica	da	administração	de	recursos	

humanos através de seus fundadores até a gestão de pessoas. Com base no 

que vimos sobre administração de recursos humanos e gestão de pessoas, 

vamos pensar:

- Estes termos “administração de RH” e “gestão de pessoas” são similares 

ou eles se completam? Ou ocorreu somente mudança de nomenclatura? 

- A gestão de pessoas continua sendo um departamento? Ou podemos con-

siderá-la com uma função gerencial?

Para responder estes questionamentos que tal continuarmos a aula seguinte?
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Aula 2 - Gestão de pessoas: as novas  
         dinâmicas de administrar  
              pessoas

Objetivos:

•	 Reconhecer o papel da gestão de pessoas.

•	 Identificar	a	nova	dinâmica	de	administrar	de	forma	participativa.

•	 Reafirmar	que	a	gestão	de	pessoas	vai	além	de	uma	nomencla-

tura ou departamento.

Caro/a estudante

Continuamos nossa apresentação, vamos em frente?

Como vimos na aula anterior, inicialmente foi criado nas organizações o 

departamento de pessoas, mas, com as transformações nos anos 90, ocor-

reu uma mudança substancial e se percebem alterações nos processos, nas 

estruturas e na forma como as pessoas se comportam nas organizações. 

Por outro lado, a visão clássica de administração pressupõe o uso do lado 

racional do ser humano para lidar com os problemas diários e, consequen-

temente,	superar	as	crises.	Porém,	não	é	só	com	características	racionais	e	

uniformes que as organizações superam obstáculos. Devem-se considerar as 

experiências, as capacidades, as competências, os conhecimentos e, além 

disso,	as	emoções,	as	sensações	e	os	sentimentos	que	interferem	significati-

vamente no cotidiano das organizações. 

É de se considerar também a nova realidade imposta mundialmente que 

afeta sobremaneira a forma de se administrar, exigindo a adoção de postu-

ras estratégicas e visando à obtenção da competitividade organizacional em 

função de sua sobrevivência.



Gestão de PessoasRede e-Tec Brasil 26

Segundo	Robbins	(1999),	o	departamento	de	recursos	humanos	passa	a	ser	

visto como agente de mudanças e altera atitudes e comportamentos dos 

membros da organização, através da comunicação, da tomada de decisão e 

da solução de problemas.

Para termos uma visão mais sintética, apresentamos o seguinte esquema:

Os	autores	Mathis	e	Jackon	(2003)	lembram	que,	nos	anos	80	e	90,	estava	

começando a transição da Era Industrial, na qual o principal ativo era a tec-

nologia - novas máquinas, produtividade - para a Era da Informação e do 

Conhecimento, na qual o principal ativo são as pessoas, delineando a gran-

de importância de atrair e reter talentos. Então, a proposta é voltar o foco 

competitivo à questão humana.

Lawler	III	(2003)	aponta	nos	seus	estudos	que	tratar	bem	os	colaboradores	

ou pessoas é fundamental para conseguir a efetividade organizacional e que 

a vantagem competitiva esta atrelada à habilidade da organização de atrair, 

reter, motivar, organizar e gerenciar pessoas de talentos. Daí surge à impor-

tância do investimento no capital humano e no estabelecimento de relacio-

namentos entre as organizações e seus membros. 

2.1 Papel da gestão de pessoas
A mudança básica de pensamento é que o respeito ao ser humano, sua 

satisfação e o respeito à sua saúde física e mental é fator importante na ob-

tenção de resultados organizacionais.

Figura 06
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Para	Dessler	(2003),	entre	as	práticas	e	as	políticas	de	recursos	humanos,	até	

os anos 90, estão ações para:

•	 conduzir	a	análise	de	cargos	(determinar	a	natureza	do	trabalho	de	cada	

funcionário);

•	 prever  as necessidades de trabalho e recrutar candidatos;

•	 selecionar candidatos;

•	 orientar e treinar novos funcionários;

•	 gerenciar	recompensas	e	salários	(	remunerar	funcionários);

•	 oferecer incentivos e benefícios;

•	 avaliar o desempenho;

•	 comunicar-se	(entrevistando,	aconselhando,	disciplinando);

•	 treinar e desenvolver; e

•	 construir o comprometimento dos funcionários.

A partir da década de 1990, as organizações perceberam a necessidade de 

desenvolver uma administração estratégica de RH, orientada pelos resulta-

dos e pelas metas a serem atingidas para o alcance dos objetivos comuns e 

com isso passou a ser necessário:

•	 alinhar as necessidades da gestão de pessoas com objetivos e estratégias 

organizacionais;

•	 fornecer aos colaboradores informações sobre forças e fraquezas da or-

ganização;

•	 cumprir as metas organizacionais; e

•	 controlar os indicadores de resultados.
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Dessa forma, a gestão de pessoas passa a cumprir seu objetivo através da: 

•	 contribuição	para	a	eficácia	organizacional;

•	 participação no planejamento estratégico;

•	 pró-atividade	na	previsão	das	necessidades	futuras;

•	 compreensão	dos	documentos	financeiros;

•	 relação cargos x lucros;

•	 transparência nas relações.

Percebe-se a partir daí que o novo papel da gestão de pessoas consiste em 

pensar na organização, mas com uma dinâmica administrativa participativa 

que envolva os colaboradores da organização, como, por exemplo, tornando 

o ambiente de trabalho mais harmonioso, produtivo e competitivo, marcado 

pelo espírito de equipe e criatividade cuja base seja o bom relacionamento 

entre as pessoas delineado pelo forte espírito de motivação, comprometi-

mento e inovação.

Partindo	desta	concepção,	Chiavenato	(2005)	entende	que	gestão	de	pes-

soas vai além de uma nomenclatura ou de um departamento. É função ge-

rencial que visa à cooperação das pessoas que atuam nas organizações para 

o alcance dos objetivos tanto organizacionais quanto individuais, desde que 

alinhados aos organizacionais, obviamente. 

Figura 07
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2.2 Dinâmica administrativa de pessoas
Para atingir seus objetivos, uma organização buscará sempre o lucro, a maior 

produtividade, a qualidade de produtos ou serviços, a redução de custos, a 

participação no mercado e a satisfação do cliente. 

Em contrapartida, o colaborador da organização deverá buscar sempre um 

salário	satisfatório,	os	benefícios	oferecidos	pela	organização,	tais	como	os	

encargos sociais, a segurança e estabilidade e, ainda, as condições adequadas 

para	o	desenvolvimento	do	trabalho	e	o	crescimento	profissional	almejado.

Veja, no quadro a seguir, um demonstrativo da dinâmica para administrar 

pessoas.

Objetivos

Organizacionais (O que a orga-

nização pretende alcançar.)

Lucro, produtividade, qualidade, redução de 

custos, participação no mercado, satisfação do 

cliente.

Individuais (O que as pessoas 

pretendem alcançar.)

Salário, benefícios sociais, segurança e estabi-

lidade no emprego, condições adequadas de 

trabalho, crescimento profissional.

2.3 Participação das pessoas na    
      organização
O	quadro	que	finaliza	 o	 item	anterior	 explica	 porque	 a	 ideia	 da	 valoriza-

ção das pessoas ainda não é fato, é apenas discurso. Os objetivos, ainda, 

são	conflituosos.	Segundo	Campos	(2004),	empresa	é	uma	organização	de	

pessoas que trabalham para suprir necessidades de outros seres humanos. 

Diz, ainda, que o objetivo do trabalho humano é satisfazer as necessidades 

daqueles que necessitam daquilo que você produz. Isso é a essência, o âma-

go. Empresas e colaboradores têm que ter isso em mente como primordial. 

Salário, lucro, produtividade, benefícios são fundamentais. São importantes, 

mas num nível abaixo. A essência faz caminhar para o mesmo destino. O 

que é fundamental, desde que o essencial esteja presente, permite que o 

interesse de cada grupo seja discutido e trabalhado.
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Não há como alinhar os objetivos 

organizacionais e individuais se não 

houver, na essência, um interesse co-

mum. 

Assim, todos, em uma organização, 

devem	agir	pelo	cliente	 (não	é	assim	

que	 você	 gostaria	 de	 ser	 tratado(a)	

dentro	de	uma	empresa?).	Esse	deve	

ser o comprometimento. Lucro, bom 

salário, promoção devem ser conse-

quência disso e não o contrário.

Perante esse dinamismo, cada pessoa tem consciência da sua responsabili-

dade individual com os resultados a serem proporcionados pela organização. 

E	para	 criar	uma	cultura	de	envolvimento	dos	 funcionários,	Demo	 (2010)	

orienta que é essencial uma comunicação intraorganizacional contínua e 

constante, bem como a disseminação de informações devidamente atuali-

zadas e ainda o envolvimento dos gestores da organização. Devido a ações 

isoladas dos supervisores e gerentes, os programas de participação e envol-

vimento dos funcionários mais falham do que dão certo “a princípio, pela 

postura imediatista e pela negligência e má vontade da alta gerência em 

investir	tempo	e	dinheiro	em	esforços	desta	natureza”	(Demo,2010,	p.88).

Buscando	uma	forma	de	prevenir	essas	condutas,	Dessler	apud	Demo	(2002),	

baseado em exemplos empresariais americanos, traçou alguns passos para 

criar uma cultura de participação e envolvimento dos funcionários:

•	 educar	os	empregados,	considerando	as	estratégias	de	negócio	e	enfa-

tizando o requerimento de novas competências e a importância de sua 

participação na consecução das estratégias;

•	 devotar	tempo	suficiente		para	o		planejamento	de	políticas		de	gestão	de	

pessoas para reforçar os comportamentos desejados;

•	 envolver	os	sindicatos	como	parceiros	do	negócio,	desenvolvendo	políti-

cas de GP em conjunto e disponibilizar aos empregados informações so-

bre	os	planos	de	negócios	e	o	desempenho	operacional	da	organização;

Figura 08
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•	 envolver os empregados no projeto e implementação de novos sistemas 

operacionais e na seleção de fornecedores;

•	 prover aos empregados treinamentos no uso de 

novas tecnologias;

•	 promover uma comunicação continuada entre 

os empregados e gerentes, engenheiros, forne-

cedores e demais parceiros; e

•	 envolver os empregados na avaliação dos efeitos 

de novas tecnologias em sua saúde e bem-estar.

Ulrich	(2001)	acredita	que,	quando	os	funcionários	se	sentem-se	envolvidos	

diretamente com os projetos da organização, inclinam-se mais ao intenso 

trabalho para atingir as metas e tornam-se mais produtivos. Assim, Ulrich 

criou um sistema denominado VOI²C²E, em que constam os seguintes fato-

res:

• Visão: as pessoas querem encontrar um sentido ou um objetivo no tra-

balho que executam;

• Oportunidade: todos querem uma chance para aprender, crescer, avan-

çar e melhorar naquilo que fazem;

• Incentivos: dinheiro pode ser um bom fator de motivação se vier em 

quantidade	significativa	e	se	seu	ganho	estiver	associado	a	objetivos	es-

pecíficos;

• Impacto: as pessoas querem fazer seu trabalho quando visualizam o im-

pacto de seus esforços;

• Comunidade: os funcionários se envolvem mais quando se sentem parte 

de uma equipe;

• Comunicação: as pessoas têm mais motivação quando sabem o que está 

acontecendo; e

• Empreendedorismo: cresce o envolvimento das pessoas quando elas têm 

a oportunidade de controlar como e onde o trabalho será feito.

Figura 09
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1. O capital humano é composto pelo conhecimento, expertise, poder de 

inovação	e	habilidade	dos	empregados	mais	os	valores,	a	cultura	e	a	fi-

losofia	da	empresa.	

2. O capital estrutural é formado pelos equipamentos de informática, sof-

twares, bancos de dados, marcas registradas, relacionamento com os 

Expertise: Perícia, avaliação 
ou comprovação realizada por 

um especialista em determinado 
assunto, derivado de (espert >) 

expert (perito) + sufixo francês - 
ise  expertise (séc. XIV).

Perceba que a dinâmica de gestão de pessoas está diretamente relacionada 

com a participação do capital intelectual na organização, trazendo dessa 

forma resultados tanto para a organização quanto para o colaborador.

2.4 Capital intelectual: principal    
      protagonista da organização
Você vai perceber que o conceito de capital intelectual difere em alguns aspec-

tos de acordo com cada autor, mas, na essência, apresenta o mesmo conteúdo. 

Vejamos	a	seguir	algumas	definições	de	capital	intelectual.

a)	 O capital intelectual é a soma do conhecimento de todos numa empresa, 

o que lhe proporciona vantagem competitiva. Constitui o conhecimento, 

a informação e a experiência que pode ser utilizada para gerar riqueza. O 

capital intelectual pode ser encontrado em três lugares: nas pessoas, nas 

estruturas	e	nos	clientes	(Stewart,	1998).

b)	 O capital intelectual refere-se ao valor das idéias da empresa, pois os prin-

cipais ativos das empresas não são mais os recursos naturais, as máquinas 

ou	mesmo	o	capital	financeiro,	e	sim	os	intangíveis,	como	a	pesquisa,	o	

desenvolvimento,	as	técnicas	confidenciais,	a	propriedade	intelectual,	a	

habilidade da força de trabalho, as redes de fornecimento e as marcas de 

classe	mundial	(Low;	Kalafut,	2003).

c)	 Capital intelectual é a soma de tudo o que você sabe. Em termos orga-

nizacionais, o maior patrimônio de uma organização é algo que entra e 

sai pelas suas portas todos os dias, ou seja, são os conhecimentos que 

as pessoas trazem em suas mentes, sobre produtos, serviços, clientes, 

processos,	técnicas	etc.	(Chiavenato,	2004).

Ainda existem autores que dividem o capital intelectual em três grupos: ca-

pital humano, capital estrutural e capital de cliente.
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clientes e toda a capacidade organizacional que apoia a produtividade 

dos empregados.

3. O capital de clientes envolve o relacionamento com clientes e tudo o 

mais que agregue valor para os clientes da organização.

A	partir	dessas	definições,	podemos	resumir	o	que	é	capital	intelectual	em	

apenas um parágrafo.

O capital intelectual engloba todos os conhecimentos adquiridos e acumulados 

por uma organização, inerentes a pessoas, projetos, patentes, sistemas, meto-

dologias e à interatividade do ativo humano para com a missão da empresa.

Portanto, capital intelectual nada mais é do que o conjunto de valores ocul-

tos que agregam valor às organizações, permitindo dessa forma sua conti-

nuidade.

Em uma organização, ele pode ser mensurado, o que é fundamental na era 

globalizada e competitiva em que vivemos. Quando uma organização, por 

exemplo, perde um colaborador, está deixando ir embora parte do seu capi-

tal intelectual que pode ser utilizado pela organização concorrente.

A partir dessas informações sobre o novo papel da gestão de pessoas, a 

administração deve levar em conta o capital intelectual humano como parte 

de seus valores e a participação de seus colaboradores para contabilizar seus 

lucros. Assim, o trabalhador passa a ter uma importância maior dentro de 

qualquer organização. Com isso, a busca pela satisfação individual e organi-

zacional passa a ser um objetivo comum.

Existem várias obras sobre o que 
fundamenta a atividade “gestão 
de pessoas” que pode ser vista 
de uma maneira resumida 
no trabalho de Gisela Demo. 
Políticas de Gestão de Pessoas 
nas Organizações. p. 41-51. 
2010
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1. Para	que	a	gestão	de	pessoas	pudesse	ocorrer	de	forma	a	beneficiar	a	

organização e os colaboradores, foram necessárias várias mudanças na 

dinâmica de administrar pessoas. Faça uma análise dessas mudanças.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Resumo
Nesta aula, apresentamos o novo papel da gestão de pessoas. Vimos que, 

a partir desse novo papel, não basta somente pensar na organização, mas 

é necessário pensar numa dinâmica para administrar de forma participativa, 

envolvendo os colaboradores. Para isso, é importante que tanto a organiza-

ção, quanto os seus colaboradores tenham, em um primeiro momento, um 

objetivo	comum.	A	partir	dele,	os	objetivos	específicos	dos	colaboradores,	

como bom salário, benefícios, segurança sua e da empresa, lucro, partici-

pação no mercado etc, passam a ter mais condição de serem alcançados. 

Vimos  ainda, nesta aula, que o capital intelectual engloba conhecimentos 

adquiridos e acumulados por uma organização, inerentes a pessoas, proje-

tos, patentes, sistemas, metodologias e também à interatividade do ativo 

humano para com a missão da organização.
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2. Na sua opinião, é importante a participação dos colaboradores em uma 

organização? Como você participa na organização em que atua?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3. Analise	e	identifique	alguns	fatores	relacionados	à	gestão	de	pessoas	que	
foram abordados pela imprensa falada e escrita nos últimos meses.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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Caro/a estudante

E, então, essa aula contribuiu para formar um conceito claro e transparente 

sobre gestão de pessoas?  Vamos relembrar! Vimos que a gestão de pessoas 

somente poderá acontecer em uma organização que trata seu funcionário 

como capital intelectual humano e que o trabalhador passa a ter uma impor-

tância maior dentro de qualquer organização onde a busca pela satisfação 

individual e organizacional passa a ser um objetivo comum.

Acompanhe	a	próxima	aula	e	você	terá	oportunidade	de	compreender,	atra-

vés dos processos de gestão de pessoas - numa divisão proposta por Idalber-

to Chiavenato –, os papeis dos RH e da GP nas organizações.
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Aula 3 - Processos e políticas da   
              gestão de pessoas  

Objetivos:

•	 Especificar	os	processos	de	gestão	de	pessoas	e	suas	aplicabili-

dades.

•	 Identificar	o	papel	do	gestor	e	da	área	de	recursos	humanos.

•	 Apontar que os processos de gestão de pessoas apresentam-se 

de	acordo	com	as	exigências	e	influências	recebidas	pela	organi-

zação.

Estimado	(a)	estudante

A administração de gestão de pessoas de uma organização deve ser respon-

sável	por		oferecer	todas	as	condições	físicas	e	psicológicas	ao	colaborador	

para que ele possa desempenhar satisfatoriamente a sua função, desde sua 

entrada na organização, sua integração às atividades, sua remuneração, seu 

desenvolvimento, bem como o monitoramento dentro da empresa. 

Já sabemos que o principal ativo de uma organização é a sua força de tra-

balho. É necessária uma boa gestão de pessoas para que os colaboradores 

se disponham a trabalhar em prol da empresa para alcançar os objetivos por 

ela estabelecidos. Para isso, precisam gostar do que fazem e ter o cliente 

como foco. O trabalho assim realizado possibilita um maior lucro para a 

organização. Em contrapartida, os colaboradores esperam receber salários 

justos, adequados a sua função e bem-estar para que se sintam estimulados 

a realizar as tarefas estabelecidas.
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3.1 Os processos da gestão de pessoas
Para	Chiavenato	(2005),	um	dos	instrumentos	mais	eficazes	da	administra-

ção moderna é a gestão de pessoas através de processos. São atividades 

estruturadas que levam a um entendimento mais detalhado da política da 

gestão. Os seis processos abaixo mencionados devem interagir de uma for-

ma	que	venham	atender	as	exigências	das	influências	ambientais	e	organiza-

cionais. Veja qual é a função de cada um e como estão interligados.

3.1.1 O processo de agregar pessoas
Processo utilizado para incluir novas pessoas na empresa. Pode ser denomi-

nado processo de provisão ou de suprimento de pessoas. Inclui recrutamen-

to e seleção de pessoas.

a) O recrutamento

Para entender o recrutamento, temos que ana-

lisar o espaço de transações que compreende o 

contexto de trocas e intercâmbios entre aqueles 

que oferecem um produto ou serviço e aqueles 

que procuram um produto ou serviço, conheci-

do	como	mercado	de	trabalho	(MT).	Diante	des-

sas informações, temos que analisar o mercado 

em oferta – onde as oportunidades de trabalho 

são maiores que a procura – e o mercado em 

procura - onde as oportunidades de trabalho 

são menores que a procura.

Sendo assim, o processo de recrutamento visa a comunicar, divulgar e atrair 

candidatos para oportunidades de emprego disponibilizadas pela organiza-

ção para abastecer seu processo seletivo. 

Figura 10
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Esse recrutamento pode ser interno ou externo. Para iniciar o recrutamento, 

a organização deve fazer a análise de cargo, que é um procedimento que de-

termina as atribuições e as características da pessoa que deve ser contratada.

O recrutamento interno se dá por meio de promoção ou transferência dos 

próprios	colaboradores	da	organização.	

Promoções – para cargos mais elevados 

e complexos, mas dentro da mesma área 

de atividade da pessoa

Transferências – para cargos de mes-

mo nível, mas que envolvem outras ha-

bilidades e conhecimentos da pessoa e 

situados em outra área de atividade na 

organização

O recrutamento interno pode apresentar algumas vantagens, como o fato 

de a pessoa já estar familiarizada com a organização que, normalmente, 

detém informações mais precisas sobre o candidato, o que proporciona pro-

babilidade de melhor seleção. Esse tipo de recrutamento costuma elevar a 

autoestima do colaborador, que passa a se dedicar mais no cumprimento 

das metas e na obtenção de resultados da organização.

Mas, pode proporcionar também algumas desvantagens como a necessida-

de de treinamento, além de poder gerar ressentimentos por parte de outros 

funcionários e redução do capital intelectual.

Já o recrutamento externo, é iniciado por meio de anúncios e agências de 

emprego como, por exemplo, o Sine-Sistema Nacional de Empregos. Nesse 

tipo de recrutamento, levam-se em conta, entre vários itens, a vida pessoal 

do	candidato.	Este	tipo	de	processo	seletivo	tem	a	finalidade	de	descartar	

possíveis	colaboradores	problemáticos	e	identificar	pessoas	que	tenham	ca-

racterísticas para a futura vaga oferecida pela organização.

Como atinge um grande contingente de candidatos, várias técnicas e meios 

são utilizados e a escolha do meio é importante para buscar o candidato 

desejado. A seguir, apresentamos alguns desses canais:

1. curriculum-vitae;

2. anúncios em jornais ou revistas;
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3. apresentação de colaboradores;

4. agências de recrutamento;

5. cartazes ou anúncio;

6. sindicatos;

7. universidades e escolas;

8. cooperação mútua de organizações do mesmo ramo de atividade;

9. banco de dados;

10.  e-recruting ou recrutamento pela internet; e

11.  caça talentos ou headhunters.

O recrutamento externo apesar de ser um processo oneroso e moroso e de 

exigir um esquema de socialização organizacional para os novos funcioná-

rios, agrega talentos à organização. Exige, ainda, um trabalho de gestão 

para não afetar negativamente a motivação dos atuais funcionários.

b) Seleção de pessoas

Para	 Chiavenato	 (2000),	 a	 se-

leção consiste na escolha e to-

mada de decisão do candidato 

que ocupará o cargo disponível. 

Procuram-se, entre os candida-

tos que foram recrutados, os 

que mais se adéquam ao cargo 

disponível na organização com 

o	objetivo	de	manter	ou	aumentar	a	eficiência	e	o	desempenho	do	pessoal,	

bem	como	a	eficácia	da	organização.

Para se efetuar a seleção, tem-se por base as exigências do cargo a ocupar. 

Em primeiro lugar, há que se fazer a comparação entre o conteúdo do cargo 

e	os	perfis	dos	candidatos,	isto	é,	as	competências.

Figura 11
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As exigências do cargo correspondem à análise e descrição de funções do 

cargo,	já	explicitada	anteriormente.	Os	perfis	dos	candidatos	são	dados	pelas	

técnicas de seleção. O passo seguinte será a decisão de quem preencherá o 

cargo, sendo esta decisão tomada pela área funcional à qual a vaga perten-

cer	(Rocha,	2007).

De	acordo	com	Chiavenato	 (2004),	um	método	de	

seleção	só	é	válido	quando	é	capaz	de	medir	as	carac-

terísticas importantes para o desempenho das atribui-

ções do cargo a ser ocupado e é necessário que exista 

um número expressivo de candidatos, para garantir 

a qualidade da seleção. Veja algum destes métodos:

1. Análise de documentos

•	 Curriculum-vitae

•	 Ficha de emprego

•	 Documentação	pessoal	e	profissional

2. Entrevistas de seleção

•	 Levantamento de informações

•	 Avaliação técnica

•	 Avaliação	psicológica

3. Testes de seleção

•	 Concurso público

•	 Prova ou teste prático

•	 Prova ou teste de conhecimentos

•	 Exames médicos e testes físicos

•	 Testes	e	avaliações	psicológicos

As orientações básicas para elaboração 
de um currículo

- A linguagem deve ser simples e objetiva, evi-
tando-se o detalhamento excessivo das infor-
mações;
- Nos itens formação e experiência profissional 
convêm que a apresentação dos dados siga a 
ordem cronológica decrescente (do emprego ou 
formação mais recente para os mais antigos);
- Mencione também atividades que tenham li-
gação direta com sua área de formação, mas 
que possam demonstrar vivência, como está-
gios, monitorias e organização de atividades;
- A apresentação visual do texto deve ser perfei-
ta. A distribuição das informações nas páginas, 
digitação, a correção gramatical;
- Use um papel de boa qualidade, branco ou em 
tom claro;
- Cuidado com a formatação. Não abuse de vá-
rios tipos de letras. Aconselha-se usar Arial ou 
Times New Roman. Deixe espaços entre os itens 
da estrutura. Use apenas uma cor, de preferên-
cia preta;
- Não enviar cópias, apenas originais. Não há 
necessidade de capa;
- Salário anterior e pretensão salarial é um tema 
para ser discutido pessoalmente durante a en-
trevista. Quando o anúncio pede, pode-se es-
crever alguma coisa geral como “aceito discutir 
propostas”;
- RG, CPF e outros números de documentos so-
mente no momento da contratação;
- Não há necessidade de assinar e datar seu do-
cumento;
- As experiências não comprovadas deverão vir 
enaltecidas no item informações complementares;
- Referências. Devem vir impressas à parte.
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O curriculum-vitae (ou currículo) 
é um documento em que uma 
pessoa apresenta, de maneira 

ordenada e resumida, as 
informações mais importantes 

relativas à sua formação 
intelectual e experiência 

profissional e tem os mais 
variados usos.

Pode ser utilizado, por exemplo, 
quando alguém se candidata 
a um emprego, solicita bolsas 

de estudo, estágio, inscreve-
se em concursos etc. Através 

desse documento, a empresa ou 
instituição à qual ele é enviado 

tem a oportunidade de fazer 
uma avaliação preliminar da 

pessoa. 
A expressão curriculum-vitae 

(pronuncia-se “curriculum-vite”) 
tem origem no latim e pode ser 

traduzida como percurso/carreira 
da vida.

•	 Testes psicométricos

•	 Dinâmicas, simulações, dramatizações

É muito importante que, durante a seleção, se levem em conta as habilida-

des técnicas do candidato, isto é, as experiências que revelam seu nível da 

maturidade	profissional	ou	seu	potencial	e	as	habilidades	interpessoais,	ou	

seja,	 aspectos	 comportamentais	 que	 podem	demonstrar	 se	 o	 profissional	

está capacitado para exercer o cargo.

Terminado o processo de seleção, é necessário fazer a interpretação que                                                                                

envolve	os	seguintes	passos	segundo	Gil	(2001):

a)	 separação do material relevante, pois um processo seletivo abrange uma                                                                           

grande massa de informações e somente uma parte dela é relevante para 

a interpretação.

b)	 aceitação ou rejeição de informações: nem tudo que os candidatos di-

zem é verdadeiro. Convém que o entrevistador esteja atento tanto às 

respostas, como à forma de responder às perguntas e sua linguagem 

corporal. É importante ter em mente que o corpo fala, mas todos os 

corpos não falam de maneira igual. É preciso ter cuidado com “receitas” 

de linguagem corporal porque, ao fazer uma interpretação errada, a em-

presa	pode	perder	o	que	viria	a	ser	um	ótimo	colaborador.

c)	 organização	 dos	 traços	 do	 candidato:	 cada	 afirmação	 ou	 resposta	 do	

candidato	é	examinada	para	a	identificação	de	seus	traços	positivos.

3.1.2 O processo de aplicar pessoas
Processo utilizado para desenhar as atividades que as pessoas irão realizar 

na empresa, orientar e acompanhar seu desempenho. Inclui orientação das 

pessoas, desenho organizacional e de cargo e avaliação do desempenho.  

Entendemos que as organizações não operam no improviso e não funcio-

nam	por	acaso,		mas	só	quando	as	pessoas	estão	nos	seus	postos,	quando	

ocupam seus papeis. Então, quando o funcionário chega ao universo do tra-

balho, tem início a sua adaptação à organização e o processo de orientação, 

socialização e adaptação à cultura organizacional.

Assista ao Filme “O Corte” 
dirigido por Costa Gravas 

que narra a história de Bruno 
Davert (José Garcia), um 

competente engenheiro, que 
trabalhou durante quinze anos 

numa fábrica de papel e foi 
surpreendido com sua demissão. 

Veja sua luta para ser novamente 
selecionado e os métodos 

utilizados.
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a) Orientando as pessoas ao desenho organizacional

Os programas de orientação a pessoas nas organizações propõem a redução 

da ansiedade e da rotatividade dos novos funcionários, objetivam suprir as 

expectativas dos funcionários relacionadas com o cargo ou com a organi-

zação, e ainda, a redução do tempo de adaptação do funcionário à função 

exigida.

Para o processo proporcionar resultados, é necessário posicionar os funcio-

nários em suas atividades, esclarecer qual o seu papel na organização e quais 

são	os	objetivos	da	organização.	Um	processo	falho	poderá	refletir-se	no	de-

sempenho	e	no	desenvolvimento	dos	demais.	Chiavenato	(2002)	deixa	claro	

que as falhas no processo de adaptação podem comprometer o exercício de 

uma	atividade	criando	dificuldades	no	desempenho	profissional.	

O processo de orientação deve ser enfocado, então, por dois ângulos: a 

adaptação das pessoas ao trabalho e à organização.  É necessário que esse 

novo	profissional	conheça	a	cultura	da	organização,	isto	é,	os	hábitos	e	cren-

ças estabelecidas através de normas, valores, atitudes e expectativas com-

partilhadas	por	todos	os	membros	da	organização	(Chiavenato,	2005).	

Dentro deste contexto, a ambientação dos funcionários deve atentar para 

duas	finalidades:

1ª ambientação de pessoal - em que o conteúdo está correlacionados 

como os aspectos da organização, como os valores, política administrativa, a 

história,	a	conduta,	benefícios,	política	salarial,	produção	entre	outros.		

2ª integração de pessoal – seria o ajustamento do funcionário na organi-

zação junto a sua equipe de trabalho. O funcionário que adentra a organiza-

ção	possui	uma	personalidade	e	diversificados	comportamentos	que	se	vão	

deparar com outras personalidades e comportamentos constituídos dentro 

e fora da organização.  

Portanto, a causa do sucesso das organizações inicia-se nesse processo de 

integração	ou	ajustamento.	Chiavenato	 (2005)	deixa	 claro	que	 tal	 ajusta-

mento	não	se	refere	somente	à	satisfação	das	necessidades	fisiológicas	e	de	

segurança, mas também à satisfação das necessidades de pertencer a um 

grupo social de estima e de autorrealização.
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Uma vez ajustado, o funcionário perceberá que alguns elementos terão im-

portância para ele: as equipes com as quais trabalhará; as lideranças que 

exercerão	 influência;	 os	 sentimentos	 que	 desenvolverá	 sobre	 seu	 papel	 e	

suas expectativas. E terá que lidar, ainda, com as exigências de desempenho 

em suas tarefas e em relação às normas da organização. Isso, com o tempo, 

afetará seus comportamentos e sua visão de mundo.

b) Avaliação de desempenho

A avaliação de desempenho conhecida também como avaliação de mérito, 

avaliação	de	pessoal,	relatórios	de	progressão,	avaliação	de	eficiência	indivi-

dual ou grupal constitui um processo de apreciação contínua do desempe-

nho do trabalhador no exercício das atividades desempenhadas, das metas e 

resultados alcançados nas organizações. 

É	imprescindível	que	a	organização	defina	para	cada	função	o	desempenho	

desejável, tendo como parâmetros a missão e os objetivos que a orientam. 

Sua veracidade baseia-se  em critérios objetivos e previamente estabelecidos, 

como não incluir críticas ou elogios excessivos e não deixar a avaliação cen-

trada em apenas um avaliador.

Aspectos que devem ser levados em conta numa avaliação de desempenho:

•	 assiduidade e pontualidade;

•	 eficiência;

•	 eficácia;

•	 responsabilidade;

•	 aperfeiçoamento contínuo;

•	 flexibilidade;

•	 adaptabilidade; e

•	 trabalho em equipe

Figura 12
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Na	gestão	de	pessoas,	ficou	evidenciado	que	a	validade	da	avaliação	de	de-

sempenho tem a ver com a metodologia adotada pela organização, porém, 

o mais importante para garantir o sucesso e a veracidade do sistema é a 

capacidade dos avaliadores.

E a avaliação de desempenho somente terá valor se o colaborador tomar 

conhecimento de sua avaliação, pois tem como objetivo único salientar os 

pontos fortes e fracos do avaliado e compará-los com os pontos esperados. 

(Gil,	2001).	Como	possui	caráter	confidencial,	o	resultado	da	avaliação	só	

pode vir a público com autorização prévia do avaliado. 

3.1.3 Recompensar pessoas
Este processo é utilizado para incentivar as pessoas e satisfazer suas neces-

sidades individuais mais elevadas. Inclui a remuneração total das pessoas.

A	remuneração	é	definida	por	Chiavenato	(2000)	como	a	contrapartida	fi-

nanceira de um trabalho, uma retribuição, prêmio ou reconhecimento pelos 

serviços de alguém em uma organização. Uma organização pode proporcio-

nar uma remuneração total ou parcial aos seus funcionários. Vamos enten-

der melhor o que constitui uma remuneração total:

a) remuneração básica: salário 

mensal, quinzenal ou diária

b) benefícios: bônus,	gratificações,	
participação nos resultados 

c) incentivos: seguros, transporte 

e refeições subsidiadas 

Diante	deste	contexto,	a	remuneração	pode	ser	classificada	como	financeira	

e	não	financeira.	A	 remuneração	não	financeira	é	a	 contrapartida	 recebi-

da pelo trabalho realizado durante um período em que não se recebe em 

dinheiro.	 Exemplos	 de	 remuneração	 não	 financeira:	 o	 reconhecimento,	 a	

qualidade de vida no trabalho, a estabilidade e a autonomia.

Já	a	 remuneração	financeira	compreende	as	financeiras	diretas	que	são	o	

salário, prêmios e comissão e as indiretas que têm, como exemplo, o 13º 

salário,	gratificações,	gorjetas,	horas	extras.

Vários métodos são adotados 
para avaliar o desempenho. 
Consultando a obra de Antônio 
Carlos Gil - Gestão de Pessoas. p. 
154-161, você poderá conhecer 
vários critérios de avaliação.

Figura 13
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Sendo assim, a remuneração direta é o montante total em dinheiro recebido 

pela pessoa em contrapartida ao trabalho realizado, incluindo a remunera-

ção	fixa	e	a	remuneração	variável.

A	remuneração	fixa	é	o	montante	em	dinheiro	previamente	ajustado	entre	

a pessoa e a empresa, pago regularmente pelo trabalho realizado. Normal-

mente, está atrelada às tarefas e à posição ocupada pela pessoa na empresa.

E a remuneração variável é o montante em dinheiro recebido pela pessoa 

em razão do alcance de determinadas metas previamente ajustadas entre 

a pessoa e a organização. É de caráter seletivo e depende dos resultados 

estabelecidos pela organização. O funcionário ganha mais se a organização 

ganhar mais, ganha menos se a organização ganhar menos.

Neste patamar está, também, a remuneração por competência, que pode 

receber	o	nome	de	remuneração	por	habilidade	ou	por	qualificação	profis-

sional. É uma remuneração relacionada com o grau de informação e o nível 

de capacitação do funcionário e pela qual são premiadas as habilidades téc-

nicas e comportamentais. Aqui, o foco principal passa a ser a pessoa e não 

mais o cargo. Os funcionários que ocupam o mesmo cargo podem receber 

salários diferentes conforme a competência de cada um. Entende-se por 

competência os atributos, capacidade técnica, personalidade, criatividade, 

inovação e conhecimento.

Temos	que	lembrar,	ainda,	que	a	remuneração	financeira	pode	ser	também	

indireta e podemos representá-la pelos benefícios que a empresa concede às 

pessoas em contrapartida ao trabalho realizado, com o objetivo de oferecer 

segurança	e	conforto.	(Chiavenato,	2000).

Para entender melhor a remuneração, observe o esquema abaixo.
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A remuneração deve estar de acordo com as estratégias organizacionais. 

Deve	ser	observado	o	mercado	de	trabalho	na	hora	de	definir	o	salário	de	

uma organização para que não haja disparates entre a remuneração das 

várias funções. E deve-se levar em conta ainda os fatores ambientais como 

conjuntura econômica, legislação trabalhista, concorrência, situação do mer-

cado de trabalho. 

Convém, portanto, seguir dois passos para o estabelecimento da remunera-

ção: a pesquisa salarial e a comparação de cargos.

A pesquisa salarial pode ser formal ou informal e permite saber quanto os 

outros empregadores estão pagando a ocupante de cargos iguais ou simi-

lares.

a) Remuneração básica: salários

O salário é uma contraprestação 

pelo trabalho de uma pessoa na 

organização. Em troca do dinheiro 

–	elemento	simbólico	e	intercam-

biável, a pessoa empenha parte de 

si mesma, de seu esforço e de sua 

vida, comprometendo-se a uma 

atividade cotidiana e a um padrão 

de desempenho na organização.

Para as pessoas, o trabalho é considerado um meio de atingir o salário o qual 

constitui a fonte de renda que lhes proporciona o poder aquisitivo. E é esse 

que	define	o	padrão	de	vida	de	cada	pessoa	e	a	satisfação	da	hierarquia	de	

necessidades individuais.

Os	salários	podem	ser	classificados	por	resultados,	por	unidade	de	tempo	ou	

ainda por tarefa. E a sua composição depende, sobretudo, dos fatores inter-

nos organizacionais e dos fatores externos ambientais que, neste caso, são a 

conjuntura	econômica,	a	política	sindical,	a	inflação,	entre	outros.

Portanto, o gestor de pessoas deve atentar para a administração dos salários 

através de normas e procedimentos no sentido de estabelecer estruturas 

salariais equitativas  e justas na organização. Já que a organização é um 

conjunto integrado de cargos em diferentes níveis hierárquicos em diferen-

Figura 14
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tes	setores	de	atividades,	a	preocupação	fica	nas	formas	de	equilíbrio	dessa	

estrutura salarial.

São	objetivos	da	administração	de	salários,	segundo	Chiavenato	(2005):

•	 atrair e reter talentos para a organização;

•	 motivação e comprometimento do pessoal;

•	 aumento da produtividade e qualidade no trabalho;

•	 controle de custos laborais;

•	 cumprimento da legislação trabalhista; e

•	 tratamento justo e equitativo às pessoas.

Sobre os salários pesam os encargos sociais. Perante cada real pago de sa-

lário, a organização precisa recolher os encargos sociais correspondentes 

ao governo. Mas a remuneração, como vimos anteriormente, vai além dos 

salários. 

b) Incentivos

Na organização, é necessário incentivar continuamente as pessoas para al-

cançarem	metas	e	resultados	desafiadores.	Mas	é	necessário	assegurar	que	

as unidades de resultados dentro da organização possam ser facilmente me-

didas, pois deve sempre existir uma clara relação entre o esforço do funcio-

nário e quantidade de resultados alcançados e, neste caso, os cargos têm 

que ser, então, padronizados. 

Observados se os planos de incentivos podem ser facilmente calculáveis pe-

los funcionários e vistos como justos, a escolha do método mais adequado 

depende diretamente das necessidades da organização e dos funcionários. 

Dentre	 eles	 estão	o	plano	de	bonificação	 anual,	 distribuição	de	 ações	da	

empresa aos funcionários, opção de compra de ações, participação nos re-

sultados alcançados, remuneração por recompensa e distribuição dos lucros.
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c) Benefícios

São regalias e vantagens concedidas pelas organizações a título de paga-

mento adicional dos salários à totalidade ou a parte de seus funcionários. 

Os diversos benefícios oferecidos pela organização aos funcionários servem 

tanto para atrair novos candidatos quanto para ser um diferencial na reten-

ção dos colaboradores. Podem ter exigibilidade legal ou serem espontâneos:

•	 remuneração suplementar - férias, seguro-desemprego;

•	 seguros -  de vida, casa, contra acidentes e roubos;

•	 aposentadorias - planos de pensão e seguridade social; e 

•	 serviços -  de saúde, de alimentação no local de trabalho

Vários	autores	têm	defendido	o	plano	flexível	de	benefícios,	que	concerne	a	

à possibilidade de os empregados escolherem de acordo com suas necessi-

dades e preferências.

 Segundo os estudos realizados, dois resultados foram apontados quanto ao 

conjunto de benefícios personalizados:

1º Times	–	off	benefits:	É	ter	mais	tempo	livre	para	dedicar-se	a	outras	ati-

vidades. Isso pode provir das licenças maternidade, lua de mel e médicas ou 

através de feriados e férias.

2º Gênero –	o	sexo,	a	idade,	o	estado	civil	influenciam	claramente	na	esco-

lha dos benefícios.

3.1.4 Desenvolver pessoas
Processo que é utilizado para capacitar e incrementar desenvolvimento pro-

fissional	e	pessoas.	Inclui	treinamento	e	desenvolvimento	das	pessoas,	pro-

gramas de mudanças e desenvolvimento organizacional.  

Partindo da concepção de que o empenho de uma organização em trei-

nar	e	desenvolver	funcionários	significa	que	ela	tem	expectativa	de	contar	

com seus membros por mais tempo, vamos ressaltar em nosso texto que o 

desenvolvimento difere do treinamento por focar aspectos menos ou mais 

tangíveis do desempenho.
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a) Treinamento de pessoas

Treinamento é o preparo da pessoa para o cargo. É o processo de desenvol-

ver competências e habilidades nas pessoas para habilitá-las à produção e ao 

alcance	dos	objetivos	organizacionais	(Chiavenato,	2004).			

O	treinamento	tem	como	propósito	aumentar	a	produtividade	dos	indivídu-

os	em	seus	cargos,	influenciando	seus	comportamentos.	Diante	desse	fato,	

atividades de treinamento de pessoal vêm-se tornando cada vez mais vitais 

para	 as	 organizações,	 devido	 às	 profundas	 transformações	 tecnológicas,	

econômicas, políticas e sociais que caracterizam a competitividade. 

De	acordo	com	Chiavenatto	(2004),	o	treinamento	tem	como	função:

•	 preparar as pessoas para a execução de tarefas;

•	 mudar a atitudes das pessoas;

•	 desenvolver novas habilidades e conceitos;

•	 aumentar a produtividade;

•	 melhorar a comunicação;

•	 diminuir o retrabalho;

•	 melhorar o relacionamento interpessoal; e

•	 preparar as pessoas e a organização no que diz respeito à substituição e 

à movimentação de pessoas.

Demo	(2010,	p.96)	orienta	que	“treinamentos	combinados	com	atividades	

de desenvolvimento institucional parecem bastante mais efetivos que trei-

namentos isolados, uma vez que estes pareceram não ter efeitos de longo 

prazo nos comportamentos dos participantes.”

Por	ter-se	tornado	a	peça	fundamental	na	construção	do	novo	perfil	do	tra-

balhador	que	propiciará	mão	de	obra	cada	vez	mais	qualificada	e	polivante,	

há	necessidade,	então,	de	se	verificarem	os	métodos	e	a	efetividade	de	um	

programa de treinamento e o seu retorno para a organização.

Figura 15



Rede e-Tec BrasilAula 3 - Processos e políticas da gestão de pessoas 51

Vamos salientar que o treinamento é orientado para o presente, focaliza o 

cargo atual e busca melhorar habilidades e capacidades relacionadas com o 

desempenho imediato do cargo. Quanto ao desenvolvimento, deve-se dar 

ênfase	à	formação	acadêmica	do	profissional,	ao	estímulo	à	aprendizagem,	

à atualização de conhecimento e ao incentivo contínuo da pessoa. 

b) Desenvolvimento de pessoas

Diferente do treinamento, o desenvolvimento de pessoas focaliza geralmen-

te os cargos a serem ocupados futu-

ramente na organização e as novas 

habilidades e capacidades que serão 

requeridas.

Você vai perceber que quanto mais se 

dissemina e se compartilha o conheci-

mento, maior é o seu retorno. Isto se 

aplica tanto ao funcionário, quanto à 

organização.

Segundo	 Chiavenatto	 (2005),	 algumas	 ferramentas	 como	 o	 Plano	 de	 De-

senvolvimento Individual-PDI e os testes de personalidade são muito úteis 

para	colaborar	no	planejamento	profissional	das	pessoas,	cujo	processo	de	

aprendizagem deve ser contínuo e alinhado às estratégias da organização. Os 

treinamentos que fazem parte do desenvolvimento não podem ser vistos iso-

ladamente, mas como parte de um processo que, concomitantemente, levará 

ao	aperfeiçoamento	do	capital	humano	bem	como	da	própria	organização.

Portanto, o desenvolvimento de pessoas deve estar de acordo com o ali-

nhamento estratégico da organização. Para isso, é preciso planejar, analisar 

mudanças, aplicar, avaliar e colocar o capital humano engajado em todo o 

processo	de	gestão.	O	funcionário	deve	perceber	sua	influência	no	bom	de-

sempenho da organização, contribuindo, de fato, para atingir metas globais. 

Como o treinamento, o desenvolvimento de pessoas é uma atividade ineren-

te à gestão de pessoas e faz-se necessário, portanto, integrar os desejos e 

as crenças das organizações com os desejos e as vontades dos trabalhadores 

que promovem o desenvolvimento organizacional.

Figura 16
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3.1.5 Manter pessoas
São	processos	utilizados	para	criar	condições	ambientais	e	psicológicas	satis-

fatórias	para	as	atividades	das	pessoas:	ação	da	disciplina,	higiene,	seguran-

ça, qualidade de vida e manutenção de relações sindicais. Vamos trazer mais 

informações sobre este processo na aula 4.

3.1.6 Monitorar pessoas
Processo para acompanhar, manter e orientar as atividades das pessoas e ve-

rificar	resultados	e	metas.	Incluem	banco	de	dados,	sistemas	de	informações	

e balanço social.

a)	Sistema de informações - Na gestão de pessoas en-

tende-se que as organizações devem ser constituídas 

por	uma	sólida	base	de	comunicação.	Segundo	Chia-

venato	 (2005),	 todas	 as	 pessoas	 devem	 assumir	 suas	

responsabilidades através da disseminação da :informa-

ção. Portanto, devem sempre se fazer duas perguntas, 

a primeira é de qual informação necessito para realizar 

meu trabalho e a segunda é qual a informação que eu 

proporciono aos outros a respeito do trabalho deles.

 Anteriormente, o sistema de informações era encar-

go da área de RH, pois monopolizava toda informação 

a respeito do funcionário. Com o tempo, foi descentra-

lizado e passou a incluir os gerentes para que pudessem tomar decisões 

mais acertadas a respeito dos funcionários. Recentemente, os funcioná-

rios passaram a compartilhar com o sistema, pois, recebem informações 

de	seu	próprio	desempenho	e	situação	na	organização.

b)	 Banco de dados – a base de todo sistema de informações é o banco de 

dados.	Um	dado	é	um	registro	que	por	si	só	tem	pouco	valor.	Todavia,	

quando	 classificado,	 ordenado,	 classificado	 e	 relacionado	 com	 outros	

permite a obtenção de informação. Então, podemos dizer que o banco 

de dados é um conjunto integrado de arquivos relacionados e organi-

zados de forma a melhorar e facilitar o acesso aos dados e eliminar a 

redundância.

c)	 Balanço social – As organizações disponibilizam uma grande quantia de 

seu orçamento em investimentos sociais, seja em projetos sociais ou em 

benefícios para seus funcionários. E, recentemente, elas perceberam que 

Figura 17
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tornar público os investimentos constituem uma maneira de melhorar 

sua imagem junto à sociedade. O balanço social foi implementado pelo 

Decreto- Lei nº190 de 9 de outubro de 1996 .

BALANÇO SOCIAL

Ativo Ativo e Patrimônio Social

Circulante Circulante

Caixa
Fornecedores
Cargos e Salários

Bancos Adiantamentos de Convênios

Investimento a Curto Prazo Demais Contas a Pagar

Contas a Receber Passível Realizável a Curto Prazo

Matéria-Prima

Demais Contas a Receber

Despesas do Exercício Seguinte

Ativo Realizável a Longo Prazo

Ativo Permanente Patrimônio Líquido

Capital Social

Reserva Legal

Outras Reservas

Lucro Acumulado

Prejuízo Acumulado

Depreciação
Provisão para 
Desvalorização

Doações Patrimoniais

Pesquisas e Projetos/Gestão Ambiental Superávit do Semestre

Econômico-Financeiro Patrimônio Social Acumulado no Final do Semestre

Total do Ativo Total do Passivo

Baseado em http://www.fiscosoft.com.br/objetos/a_6_0007_figura2.JPG.

Desta forma, o sistema de monitoramento deixa de ser controlador e passa a 

adotar meios democráticos e participativos para acompanhar seus funcioná-

rios. O velho cartão de ponto dá lugar agora às novas formas de calendário, 

ao ponto digital, formas de comunicação informatizada e ao balanço social.
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Resumo
Através de seis processos para administrar pessoas, esta aula apresenta as 

atribuições do gestor de pessoas e do departamento de recursos humanos. 

Você pode perceber que recrutar, selecionar e socializar requerem critérios 

bem	definidos,	por	 terem	grande	 impacto	nos	 resultados	organizacionais.	

Vimos que o desenvolvimento e o treinamento de pessoas são essenciais. 

Mas, para alcançar os objetivos, é preciso um programa de capacitação que 

deve levar em conta as necessidades do treinamento, tempo, localização e 

metodologia,	de	acordo	com	o	perfil	da	equipe	e	do	custo/benefício	tanto	

para a organização quanto para o funcionário. Estudamos ainda que a ava-

liação	de	desempenho	e	a	remuneração	estimulam	a	eficiência	do	colabora-

dor	e	a	eficácia	organizacional.

1. Descreva os processos da gestão de pessoas.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2. Qual é a diferença entre recrutar e selecionar?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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3. Qual é a importância da treinamento e desenvolvimento de pessoas?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

E,	então,	ficaram	claros	os	papeis	da	gestão	de	pessoas	e	recursos	humanos?	

E	o	curriculum-vitae?	Já	fez	o	seu?	Não?	Vamos	lá!	A	partir	desse	você	só	

irá acrescentar suas experiências e capacitações. E os processos? Observou 

como não apresentam um único desenho! Eles serão construídos pelas or-

ganizações	de	acordo	com	as	exigências	das	influências	ambientais	externas	

e	influências	organizacionais	internas.	Agora,	vamos	para	nossa	última	aula.	

A gestão de pessoas será vista através da integração das pessoas na orga-

nização e de importantes aspectos como os relacionamentos humanos, o 

planejamento e organização do tempo, a qualidade de vida, a participação 

do sindicato e trabalho em equipe. 
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Aula 4 - Integração entre a organização  
         e pessoas a partir das relações  
              de socialização e aspectos de  
              saúde, higiene e segurança no  
              trabalho

Objetivos:

•	 Aplicar o conceito de gestão de pessoas nas circunstâncias de  

relacionamento no ambiente de trabalho, no planejamento e na 

administração do tempo das pessoas nas organizações;

•	 Identificar	a	contribuição	da	teoria	da	motivação	de	Maslow	à	

gestão de pessoas;

•	 Reconhecer a importância da qualidade de vida e aspectos da 

higiene, saúde e segurança no trabalho.

Caro/a estudante

A integração das pessoas com a organiza-

ção nos leva a uma série de procedimen-

tos que se iniciam com o relacionamento 

no mundo do trabalho. Os relacionamen-

tos permitem que as empresas explorem 

ao máximo seus conhecimentos sobre os 

clientes, sejam eles internos ou externos, 

e sobre necessidades que antes não eram sequer imaginadas. Para você ter 

um bom relacionamento no mundo do trabalho, são necessárias atitudes 

que resultem na satisfação organizacional. Portanto, é preciso conhecimen-

to sobre a cultura organizacional, a função que irá desempenhar e como 

desempenhá-la, levando em conta a sua satisfação e o bem-estar.

Estamos	chegando	ao	final,	invista	toda	sua	energia	e	vamos	em	frente!!

Figura 18
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4.1 Relações humanas no trabalho
É clara a importância da competência nos relacionamentos interpessoais da 

organização,	para	trabalhar	a	liderança,	a	ética,	a	motivação	e	a	eficácia	e,	

sobretudo, para o gestor de pessoas que lidera equipes. O bom relaciona-

mento	só	faz	melhorar	os	resultados	da	organização	e	torná-la	mais	com-

petitiva.

Tome decisões acertadas, mas use de calma e de bom senso. Lembre-se: você 

é um facilitador, qualquer erro seu pode ser fatal para toda a organização.

Outro elemento que propicia um bom relacionamento na empresa é o traba-

lho de comunicação interna entre os empregados. A falta de entendimento, 

cooperação e comunicação entre os departamentos muito contribui para um 

serviço	não	confiável	(DANTAS,	2004).

Tenha um bom relacionamento interpes-

soal. Relacionar-se bem com a adminis-

tração	e	a	equipe	só	o	ajudará	na	obten-

ção	de	resultados	satisfatórios.

Faça um intercâmbio geral com a admi-

nistração, comunicando como está sendo 

seu trabalho, quais as reais necessidades 

para que a organização se sinta satisfeita. 

Tome iniciativas condizentes com os objetivos da organização. Seja um pro-

fissional	eficiente	no	intuito	de	contribuir	para	o	sucesso	organizacional.

Para	que	você	consiga	ser	um	profissional	eficiente,	vamos	apresentar	o	pla-

nejamento, que é a base de trabalho da gestão de pessoas na execução de 

todas as tarefas.

Planejar nada mais é do que pensar o futuro e vislumbrar melhores alterna-

tivas para colher resultados positivos, em todas as ações.

4.2 O planejamento na gestão
Planejamento é a visão do futuro com vistas a traçar um programa de ações 

que gere resultados positivos. 

Figura 19
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O planejamento na gestão de pessoas é primordial, pois 

estabelece	objetivos	especificando	os	resultados	que	se	

pretende	alcançar,	avalia	a	situação	atual	e	verifica	o	que	

precisa ser feito. 

Quando se faz um planejamento, pode-se prever o ines-

perado, bem como analisar as possíveis alternativas, 

proporcionando, assim, a escolha e a implementação de 

um plano que, avaliado junto à equipe mostrará os re-

sultados alcançados, já que as etapas do planejamento 

são	definidas	de	acordo	com	a	proposta.

Portanto, o planejamento não deve e nem pode ser executado apenas por 

uma pessoa ou por um setor isolado da organização. Precisa ter a adesão de 

todos	os	profissionais	envolvidos.	

A distribuição das tarefas faz parte do planejamento e deve seguir uma sequ-

ência	lógica:	delegação	de	responsabilidade,	melhor	utilização	dos	recursos	

materiais e economia do tempo. Estes fatores ajudam a eliminar obstáculos 

e, para a efetivação do trabalho, é necessária uma liderança para orientar o 

trabalho em equipe de maneira motivada.

4.2.1 Trabalho em equipe, liderança e motivação
Nenhum	profissional,	mesmo	sendo	eficiente,	consegue	sozinho	exercer	o	

gerenciamento de um departamento ou a gestão de uma organização. Por 

isso, em uma organização, deve sempre haver uma equipe de pessoas que 

trabalhe para alcançar um objetivo comum, sabendo lidar com as diferenças. 

No mundo do trabalho, não há mais espaço 

para	indivíduos	isolados.	Para	que	o	profissio-

nal	atue	com	eficiência,	é	preciso	que	ele	tenha	

colaboradores e saiba trabalhar em equipe.

Entendemos por equipe um grupo de pessoas 

com habilidades complementares, que traba-

lham em conjunto para alcançar um objetivo 

comum. Numa equipe, é necessário que as 

pessoas compreendam claramente aquilo que fazem e o objetivo que deve 

ser alcançado pelo grupo. Toda equipe precisa de um líder e é como líder que 

o	profissional	deve	atuar	em	algumas	circunstâncias.

Figura 20

Figura 21
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Utilizando	a	hierarquia	de	necessidades	de	Maslow,	Chiavenato	(2004)	con-

clui que, atrás de cada decisão ou ação, existem premissas sobre o compor-

tamento e a natureza humana. Os antigos métodos recomendavam controle 

e direção do ser humano. Isso hoje é discutível, tendo em vista que em geral 

as	necessidades	fisiológicas	e	de	segurança	das	pessoas	já	estão	satisfeitas	

razoavelmente.

A partir do momento em que as necessidades sociais, de estima e de autorre-

alização começam a despontar, é preciso perceber a necessidade de cada pro-

fissional	no	trabalho	proposto	e	estimulá-lo	de	acordo	com	sua	necessidade	

motivacional	e	incentivá-lo	a	executar	um	trabalho	desafiante	e	criativo.

É preciso, também, delegar responsabilidade àqueles com necessidade de 

estima e estimular os que têm necessidade de interagir com os clientes, 

oferecendo-lhes um tratamento amigável sem deixar de dar-lhes o reconhe-

cimento, as recompensas e os benefícios que a organização oferece para um 

maior conforto físico. 

Conclui-se	que	a	motivação	é	um	dos	principais	fatores	para	que	o	profissio-

nal alcance sucesso junto com sua equipe. 

A motivação geralmente se revela por meio de expressões e gestos positivos, 

mas o local de trabalho também revela o reconhecimento desta motivação. 

Uma	mesa	organizada	 indica	que	o	profissional	está	disposto	a	encontrar	os	

papéis com facilidade. Contudo, as atitudes que os funcionários manifestam em 

relação ao trabalho como receptividade, fornecimento de informações, fran-

queza e administração de seu tempo são elementos expressivos na motivação.

Figura 22
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4.2.2 Administração do tempo
Aprender a administrar o tempo é uma das ações mais importantes que as 

pessoas podem fazer para melhorar suas chances de uma boa gestão e al-

cançar	o	sucesso	profissional.

Veja como podemos administrar o nosso tempo.

1. Planejamento	do	tempo	-	Planejar	o	tempo	significa	saber	o	que	se	quer	

fazer e ordenar as ações para a realização da maior quantidade de ativi-

dades no menor prazo de tempo.

2. Estabelecimento de prazo - Escolha suas atividades baseando-as nas que 

são importantes “coisas a fazer” e “o que eu deveria fazer”.

3. Resultados - Procure dar respostas rápidas e acertadas que satisfaçam o 

cliente para que ele não tenha que procurá-lo novamente com as mes-

mas dúvidas.

Prazos e resultados têm um peso maior que a facilidade de execução. Quan-

do você perceber que alguma situação vai ser mais complicada do que o 

esperado, divida um problema difícil em problemas menores e mais fáceis 

de resolver. Cada pequena parte resolvida é uma parte do todo. Assim, os 

grandes obstáculos são ultrapassados.

Para encerrarmos este assunto, vamos trabalhar a questão das decisões. O 

bom	gestor	deve	sempre	tomar	suas	próprias	decisões,	desde	que	elas	este-

jam	de	acordo	com	a	organização.	E	o	que	é	esse	processo	decisório?

4.2.3 Processo decisório e a tomada de decisão
O	processo	decisório	deve	inspirar-se	nas	metas	da	organização.	Para	a	to-

mada de decisão, é fundamental ter a percepção da situação, do tipo de 

cliente e das circunstâncias propícias. 

A decisão ocorre sempre que nos deparamos com alternativas de ação, ou 

seja, quando temos a possibilidade de fazer algo de duas ou mais maneiras 

diferentes.	O	gestor	deve	compreender	que,	quando	existe	uma	só	maneira	

de agir, não se tem decisão a tomar. No nível organizacional, a tomada de 

decisão é bem mais complicada que no nível pessoal, pois todos estão to-

mando decisões nos vários níveis. 
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Portanto, a percepção das situações e o raciocínio são básicos para explorar 

o	comportamento	das	pessoas	e	a	decisão	do	gestor	exerce	influência	direta	

nos	funcionários.	Por	isso,	é	preciso	muita	consciência	no	processo	decisório.

4.3 Relações trabalhistas
Como	sabemos,	o	 trabalho	 faz	parte	da	história	da	humanidade.	Antiga-

mente, o homem trabalhava apenas para a sua subsistência. Começaram a 

surgir novas relações de trabalho com a competitividade. E, nos dias de hoje, 

com a globalização, o mundo de trabalho se tornou altamente mutante e as 

relações tiveram que se adequar aos novos cenários.

Segundo	Montana	e	Charnov	(1998),	logo	depois	de	aprovada	a	Lei	Nacio-

nal de Relações Trabalhistas, no Brasil, em meados da década de 30, come-

çaram a surgir os sindicatos que estabeleceram as relações trabalhistas entre 

grupos de empregados e empregadores.

A partir dessas relações, surgem as negociações coletivas, isto é, o processo de 

negociação	realizado	com	representantes	sindicais,	para	definir	condições	de	

trabalho que serão estendidas a todos os funcionários, sindicalizados ou não. 

Atualmente, os sindicatos têm cinco funções que norteiam sua ação:

1ª) negociação - ação sindical caracteriza-se pelo poder para ajustar a CLT, 

nas	quais	serão	fixadas	regras	a	serem	aplicadas	nos	contratos	individuais	de	

trabalho dos empregados de determinada categoria.

2ª) assistencial - prestar serviços aos seus repre-

sentados, contribuindo para o desenvolvimen-

to integral do ser humano. A CLT determina ao 

sindicato diversas atividades assistenciais, como a 

educação, saúde, colocação, lazer e fundação de 

cooperativas e, ainda, serviços jurídicos.

3ª) Arrecadação - estabelece contribuições apro-

vadas	em	assembleias	e	fixadas	por	lei,	como	men-

salidades sindicais e descontos assistenciais, aque-

las	 fixadas	 nos	 estatutos	 e	 estes	 em	 convenções	

coletivas ou sentenças normativas.

Figura 23
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4ª) Colaboração - viabilizada no estudo e solução dos problemas que se 

relacionam com a categoria e no desenvolvimento da solidariedade social.

5ª) Representação - perante as autoridades administrativas e judiciais, o 

sindicato defende os interesses coletivos da categoria ou individuais dos seus 

integrantes. Nesse ponto, a entidade participa como parte nos processos 

judiciais em dissídios coletivos e individuais de pessoas que fazem parte da 

categoria	destinada	a	resolver	os	conflitos	jurídicos	ou	de	interesses.	

Agora, vamos ver alguns aspectos direcionados com a saúde e qualidade de 

vida do trabalhador 

4.4 Qualidade de vida no trabalho
O	movimento	pela	qualidade	de	vida	no	trabalho	(QVT)	surgiu	na	década	

de 70  por causa da competitividade internacional entre os Estados Unidos  

e o Japão.  

Nesta época, começou a existir uma necessidade de motivar os empregados. 

Baseadas nas teorias de Hierarquia de Necessidade de Maslow e da Motiva-

ção - Higiene de Hezberg, as organizações começaram a integrar os interesses 

comuns	entre	empregados	e	patrões	através	do	gerenciamento	de	conflitos.	

Figura 24
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Hoje,	podemos	definir	a	qualidade	de	vida	no	trabalho	como	uma	forma	de	

pensamento organizacional, relacionada com as condições físicas de traba-

lho, saúde, segurança e bem-estar dos trabalhadores vinculados aos resulta-

dos organizacionais. 

É de grande importância a participação dos trabalhadores nas decisões or-

ganizacionais,	pois	acarreta	responsabilidades	e	desafios,	levando-os	à	satis-

fação no trabalho.

Mas o grande segredo para promover a saúde e bem-estar no trabalho é a 

atenção,	compreensão	e	a	 identificação	das	necessidades	dos	 trabalhadores	

por parte dos gestores.

A qualidade de vida no trabalho deve consistir, portanto, em:

•	 conjunto	de	ações	empresariais	de	diagnóstico;	

•	 implantação de programas de qualidade;

•	 melhorias	 e	 inovações	 gerenciais,	 tecnológicas	 e	 estruturais,	 dentro	 e	

fora do ambiente do trabalho; e

•	 condições plenas de desenvolvimento humano durante a realização do 

trabalho.

Para facilitar o trabalho das pessoas, os gestores devem promover o acesso a 

materiais, equipamentos e tecnologia como canais de comunicação interna 

e, como práticas de saúde e segurança, programas de prevenção de doenças 

e estresse no trabalho, ambiente arejado e iluminado, instalações ergonô-

micas, criação de CIPAs, equipamentos de segurança e horário de trabalho 

flexível,	sempre	que	possível.	A	relação	liderança-liderados	é	de	fundamental	

importância para a saúde de todos os que compõem a organização. Rela-

ções	saudáveis	(com	cumprimento	dos	deveres	e	metas)	são	a	mola	mestra	

da qualidade de vida dentro de uma organização.

Como pode ser percebido, vários são os aspectos para os quais as organizações 

devem atentar com vistas à satisfação do trabalhador, dentre eles os sociais e 

os	econômicos.	Segundo	Rodrigues	(1994),	os	empregados	que	possuem	uma	

vida	familiar	insatisfatória	têm	o	trabalho	como	único	ou	principal	meio	para	

obter a satisfação de muitas de suas necessidades, principalmente, as sociais. 
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Assim, o trabalho assume dimensões enormes na vida do homem e os trans-

tornos na saúde podem comprometer suas atividades. Veja a seguir alguns 

transtornos no ambiente de trabalho.

4.4.1 Os transtornos no ambiente de trabalho
De	acordo	com	Fiorelli	(2007),	as	características	e	o	diagnóstico	dos	transtor-

nos, orgânicos ou mentais, sofreram contínua transformação ao longo dos 

anos e as causas de morte passaram de doenças infectuosas  para doenças 

relacionadas ao comportamento ou ao estilo de vida.

Os transtornos associados ao estresse contribuíram com uma grande parce-

la da transformação desse registro dentro das organizações. Outra parcela 

está relacionada aos transtornos depressivos, não orgânicos do sono e aos 

decorrentes do álcool.

Nessas	circunstâncias,	as	pessoas	ficam	impossibilitadas	de	atuar	dentro	da	

normalidade	e	podem	comprometer	sua	rotina	de	trabalho,	dificultando	ou	

afetando suas atividades na organização com:

•	 conflitos	interpessoais	dentro	e	fora	da	organização;

•	 redução da produtividade com taxa elevada de erros e diminuição da 

produção;

•	 aumento de custo de vida para aquisição de medicamentos e consultas.

Para o gestor interessa promover a saúde mental com o combate dos fatores 

que favorecem os transtornos.  Portanto, vamos ver o que compreende um 

colaborador	mentalmente	saudável	segundo	Fiorelli	(2007):

•	 compreende que não é perfeito;

•	 entende que não pode ser tudo para todos;

•	 vivencia uma vasta gama de emoções;

•	 enfrenta	os	desafios	e	mudanças	de	vida	cotidiana;	e

•	 sabe procurar ajuda para lidar com traumas e transições importantes.
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Vamos compreender alguns transtornos que ocorrem no ambiente de trabalho.

a) Estresse – perturbações que causam distúrbios agudos ou crônicos no 

bem-estar das pessoas e podem surgir em função de estímulos físicos e 

ou emocionais. Este termo tem sido adotado para todos os transtornos 

das pessoas e confundidos até mesmo com sentimentos como a ansieda-

de	e	o	medo.	(Albert	e	Ururahy,	1997,	p.9)	

Pode ter várias origens:

•	 frustração pelo fracasso na busca de um objetivo;

•	 mudança ou alteração na maneira de viver da pessoa;

•	 conflito	decorrente	de	competições;	e

•	 pressão envolvendo expectativas ou exigências no comportamento da 

pessoa.

Numa gestão de pessoas, deve ser observada, ainda, a quantidade de es-

tresse diário, na forma de aborrecimentos, pequenos problemas do dia a 

dia	e	reclamações	consideradas	insignificantes,	fatores	esses	que	se	podem	

acumular e se tornarem uma fonte importante de estresse. É importante que 

se	diga	que	o	estresse	pontual	não	é	maléfico	à	saúde.	O	problema	é	quando	

ele se torna persistente, crônico. Esse segundo tipo é o que pode resultar em 

doenças cardiovasculares, gastrites, dentre outras.

Isso ocorre porque o processo resultante da persistência de problemas no 

trabalho	pode	 causar	um	 sentimento	de	 ineficiência,	 interferindo	nas	 ati-

vidades do trabalho e na vida social. O estresse no trabalho costuma ser 

causado	pela	pressão	constante	por	resultados	(a	pressão	até	pode	existir,	

desde	que	seja	pontual;	não	pode	ser	constante),	pela	dificuldade	de	realiza-

ção	de	tarefas	propostas,	dentre	outros	fatores.	Enfim,	as	causas	de	estresse	

no ambiente de trabalho vêm dos fatores relacionados com a tarefa, com as 

relações interpessoais, com os processos e com as normas.

Existem diversas maneiras de tratar e administrar esse transtorno, quando é 

crônico, tais como: 

•	 terapias cognitivas e comportamentais;
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•	 técnicas de relaxamento;

•	 boa alimentação; e

•	 uso de medicamentos.

Porém, o principal é eliminar a causa do estresse. Se não houver uma reade-

quação da forma de realizar as tarefas, o estabelecimento de metas e a me-

lhoria no relacionamento entre as pessoas, de nada adiantará o tratamento. 

Ele será apenas paliativo.

b)	 Depressão - Este transtorno está a cada dia surgindo em pessoas mais 

jovens. Entre os sintomas estão o isolamento, a redução da iniciativa, 

a incapacidade de reagir e de se comunicar e o aumento da ansieda-

de perante as ameaças normais do ambiente. Difere da tristeza, pois, 

na depressão, o funcionário entrega-se a uma profunda desesperança, 

mostrando-se incapaz de começar qualquer tarefa.  

Para a redução deste quadro, a gestão de pessoas deverá promover traba-

lhos em equipe e inserir essa pessoa em atividades rotineiras. O tratamento 

deverá	partir	de	um	diagnóstico	médico	e,	ainda,	através	de	uma	dieta	ali-

mentar saudável, exercícios físicos, sem consumo de álcool e drogas.

c)	 O sono – Esse distúrbio ocasiona transtornos como aumento de inci-

dência de acidentes, redução da capacidade de concentração e da ação 

do	sistema	imunológico,	deteriorando	a	concentração,	a	criatividade	e	o	

desempenho. Pode estar ligado à automedicação e ao alcoolismo.

d)	 Alcoolismo – As consequências diretas do alcoolismo para as organiza-

ções	 compreendem	os	conflitos	 com	os	colegas,	o	aumento	de	 falhas	

na execução das tarefas, a redução da produtividade, os acidentes de 

trabalho, os acidentes do trajeto ao trabalho e o absenteísmo. Nas orga-

nizações, o tratamento deverá ser através de programas voltados para a 

saúde	do	trabalhador	acompanhado	de	diagnóstico	médico.

Os	transtornos	mentais	podem	ocorrer	em	profissionais	de	todos	os	níveis	e	

capacidades.	Uma	das	maiores	dificuldades	para	o	gestor	promover	a	saúde	

e a qualidade de vida nas organizações é combater, primeiramente, o pre-

conceito. Outro trabalho é o desenvolvimento de programas de promoção 

de saúde no trabalho.

Absenteísmo- é usado para 
designar as ausências dos trabal-
hadores no processo de trabalho, 
seja por falta ou atraso.



Gestão de PessoasRede e-Tec Brasil 68

Quando	trabalhamos	com	qualidade	de	vida	no	trabalho	(QVT),	temos	que	

tratar também da higiene e segurança no trabalho. A higiene no trabalho 

está relacionada às condições ambientais que asseguram a saúde física, no 

local de trabalho e, ainda, a aspectos ligados à exposição do organismo 

a agentes externos como ruído, ar, temperatura, umidade, luminosidade e 

equipamentos de trabalho.

Segundo	Chiavenato	(2006),	do	ponto	de	vista	de	saúde	mental,	o	ambiente	

de	 trabalho	deve	envolver	condições	psicológicas	e	 sociológicas	 saudáveis	

e que atuem positivamente sobre o comportamento das pessoas, evitando 

impactos emocionais como o estresse. Atrelado ao programa de higiene de 

trabalho,	vem	o	ambiente	físico	de	trabalho,	o	ambiente	psicológico	de	tra-

balho e a aplicação dos princípios de ergonomia.

Resumo
Vimos, nesta aula, que a integração das pessoas com a organização é reali-

zada por meio da interação entre os membros da empresa através de proce-

dimentos	que	levam	a	um	desempenho	eficaz	da	organização.	Só	consegui-

mos	eficácia	organizacional	através	do	planejamento	de	rotinas,	do	trabalho	

em equipe com a divisão de tarefas e responsabilidades, sem esquecer o 

fator motivacional. Mesmo que, nesse caso, o gestor de pessoas seja apenas 

um agente facilitador, é primordial manter sempre espírito de liderança e 

humildade. Nunca se esqueça de fornecer o feedeback aos colaboradores 

sobre as ações implementadas. Mostramos a importância das relações tra-

balhistas e a qualidade de vida no trabalho, pois ambas previnem problemas 

organizacionais e evitam desgastes entre os colaboradores e a organização. 

Diante da percepção da organização, o planejamento adequado das ações 

traz	resultados	satisfatórios	e,	com	a	administração	do	tempo,	podemos	tor-

nar	mais	eficiente	o	trabalho	na	hora	de	tomar	as	decisões	apropriadas.

Na década de 70, nos Estados 
Unidos, estudiosos do estresse 

no trabalho criaram a expressão 
“burn out” que significa ser 
consumido, “queimado pelo 
trabalho”. Tal denominação 

era usada para expressar uma 
exaustão emocional gradual e a 
ausência de comprometimento 
experimentado em função das 

altas demandas de trabalho. 
Segundo um estudo publicado 

em 2010 pelo International 
Stress Management Association 

(ISMA), o Brasil é um dos 
países onde mais se trabalha 

no mundo, com média semanal 
de 54 horas contra a média 

mundial de 41 horas, dedicadas 
às tarefas profissionais, somente 
atrás da China, Estados Unidos e 

Alemanha. 
A pesquisa também divulgou 

que tal carga horária de trabalho 
é diretamente proporcional ao 

grau de estresse do trabalhador 
brasileiro. É importante que se 
diga, também, que o brasileiro, 

normalmente, não leva em 
consideração seus dons e o 

que gosta de fazer na hora de 
escolher sua profissão,  de modo 

que, ao realizar uma tarefa que 
lhe é desagradável, fica mais 

vulnerável ao estresse. 
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1. Em	sua	opinião,	como	um	profissional	de	RH	poderá		integrar-se		com	a	

organização, e quais são os procedimentos que o levam a essa integração? 

____________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda.

(		)	Buscar	alternativas	junto	à	orga-

nização para obter treinamento para 

você e sua equipe.

(		)	Ter	um	bom	relacionamento	com		

o cliente e a administração.

(	 	 )	 Estabelecer	 objetivos	 para	 con-

quistar sua equipe e alcançar os re-

sultados almejados pela organização.

(		)	Dar	feedback		mesmo	quando	o	

resultado	final	de	uma	ação	demora	

mais do que o planejado.

(	 	 )	 Levar	em	conta	a	dimensão	do	

ambiente  de trabalho e avaliar sua 

influência	na	hora	de	tomar	atitudes	

ativas.

(		)	Compreender	claramente	o	obje-

tivo almejado pelo grupo  que  você 

está liderando.

(	 	 )	 Implementar	 plano	 de	 ações			

avaliando conjuntamente os resulta-

dos obtidos.

(	1	)	Planejamento

(	2	)	Trabalho	em	equipe

(	3	)	Administração	do	tempo

(	4	)	Tomada	de	decisão

(	5	)	Participação

(	6	)	Espírito	de	liderança

(	7	)	Comunicação
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3. Descreva	o	que	significa	qualidade	de	vida	no	trabalho	(QVT)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

4. Você acredita que as organizações precisam preocupar-se cada vez mais 

com	as	pessoas?	Justifique	sua	opinião.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Pois	bem,	chegamos	ao	final	da	nossa	última	aula	desta	disciplina	tão	inte-

ressante	e	importante	para	o	sucesso	profissional	das	pessoas	e	também	das	

organizações. Espero que tenha aproveitado ao máximo e que tenha gosta-

do de ter participado desta disciplina.

                                       

                                             



Estimado	(a)	estudante

Poderíamos nos despedir dizendo: “encerramos aqui o trabalho sobre ges-

tão	de	pessoas”,	mas,	na	verdade,	aqui	começa	uma	nova	e	desafiadora	ati-

vidade.	Nós	o	transportamos	para	uma	nova	maneira	de	gestão	dentro	das	

organizações, uma gestão que se preocupa com os objetivos organizacionais 

e com os objetivos individuais dos funcionários. 

Percorremos	a	história	da	evolução	dos	departamentos	de	RH	até	chegarmos	

à função de gestão de pessoas, uma modalidade com pouco mais de  dez 

anos de existência nas organizações e que, infelizmente, ainda não está im-

plementada na maioria das organizações. Chegamos muitas vezes a indagar 

o que deveríamos fazer com os atuais departamentos de RH. Mas, no decor-

rer de nossa leitura, percebemos que a gestão de pessoas também desen-

volve os processos burocráticos e documentais dos funcionários. Portanto, 

nossos departamentos precisam ser apenas remodelados para se adequarem  

às mudanças e inovações que propõe esta gestão.

Temos poucos trabalhos registrados no Brasil sobre a aplicabilidade da GP. 

Esperamos	agora	que	você	possa	interferir	também	no	processo	de	reflexão	

sobre o papel da área de gestão de pessoas e que, quando tiver a oportuni-

dade, possa agir para que ela se torne uma prática permanente nas organi-

zações. 

Um grande abraço.

Palavras finais

Rede e-Tec Brasil71
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Guia de Soluções

Aula 1 

Comentário das atividades

Na atividade 1, Taylor iniciou seus estudos no chão de fábrica junto com 

os operários, analisando as tarefas que cada um executava. Estabeleceu a 

teoria tempo/movimento e quanto cada trabalhador devia produzir com os 

recursos que lhe eram oferecidos. Estabeleceu ainda a padronização dos 

processos,	o	adestramento	científico	dos	operários	e	a	cooperação	operário/

administração. Elton Mayo fez experiências com os operários, enfocando o 

estímulo da motivação, com o aumento de salário, a diminuição da jornada 

de trabalho e os períodos variáveis de descanso. Surgiu a partir daí a idéia 

de que o homem é um ser social que tem o desejo de se relacionar dentro e 

fora do ambiente do trabalho.

Na atividade 2, a necessidade de estudar a Administração de Recursos Hu-

manos surgiu no início do século XIX. Autores como Taylor, Gantt e Fayol 

concentraram-se no estudos das tarefas e das organizações. Mas foi a partir 

dos estudos de Elton Mayo na Escola de Relações Humanas que as experiên-

cias foram realizadas com pessoas, analisando dessa forma o comportamen-

to de grupos de operários submetidos a condições diferentes dos demais. Por 

causa desses estudos, Abrahan Maslow criou a pirâmide das necessidades, 

cuja teoria é utilizada até hoje pelas organizações. A partir do século XX, os 

departamentos de recursos humanos receberam uma nova denominação, 

começaram a serem chamados de departamentos de gestão de pessoas e 

concentraram seus esforços na motivação do trabalhador para o alcance do 

objetivo organizacional.

Na atividade 03, as duas primeiras questões estão incorretas e as duas res-

tantes	estão	corretas,	porque	foi	a	Escola	de	Relações	Humanas	(direcionada	

às	pessoas)	que	veio	opor	a	Teoria	Clássica	da	Administração	(	direcionada		à	

tarefa).	E	não	foi	Mayo	quem	criou	a	teoria	motivacional	da	Hierarquia	das	

Necessidades, foi Maslow .
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Aula 2

Comentário das atividades

Na atividade 1, considerando a globalização e a competitividade que afe-

tam sobremaneira a forma de se administrar, exigindo a adoção de posturas 

estratégicas  e visando à obtenção da competitividade organizacional em 

função de sua sobrevivência, as organizações, através da gestão de pesso-

as, devem passar a considerar as experiências, capacidades, competências, 

conhecimentos das pessoas, emoções, sensações e sentimentos que interfe-

rem	significativamente	em	determinadas	situações	no	cotidiano	das	organi-

zações. Isso leva, indubitavelmente, a melhores resultados organizacionais. 

Ainda, o capital intelectual é levado em consideração na hora de demitir 

pessoas	já	que	as	organizações	concorrentes	buscam	esses	profissionais	no	

mercado de trabalho para alavancar seus lucros.

Na atividade 2, é de extrema importância a participação dos colaboradores 

numa organização, pois é através dessa participação que se obtêm benefí-

cios	,	como	promoção	profissional,	prestígio	na	organização,	maior	salário,	

segurança	pessoal	e	resultados	para	a	própria	organização.

Aula 3

Comentário das atividades

Na atividade 1,	os	seis	processos	da	gestão	de	pessoas	definem	bem	quais	

são as atribuições do gestor e do departamento de recursos. Podemos ob-

servar essas atribuições no processo de agregar, que inclui o recrutamento 

e a seleção, no processo de aplicar, que inclui a inserção do colaborador no 

desenho estrutural da organização e na descrição do cargo, no processo de 

recompensar, que inclui a remuneração, os serviços sociais e os benefícios, 

no	processo	de	desenvolver,	que	possibilita	a	capacitação	profissional	e	o	de-

senvolvimento pessoal, no processo de manter que cria condições ambien-

tais	psicológicas	dentro	da	cultura	organizacional,	de	segurança,	de	qualida-

de de vida e das relações sindicais, e ainda no processo de monitorar que é 

utilizado	para	acompanhar	e	controlar	as	atividades	das	pessoas	e	verificar	

os resultados alcançados. Se os seis processos forem devidamente utilizados, 

tanto o departamento quanto o gestor de pessoas cumprirão o seu papel.
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Na atividade 2, o recrutamento é a etapa inicial, em que se busca, no merca-

do interno ou externo, o trabalhador ideal para compor a equipe. A seleção 

ocorre	depois	do	recrutamento	e	identifica	as	pessoas	que	atendem	à	neces-

sidade da organização. Para isso, o gestor de pessoas estabelece previamen-

te as características desejáveis para o cargo.

Na atividade 3, desenvolver talentos é essencial para o futuro da organi-

zação. O treinamento, que é uma capacitação pontual, é voltado para o 

presente,	mas	pode	beneficiar	tanto	o	colaborador	quanto	a	organização.	

É	necessário	levar	em	conta	os	aspectos	de	tempo,	metodologia,	perfil	da	

equipe e custo/benefício.

Aula 4

Comentário das atividades

Na atividade 1,	para	um	profissional	 se	 integrar	com	a	organização,	deve	

sempre levar em consideração o cumprimento das tarefas que lhe são atri-

buídas. O planejamento dessas tarefas é essencial para a satisfação organi-

zacional.	Comunicar	à	chefia	imediata	as	decisões	tomadas,	emitir	relatórios	

periódicos,	solicitar	 treinamento	quando	necessário	e	ficar	ciente	das	mu-

danças ocorridas no âmbito organizacional são iniciativas com que o gestor 

de	pessoas	alcança	soluções	eficazes	dos	problemas.

Na atividade 2, no que diz respeito ao trabalho de atendimento, o gestor de 

pessoas, além de interagir com a organização, deve participar suas ações, 

emitindo	pareceres	periódicos	sobre	o	resultado	do	trabalho	do	departamen-

to. É de fundamental importância observar se os objetivos da organização 

se casam com as metas estabelecidas. O planejamento dessas metas envolve 

um plano de ações, que deve ser avaliado constantemente e alterado se 

necessário. O gestor deve ter espírito de liderança e tomar iniciativas con-

dizentes com a administração. Além disso, deve saber delegar responsabi-

lidades para os membros de sua equipe e estimular seus colegas de acordo 

com as necessidades motivacionais de cada um. E o mais importante: nunca 

se esqueça de dar um feedback. O gestor de pessoas deve estar sempre 

atualizado para não fornecer informações equivocadas aos colaboradores 

da organização.
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Na atividade 3, a qualidade de vida no trabalho é a prevenção, que reside 

em três fatores: conhecimento, conscientização e ação, ou seja, é preciso um 

conjunto	de	ações	desde	o	diagnóstico	até	a	implantação	de	programas	de	

qualidade, levando-se em conta as melhorias e inovações gerenciais, tecno-

lógicas	e	estruturais,	dentro	e	fora	do	ambiente	do	trabalho,	propiciando,	

dessa forma, condições plenas de desenvolvimento humano durante a rea-

lização do trabalho.

Na atividade 4, embora a resposta seja de cunho pessoal, as pessoas são 

o grande diferencial de uma organização. Todo o resto, máquinas, equipa-

mentos, processos etc podem ser copiados. Pessoas, equipes, não são copi-

áveis. O diferencial competitivo de uma organização está, essencialmente, 

em seu quadro de pessoal.
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