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RESUMO 
 

O processo de desenvolvimento capitalista, ligado à circulação de mercadorias foi 
aos poucos trocado pela construção de fabricas, que mudou o panorama do 
emprego no século XVIII. Com o surgimento de uma nova forma de mercado de 
trabalho, as mudanças inerentes à socialização de pessoas também foi intensificada, 
uma vez que as famílias trocaram o serviço campestre pelo serviço em fábricas, 
assim surgiram as grandes organizações. A produção em larga escala tomou 
proporções enormes, fazendo com que técnicas de trabalho fossem intensificadas e 
novas tecnologias empregadas para melhorar a produção e, por conseguinte o lucro 
das empresas. Contudo na década de 1960 foi percebido que era necessário prover 
estratégias para que os operários pudessem produzir mais em menos tempo, pois 
esses estavam produzindo abaixo de sua capacidade. Assim se percebeu a 
importância do fator humano no desenvolvimento das organizações, deixando o 
empregado, de ser mero coadjuvante e assumindo papel importante na produção. 
Para aperfeiçoar esse processo, foi criada a administração de recursos humanos 
que mais tarde seria fundamental no recrutamento e seleção de trabalhadores, 
visando ampliar os serviços e promover um maior engajamento dos mesmos quanto 
aos objetivos da empresa. Portanto este estudo busca entender a atuação do 
Engenheiro de Produção diante da gerência de pessoas entendendo a importância 
dos colaboradores nas empresas e sua relação com o sucesso organizacional, 
elucidando os fundamentos da Gestão de Pessoas, contexto histórico, políticas e 
demais processos relacionados a este departamento. 

 
Palavras chave: Gestão de pessoas; Recursos Humanos; Recrutamento; Seleção. 
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ABSTRACT 
 

The process of capitalist development, linked to the circulation of goods, was 
gradually replaced by the construction of factories, which changed the panorama of 
employment in the eighteenth century. With the emergence of a new form of labor 
market, the changes inherent in the socialization of people has also intensified, as 
families have switched from country service to factory service, so large organizations 
have emerged. Large-scale production has taken on tremendous proportions, making 
work techniques intensified, and new technologies employed to improve production 
and hence corporate profits. However in the 1960s it was realized that it was 
necessary to provide strategies so that workers could produce more in less time, 
since they were producing below capacity. Thus, the importance of the human factor 
in the development of organizations was perceived, leaving the employee, from being 
a mere adjunct and assuming an important role in the production. In order to improve 
this process, the human resources administration was created, which would later be 
fundamental in the recruitment and selection of workers, in order to expand the 
services and promote a greater engagement of them in the company's objectives. 
Therefore, this study seeks to understand the performance of the Production 
Engineer before the management of people understanding the importance of 
employees in companies and their relationship with organizational success, 
elucidating the fundamentals of People Management, historical context, policies and 
other processes related to this department. 

 
Keywords: People management; RH; Recruitment; Selection. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O principal ativo de uma organização são seus colaboradores, o chamado 

“pessoal”, que por sua vez tem como objetivo exercer funções e atividades 

primordiais para o desenvolvimento da mesma. Nesse contexto, fica indispensável à 

promoção do lado motivacional dos envolvidos na organização, em outras palavras, 

podemos dizer que, é fundamental o “pessoal” estar motivado através do 

conhecimento dos seus direitos e deveres organizacionais, de forma que, não 

percam o foco do seu papel dentro da organização. Uma equipe de Recursos 

humanos bem posicionada, trabalhando para a melhoria continua do seu cliente 

interno. Traçando as estratégicas para a obtenção dos resultados esperados pela 

organização (PAULA e NOGUEIRA, 2016) . 

Segundo SILVA e GAPARIN (2006), Karl Max entende que o processo de 

desenvolvimento capitalista, intensificado pela Revolução Comercial dos séculos XVI 

e XVII, estava ligado à circulação de mercadorias. Porém, a partir da segunda 

metade do século XVIII, foi iniciado na Inglaterra a mecanização industrial, 

desviando a acumulação de capitais da atividade comercial para o setor da 

produção, trazendo grandes mudanças, de ordem tanto econômica quanto social, 

que possibilitaram o desaparecimento dos restos do feudalismo ainda existentes e a 

definitiva implantação do modo de produção capitalista. A esse processo de grandes 

transformações deu-se o nome de Revolução Industrial. 

Corroborado com Danemberg (2009) que traz a urbanização e o crescimento 

fabril observado a partir do fim do século XVIII, como contribuintes para o aumento 

demográfico da área urbana, já que algumas famílias abandonavam os campos em 

busca de novas oportunidades na cidade, levando ao aumento da disponibilidade de 

mão de obra até chegar ao momento em que as fábricas não ofereciam mais postos 

de trabalho suficientes para absorver o grande número de desempregados que se 

aglomeravam a sua volta. Contudo, mesmo os que tinham emprego não estavam 

livres de viver na miséria. Os salários eram muito baixos e mal davam para pagar 

por alimentos e moradia, dessa forma os operários viviam amontoados em cortiços 

sujos e expostos a inúmeras doenças. Devido às condições de higiene, alimentação 

precária e caro acesso à medicina, a expectativa de vida na época era muito baixa. 

Nesse período as idéias políticas, econômicas e sociais da chamada Idade Moderna 

(sécs. XVI – XVIII) passaram a ser questionadas possibilitando uma verdadeira 

revolução intelectual que se espalhou pelo mundo repercutindo até os dias atuais. 

Gil (2009), explica que, por meio da técnica de observação, Taylor concluiu 

que os operários produziam muito menos do que poderiam. Partindo desse 
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pressuposto, desenvolveu seu sistema de Administração Científica, que tinha como 

fundamento a racionalização do trabalho, que buscava na redução do tempo a 

simplificação dos movimentos necessários para a execução das tarefas, tornando-as 

mecânicas e repetitivas. 

A descoberta da relevância do fator humano na empresa veio proporcionar o 

refinamento da ideologia da harmonização entre capital e trabalho definidas pelos 

teóricos da Administração Científica. Assim a Administração de Recursos Humanos 

teve seu início na década de 1960, quando essa expressão passou a substituir as 

utilizadas no âmbito das organizações e a partir da década de 1990, o ambiente 

corporativo começa a passar por mudanças cada vez mais velozes e intensas, tanto 

no ambiente organizacional, quanto na forma com que as empresas utilizam as 

pessoas (GIL, 2009). 

Nesta nova era da informação, as equipes de gestão de pessoas passam a 

assumir atividades estratégicas de orientação global que substituem os antigos 

departamentos de RH. As tarefas operacionais e burocráticas são transferidas para 

terceiros enquanto a gestão é focada no gerenciamento com e para as pessoas, 

considerando colaboradores como sujeitos dotados de talento, capacidade, 

habilidades e atitudes capazes de gerar sucesso organizacional (ARAÚJO, 2006) 

Partindo do pressuposto de que uma determinada organização não 

funcionaria sem seu administrador e, muito menos, sem seus colaboradores. Este 

estudo faz uma alusão critica diante da atuação do Engenheiro de Produção diante 

da gerência de pessoas, em outras palavras, o método de gerir a equipe de 

colaboradores. Entende-se que o foco da gestão não se limita apenas em gerenciar 

negócios, mais também, a gerência de pessoal. Por outro lado, podemos dizer a 

gestão é fruto de uma gama de conhecimentos frente ao saber do profissional.  
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JUSTIFICATIVA  

 

Esta produção justifica-se, pois permitirá fazer a contextualização dos 

fundamentos da Gestão de Pessoas, contexto histórico, políticas e demais 

processos relacionados a este departamento. Ainda serão discutidos aspectos de 

gestão administração, visão histórica da administração de RH, bem como os fatores 

condicionantes dentre os princípios e práticas. Sendo  a Gestão de Recursos 

Humanos tem como meta fazer com que estes se sintam importantes, realizados 

gerando maior produtividade e o alcance das metas organizacionais. 
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OBJETIVO GERAL: 

 

• Investigar e entender a importância dos colaboradores nas empresas e 

sua relação com o sucesso organizacional, identificando a importância 

do ser humano como principal capital ativo no ambiente laboral. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Entender até que ponto a promoção de ações motivacionais junto ao 

processo de gestão de recursos humanos pode ser fundamental para o 

desenvolvimento de uma organização; 

• Analisar a importância do processo de gestão de recursos humanos 

dentro das organizações. 

• Avaliar o impacto que o processo de gestão de recursos humanos tem 

dentro da organização e como esse processo poderá contribuir para o 

desenvolvimento da instituição. 
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2. METODOLOGIA 

 

 
O presente trabalho visa fazer por meio de uma revisão de literatura que 

demonstre qual a importância dos colaboradores nas empresas e sua relação com o 

sucesso organizacional, identificando o ser humano como principal capital ativo no 

ambiente laboral. A revisão foi feita por meio de pesquisa bibliográfica de caráter 

qualitativo, utilizando como base artigos científicos completos disponíveis em 

Biblioteca Eletrônica de Periódicos Científicos Brasileiros (SciELO) e LILACS. Foram 

pesquisados artigos publicados em periódicos, bem como teses de mestrado e 

doutorado, além de monografias. Sendo utilizados os descritores de busca: 

Recursos Humanos AND Recrutamento AND Gestão de Recursos humanos. 

Todos os trabalhos utilizados foram publicados em português (Brasil) e 

disponibilizados de maneira gratuita. E a partir da leitura prévia, foram incluídos 

apenas trabalhos que visam comprovar a importância do processo de gestão 

motivacional de recursos humanos dentro da organização. Sendo excluidos todos os 

autores que fugissem ao tema. 

A partir daí foi feita uma leitura das publicaçoes preexistentes a fim de 

comparar e confrontar o pensamento de diversos autores, para que fosse possivel 

fomentar a real importancia do ser humano para o desenvolvimento da organização.
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 
 3.1 GESTÃO DE PESSOAS 

 
O Departamento de Gestão de Recursos Humanos - DGRH é visto como um 

espaço de grande relevância dentro da instituição, em vista sua fundamental 

influencia junto à estrutura organizacional. Segundo Chiavenato (2009) uma 

organização é com uma grande maquina onde todas as suas engrenagens devem 

estar alinhadas para o bom funcionamento, ou seja, é precisam estar funcionando  

de maneira adequada para que haja eficiência e bom desenvolvimento nas ações 

desenvolvidas por esta. Partindo deste pensamento, esse a gestão de pessoas é 

essencial em qualquer organização. 

Assim, o item mais importante de uma instituição são seus colaboradores, o 

chamado “pessoal”, que tem como objetivo exercer funções e atividades primordiais 

para o bom andamento da instituição. Nesse contexto, fica indispensável à 

promoção do lado motivacional dos envolvidos nas atividades, o que em outras 

palavras, podemos dizer que, é fundamental o “pessoal” estar motivado através do 

conhecimento dos deveres organizacionais, de forma que, não perca o foco do seu 

papel a ser desempenhado na instituição. 

Freitas (2003), conceitua a gestão de pessoas como fundamental em toda e 

qualquer empresa, seja ela de qualquer especialidade, depende unicamente das 

pessoas para o seu desenvolvimento e sucesso. Deste modo é necessário que se 

haja a preocupação com estes funcionários, pois são eles que irão garantir seu total 

crescimento interno e externo, ou seja o funcionário que esta satisfeito com a 

empresa e com seu trabalho desempenha melhor sua função e dificilmente ficara 

descontente e insatisfeito. 

Os padrões de relacionamento entre empresas e empregados, mediados e 

administrados pela área de RH, sofreram significativa evolução no decorrer do último 

século. Segundo Fischer (2002), o modelo de gestão de pessoas é a maneira como 

uma organização se organiza para gerenciar e orientar o comportamento humano no 

ambiente de trabalho. 
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O termo Gestão Estratégica de Pessoas está relacionado às visões 

comportamental e normativa (LEGGE, 2005). Enfatizando a visão normativa, gestão 

estratégica de pessoas pode ser definida como “um conjunto integrado de práticas, 

políticas e estratégias por meio das quais as organizações gerenciam seu capital 

humano. Onde essas influenciam e são influenciadas pela estratégia do negócio, 

pelo contexto organizacional e pelo contexto socioeconômico”. Rocha (1997) 

descreve essa importância como: “uma boa gestão de pessoas é condição 

necessária para o sucesso”. 

 
 3.1.1 Contextualização Histórica da Gestão De Pessoas 

 
 

A História da Gestão de Pessoas começou com a Revolução Industrial e 

reflete até os dias de hoje, evoluindo ao longo do tempo, sendo uma ferramenta 

importante para a decisão do desenvolvimento das organizações e das pessoas que 

nelas trabalham, desde o momento do recrutamento e seleção até a avaliação do 

desempenho e motivação dos funcionários, verificando o comprometimento e não 

apenas o envolvimento, estando ciente de suas responsabilidades e perspectivas 

que a empresa tem dos mesmos, porém antes da Revolução Industrial, a principal 

maneira de motivação consistia no uso de punições, sendo de natureza psicológica, 

restrições financeiras, chegando até os prejuízos de ordem física (SILVA e 

GAPARIN, 2006). 

A Gestão de Pessoas passou por um longo processo de modificação ao longo 

da história. Na época da Segunda Revolução Industrial, os empresários virão a 

necessidade de aperfeiçoar os métodos que regulamentavam as relações 

trabalhistas. Nessa época não havia um controlo fixo, tudo era feito através do bom 

senso (PAULA E NOGUEIRA, 2016). 

Assim, quando falamos em gestão de Recurso Humanos é fundamental levar 

em consideração que este processo não é processo contínuo pré-existente, a 

história da humanidade, em seu decorrer, nos mostra que nem sempre as pessoas 

foram pensadas como principal constituinte para o funcionamento das empresas e 

entidades. Podemos observar nas palavras de Amboni e Andrade (2009), a 

importância de planejar e saber aplicar os passos importantes para o decorrer das 

atividades, instruindo os operários a se tornarem mais práticos na atividade que 

desempenhavam, evoluindo a mesma de forma rápida e eficiente. No entanto, a 
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visão de Taylor sobre os trabalhadores não vislumbrava se os interesses do capital 

estavam paralelos aos propósitos dos trabalhadores, e sua teoria se limitou ao 

interesse do capital, causando problemas como o desinteresse e a motivação, pois 

via o trabalhador como máquina e não como ser humano. Nas palavras de GIL 

(2007) a administração cientifica se fundamentava na racionalização do trabalho, 

objetivando reduzir tempos gastos desnecessariamente. 

Além de Taylor, não poderíamos deixar de citar Henry Ford que, por sua vez, 

contribuir de forma significativa para a fundamentação da administração científica, 

tornando-se esta a base principal para os métodos empregados pelas organizações 

industriais. A busca por melhores resultados fez com que se reinterpretasse o valor 

das relações humanas no campo do trabalho. E assim, segundo GIL (2007), Elton 

Mayo através de suas experiências reiterou a importância do trabalho de fatores 

psicológicos e sociais na linha de produção. Como conseqüência, aconteceu a partir 

daí a valorização das relações humanas no ambiente laboral. 

“Quando uma organização esta voltada para as pessoas, a sua filosofia 
global e a cultura organizacional passam a refletir essa crença. A gestão de 
pessoas é a função que permite a colaboração eficaz das pessoas para 
alcançar os objetivos organizacionais e individuais.” (CHIAVENATO, 2005). 

Após uma longa trajetória, surgiram às entidades sindicais que, neste 

contexto, tinha outro direcionamento, o foco não era apenas mediação de conflitos 

dentro e fora das organizações, mais sim, garantir o exercício da legislação em 

vigor. Este momento é marcado pelo nascimento de uma política de atenção ao bem 

estar dos colaboradores, mantendo assim um melhor relacionamento entre empresa 

e empregado, garantindo o bom funcionamento da organização (PAULA e 

NOGUEIRA, 2016). 

“Os nomes, como departamento pessoas, relações industriais, recursos 
humanos, são utilizados para descrever a unidade, departamento ou equipe 
relacionada com a gestão de pessoas. Cada qual reflete uma maneira de 
lidar com as pessoas. O termo Administração de Recursos Humanos ou 
ainda é o mais comum de todos.” (CHIAVENATO, 2005). 

Por causa das transformações do ambiente surgiu assim a teoria neoclássica, 

que fez uma nova sugestão para a estrutura organizacional. A estrutura utilizada 
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nessa nova teoria deu espaço para uma estrutura funcional, mais flexível visando 

uma interação maior entre os setores, a fim de alcançar maior produtividade (PAULA 

e NOGUEIRA, 2016). 

Amboni e Andrade (2009) ressaltam que a Teoria Geral dos Sistemas de 

Ludwig Von Bertalanffy aparece como centro da influencia para o aparecimento da 

Gestão de Recursos Humanos. Esta teoria nasce da perspectiva de analisar a 

organização de maneira geral, levando em consideração as peculiaridades de cada 

setor, entendendo a organização como algo orgânico e carente de observação. Mas, 

por outro lado, apresenta as organizações de maneira única através de elementos 

que se complementam garantindo o pleno funcionamento da toda estrutura 

organizacional e, assim os colaboradores são tidos como membros organizacionais, 

sendo valorizados como colaboradores ativos. 

Gil (2007), traz que ao momento onde uma instituição faz adoção de uma 

perspectiva conjuntiva, a mesma adquire novas propriedades, dentre elas a 

interligação dos setores ou departamentos, realçando os departamentos, já que a 

instituição sempre provê trabalho contínuo, não há como estar parada no limiar do 

tempo. Dentre as propriedades podemos citar o probabilismo, que é a linha de 

pensamento onde nunca se espera a absoluta certeza dos fatos que devem ocorrer; 

a multidisciplinaridade, esperado em uma instituição complexa, se deve andar 

paralela a outro viés de entendimento, ou seja, se um conjunto de Recursos 

Humanos é bem respaldado, e com especialidades em seu conhecimento, esta 

obterá maior êxito; o plano multicausal, expresso em tamanhos fatores que podem 

ocorrer, estes devem ser entendidos; caráter descritivo, o que permite aos 

trabalhadores da organização compreender o que acontece e buscar resolver da 

melhor forma; linha multimotivacional, quando há percepção de precisar a motivação 

dos subordinados para alcançar as metas, não somente os financeiros, mas os do 

bem-estar e realização. 

Há também o entendimento de participação, onde os colaboradores 

aparentemente menos sugestivos ou importantes, das linhas produtivas, são 

cúmplices no quadro de tomada de decisões e tem sua opinião também expressa; a 

abertura para o local laboral, tanto internamente ao externamente; e enfim o 

relevante atentara os papéis, onde é apresentado o que se espera de cada setor, 

cargo e departamento dentro da instituição. (PAULA e NOGUEIRA, 2016) 
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Podemos afirmar, enfim, que a gestão de RH sempre provou de inúmeras 

dificuldades para chegar ao nível de grandeza que possui nos dias de hoje. Foram 

muitos os desafios para se defender sua graciosidade no ambiente organizacional. 

Deixar de focar o trabalhador como apenas funcionário para enxergá-lo como um 

grande parceiro, já que a produção demanda uma universal onde todos almejam a 

satisfação e o alcance das metas. 

 
 3.1.2 Processo evolutivo da Gestão de Recursos Humanos 

 
 

Visto o já exposto, podemos entender como marco das principais mudanças 

no contexto da gestão de recursos humanos o século XIX. Mais precisamente no 

Brasil, entre a transição do século XVIII para o século XIX, observa-se a presença 

significativa do proletariado juntamente com os movimentos grevista em busca de 

melhores condições e uma legislação de direitos. Segundo CASTELLS (1999) a 

primeira e mais abrangente tendência de evolução organizacional identificada é a 

transição da produção em massa para a produção flexível, ou do fordismo ao pós- 

fordismo. 

Entre as décadas de 30 a 60, no Brasil há em estado de mudanças no âmbito 

organizacional, no que se refere aos colaboradores. Podemos citar como marco 

deste momento, mais especificamente na década de 40, a proibição das greves, a 

criação de alguns impostos sindicais e Consolidação das Leis do Trabalho. Castells 

(2005) traz a Gestão de Pessoal nesse período, como sendo de forma legal, 

disciplinadora e punitiva. O gestor propriamente cuidava das partes burocráticas e 

disciplinares. Somente a partir de 1945, é que começou a ressurgir o movimento dos 

operários, sendo assegurado pela lei o direito de greve. 

“Qualquer investimento somente se justifica quando traz um retorno 
razoável. Na medida em que o retorno é bom e sustentável, a tendência 
certamente será a manutenção ou aumento do investimento. Pessoas como 
parceiros ativos da organização e não como meros sujeitos passivos dela.” 
(CHIAVENATO, 2005, p. 9) 

Por causa desses problemas, GIL (2007), mostra que as organizações 

passaram a requerer a presença de profissionais que gerenciassem os problemas 

do pessoal, o que se fez criar departamentos de Relações Industriais, porém, no 

entanto, pouca mudança se notou. 

No século XIX, inúmeras mudanças ocorreram nos setores econômicos, e a 

área de recursos humanos foi bastante afetada, pois havia necessidade de redução 
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de custos. A partir dos anos 90 muitas reformas passaram a ser realizadas, e para 

que os resultados tivessem eficácia, as mesmas teriam de ser feitas de forma 

profunda. Algumas mudanças neste contexto foram sinalizadas por Gil (2007), As 

decisões definidas como mais importantes, eram definidas por um colegiado de 

trabalhadores. Maior liberdade e facilidade para chegar aos superiores. Lideres 

surgiam e representavam os trabalhadores em suas necessidades recorrendo aos 

gestores; grupos mais autônomos, que respondiam por si só, por sua produção e 

qualidade; Empregados que podiam detectar defeitos em seus superiores; 

Funcionários com direito a percentuais nos lucros. Passou-se a haver mais rigor nas 

contratações. Entrevistas completas para saber a capacidade de cada pessoa para 

assumir um cargo ou emprego. Metas começaram serem traçadas e os 

subordinados precisavam dar contas dos resultados. 

“A gestão de Pessoas passa a assumir um papel de liderança 

para alcançar a excelência organizacional necessária para 

enfrentar desafios competitivos, tais como a globalização, a 

utilização das novas tecnologias e a gestão do capital 

intelectual.” (GIL, 2007, p. 60) 

É possível compreender por meio da gestão de pessoal os principais 

processos desenvolvidos por uma determinada instituição, principalmente no que se 

refere ao seu processo burocrático organizacional e, assim, ter um previa a cerca de 

como as organizações atuam frente aos seus colaboradores. E nesta análise é 

possível observar um gama de fatores que podem tanto ajudar como atrapalhar o 

desenvolvimento da organização. Outro pondo de relevância a ser observado dentro 

das organizações é o comportamento dos colaboradores, através desta observação 

é possível promover ações que solidas e eficazes, sem sombra de duvidas, esse 

indicador garante o sucesso da instituição. (ANDRADE, 2011) 

É neste direcionamento que a gesta de pessoas institui suas normas e regras, 

em outras palavras, um modelo norteador de suas ações, praticas e políticas dentro 

da organização, garantindo assim um processo de gestão de pessoas que atende a 

necessidade da na organização. Não podemos deixar de dizer que o modelo 

organizacional anteriormente citado trata-se de uma perspectiva de garantir um 

comportamento que atente as necessidades de um mercado exigente. Podemos 

citar como exemplo os setores que atuam diretamente com o público. Segundo 

FISCHER (2002), o comportamento das pessoas no trabalho pode interferir na 

preservação e na agregação de valor das empresas. 
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Trazido por Gil (2007), o processo de administrativos das organizações citada 

por Taylor e Fayol, expressa o quanto a administração entende os colaboradores 

como simples peças do processo produtivo. Após algum tempo, novas idéias e 

concepções vão surgindo e com elas o a perspectiva de humanização dos serviços. 

No decorrer do século XIX, o departamento de Recursos Humanos de uma 

organização era associado à parte contábil, e era uma espécie de controle de 

entradas e saídas dos funcionários da empresa. Isso perdurou até o início  da 

década de 30. Um segundo momento ficou conhecido como a fase legal onde o 

administrador ficava encarregado de fazer com que os funcionários se adaptassem 

as novas regras da empresa. 

Após este momento, o administrador de RH figurou como responsável pela 

tecnicista do departamento, regulando as formas de recrutamento e seleção de 

funcionário, bem como o treinamento de higiene e segurança do trabalho. Com a 

queda do ideal tecnicista, emerge uma gama de movimentos sociais, entre estes os 

sindicatos e, juntamente com ele, uma série de processos de caráter burocráticos e 

operacionais com foco nas relações dos indivíduos. Não podemos deixar de lembrar 

que nesse contexto os sindicatos eram tidos como supressor dos direitos dos 

trabalhadores (CARVALHO e NASCIMENTO, 1997). 

O processo de gestão de pessoas tem objetivos sólidos capazes de modificar 

toda a realidade do ambiente organizacional. Podemos dizer que o administrador e 

indicado a prover estratégias capazes de garantir o bom funcionamento da 

organização ao mesmo tempo em que motiva o seu pessoal. Observa-se como foco 

da administração, em primeira instância, favorecimento da auto realização pessoal, 

satisfação em ambiente organizacional, motivação profissional, entre outros (PAULA 

e NOGUEIRA, 2016). 

Não podemos deixar de lembrar que uma organização precisa obter lucro, 

convênios, investidores, entre outros, e para isso acontecer é necessário que as 

ferramentas cruciais para o serviço estejam afiadas, em outras palavras, os 

trabalhadores devem estar motivados, principalmente frente aos seus direitos 

básicos. Neste direcionamento, é fato que os objetivos institucionais não 

funcionariam sem o auxílio do pessoal, por esta razão, os interesses devem 

caminhar juntos, garantindo satisfação em ambos os lados (DAVEL e 

VASCONCELOS, 2002). 
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Outro ponto crucial para a organização é caracterizado pelo cumprimento dos 

ideais éticos, morais, responsabilidade social, entre outros. A atenção a estes 

detalhes podem ser responsável pelo desenvolvimento de toda estrutura 

organizacional. O foco da gestão de pessoas é, sem duvidas, impulsionar, valorizar, 

demonstrar importância, entre outros fatores, para assim, a organização possa 

melhorar suas qualidades como empresa e, conseqüentemente, a vida dos 

trabalhadores (PEREIRA e SPINK, 2015). 

“É fundamental, portanto, ampliar a qualificação dos trabalhadores, tanto na 
dimensão técnica especializada quanto na dimensão ética-política, 
comunicacional e de inter-relações pessoais, para que possam agir como 
sujeitos no mundo do trabalho.” (Santana, 1999; Deluiz, 1995). 

É fato que as organizações estão totalmente atreladas a gestão de pessoal 

uma vez que este ponto é fundamental no planejamento, nas metas, em outras 

palavras, em todo processo organizacional. 

“O aprofundamento da globalização das atividades capitalistas e a 
crescente busca de competitividade levaram ao alinhamento definitivo das 
políticas de recursos humanos às estratégias empresariais, incorporando à 
prática organizacional o conceito de competência, como base do modelo 
para se gerenciar pessoas, apontando para novos elementos na gestão do 
trabalho.” (Deluiz, 1995) 

 

Para a administração, um dos grandes desafios, encontra-se em gerir de 

forma plena seus recursos humanos, pois são estes os responsáveis de garantir o 

funcionamento da organização. É preciso promover lideranças, saber reconhecer o 

bom desempenho, motivar e garantir direitos, ao mesmo tempo em que controla 

custos e gastos. Assim, cabe à empresa cultivar a capacidade de atrair, desenvolver 

e utilizar o potencial e as habilidades intelectuais e competitivas de seu pessoal - 

empresabilidade - e, às pessoas, a capacidade de manter-se atualizadas 

intelectualmente para atrair o interesse das empresas e manter-se empregadas - 

empregabilidade (CARVALHO e NASCIMENTO, 1997). 

 

 3.2 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

O período de 1990 à 1940, marcado pelo crescimento e o desenvolvimento de 

grandes organização, de programas para o pessoal como criação de muitas leis 

especiais e o surgimento de princípios da ciência social para guiar a administração 

de recursos humanos. Foi durante o final do século XVIII, que o mundo presenciou a 
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evolução do trabalho agrário e doméstico, para troca básica do auto-emprego por 

empregos em metalúrgicas, ferrovias e outras fábricas grandes. (GIL, 2012). 

Esta nova forma de trabalho envolvia participar em apenas uma etapa do 

produto acabado, em oposição ao “velho” modo de ser responsável pelo produto 

total. Com esse novo ambiente criou a divisão de trabalho e a necessidade da 

administração de pessoas no cenário organizacional, ocasionando assim a formação 

de especialistas em áreas como a de contratação de pessoal e a de segurança 

industrial. Pode então se dizer que a administração dos recursos humanos evoluiu, 

no último século, de aspectos limitados, como contratar uma série de necessidades. 

O recrutador de hoje atacam a visão mais ampla no recrutamento e seleção de 

pessoa. 

A administração de recursos humanos tem passado por transformações, na 

década de 70, o trabalho dos administradores de RH era manter suas empresas fora 

dos tribunais de justiça e estar de acordo com as regulamentações que ocorreram 

naquela ocasião. Já na década de 80, os administradores de RH tiveram desafios de 

resolver problemas de custos nos quadros de funcionários relacionados a fusão, 

aquisição e downsizing (SILVA, 2002). 

Segundo Dutra (2001), atualmente caracteriza-se por questão econômicas 

relacionadas a um local de trabalho cada vez mais global e competitivo, conseguir o 

tipo e número certo de pessoas no momento certo, pode até parecer bastante 

simples, mas satisfazer às necessidades de quadro de pessoal da empresa exige 

planejamento estratégico de recursos humanos: que é uma atividade estratégica que 

deriva dos planos da organização. Assim, para alcançar seu potencial máximo, 

qualquer organização precisa ter, o tempo todo as pessoas certas para fazer o 

trabalho exigido, isso só poderá ocorrer, através do planejamento de recursos 

humanos. A pessoa certa no lugar certo gerará um ambiente capaz de propiciar que 

o indivíduo contribua com sua criatividade, talento e motivação, para o alcance dos 

objetivos organizacionais. 

 
 3.2.1 Recrutamento 

 
 

Segundo Chiavenato (2004) recrutamento é um conjunto de técnicas e 

procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de 

ocupar cargos dentro da organização. E que a seleção de recursos humanos pode 
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ser definida como a escolha do homem certo para o cargo certo, ou, mais 

amplamente, ente os candidatos recrutados, aqueles mais adequados aos cargos 

existentes na empresa, visando manter ou aumentar a eficiência e o desempenho do 

pessoal. Ou seja, é um conjunto de atividades desenhadas para atrair um conjunto 

de candidatos qualificados para uma organização. Ou seja, é o processo de gerar 

um conjunto de candidatos para um cargo específico. Ele deve anunciar a 

disponibilidade do cargo específico. Ele deve anunciar a disponibilidade do cargo no 

mercado e atrair candidatos qualificados para disputa-lo. 

Sendo assim, o recrutamento é feito a partir das necessidades presentes e 

futuras de recursos humanos das organizações. Consiste na pesquisa e intervenção 

sobre as fontes capazes de fornecer á organização um número suficiente de 

pessoas necessárias á consecução dos seus objetivos imediatos de atrair 

candidatos,dentre os quais serão selecionados os futuros participantes da 

organização (CHIAVENATO,2006). 

Para Marras (2000), agregar pessoas é atividade fundamental da estratégia 

de toda organização que procura aplicar o recrutamento e a seleção como parte de 

um mesmo processo: a provisão de recursos humanos. 

Chiavenato (2006), considera que as pessoas e seus conhecimentos e 

habilidades mentais passam a ser a principal base da nova organização. A antiga 

Administração de Recursos Humanos (RH) cedeu lugar a uma nova abordagem: 

Gestão de Pessoas. Nessa nova concepção, as pessoas deixam de ser simples 

recursos (humanos) organizacionais para serem abordadas como seres dotados de 

inteligência, personalidade, conhecimentos, habilidades, destrezas, aspirações e 

percepções singulares. São os novos parceiros da organização. 

O recrutamento envolve um processo que varia conforme a organização.Em 

muitas organizações, o inicio do processo depende de decisão da linha.O órgão de 

recrutamento não tem qualquer autoridade de efetuar qualquer atividade de 

recrutamento sem a devida tomada de decisão por parte do órgão que possui a vaga 

a ser preenchida. 

Para Silva (2005), para ter uma política da gestão por competências inserida 

na empresa é necessário que todos as vertentes que envolvem os profissionais 

sejam geridas pelas competências relativas à empresa e a cada função ou atividade. 

Recrutamento e Seleção apresentam-se como a porta de entrada da organização, é 

preciso, portanto, reestruturar todo esse processo para que os novos funcionários 
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que ingressem na companhia sejam alinhados ao modelo de gestão utilizado. Isso 

pode tornar mais fácil e concreta a busca por novos profissionais, uma vez que se 

tem estabelecido as competências necessárias para cada função, como também o 

que é preciso para manter-se e obter crescimento dentro da empresa, devendo o 

profissional de Recrutamento e Seleção conhecer a necessidade da empresa para o 

cargo, identificar as competências dos candidatos e saber avaliar o quanto ele será 

aproveitado na organização. 

 
 3.2.2 Seleção 

 
 

De acordo com Chiavenato (2006), a seleção de recursos humanos por ser 

um sistema de comparação e de escolha, deve apoiar-se em algum padrão ou 

critério para ter validade. O padrão ou critério é obtido a partir das características do 

cargo a ser preenchido. Dessa maneira, a base para a seleção é a obtenção de 

informações para o cargo. 

Ele ainda diz que as informações sobre o cargo a ser preenchido podem ser 

classificadas em cinco grupos: Entrevistas: é a ferramenta mais importante do 

processo de seleção, e por isso, deve ser feita por um profissional experiente e que 

identifique que fatores de ordem pessoal podem interferir no processo (antipatia, 

atração, rejeição, etc.). Recomendando que vários entrevistadores avaliem o mesmo 

candidato para reduzir este problema. Provas de Conhecimento: podem ser gerais 

ou específicas. As gerais procuram avaliar o grau de cultura geral do candidato. 

Essas provas têm baixa correlação com o desempenho profissional imediato, mas 

servem para compreender melhor o universo do candidato e sua atitude pessoal e 

profissional. As provas específicas procuram avaliar os conhecimentos profissionais 

que o candidato possui, indispensáveis para o bom desempenho da função. Esses 

instrumentos devem ser desenvolvidos e validados internamente na empresa para 

não eliminar bons candidatos. 

Correlacionando os testes Psicológicos que são instrumentos padronizados 

que estimulam determinado comportamento do examinado, servindo para predizer o 

comportamento humano baseado no que o teste revelou. Os testes psicométricos 

medem as aptidões individuais, determinando um índice comparado com escores 

ponderados e validado anteriormente. As técnicas Vivenciais, também avaliadas 

exigem respostas a situações de modo que os candidatos interajam e participem 
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ativamente delas e podem ser classificadas em: Provas situacionais, relacionadas às 

tarefas do cargo. Dinâmica de grupo, envolvendo jogos de grupo com situações 

estruturadas, relacionadas ou não ao cargo, onde os integrantes interagem. Além da 

avaliação da expressão da personalidade, feito através de um papel social atribuído, 

onde o candidato deve expressar-se de acordo com a linguagem e as dimensões 

desse papel. Como se trata de uma representação, o candidato é livre para 

expressar sentimentos, valores e emoções. Alem de Avaliação de Saúde, onde o 

médico deve conhecer a função para avaliar as condições de saúde do candidato e 

verificar se ele está ou não apto para o desempenho. 

Através desses testes é possível avaliar diversos fatores que podem contribuir 

para a seleção dos profissionais, a fim de direcioná-los para a área de atuação que o 

mesmo apresente maior afinidade, e assim obter sucesso, pois o mesmo irá 

trabalhar em um ambiente que se sente à vontade e valorizado e por consequência 

sua produtividade será aumentada (Silva, 2005). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

É notado que a contratação de profissionais adequados e bem qualificados 

são indispensáveis para diminuir os custos com pessoal, como visto na revisão de 

literatura Chiavenato é incisivo ao defender que para que a organização tenha 

sucesso, é indispensável uma estratégia que vise consolidar o trabalhador ao cargo 

desde de sua contratação. Gil, comunga desse mesmo pensamento, onde entende- 

se que apenas uma equipe harmônica, onde todos os autores compactuam com o 

mesmo pensamento, de crescimento pessoal e da instituição. 

Assim como os autores supracitados, Costa e Deluiz comugam do mesmo 

pensamento, quando nos mostram que entender a importância e a finalidade de se 

fazer um recrutamento abrangente, mas focalizado e uma seleção que respeite as 

características individuais de cada contratado, utilizando suas limitações e 

fragilidades, bem como suas potencialidades, de maneira direcionada, irão contribuir 

para o melhoramento da qualidade dos serviços e a imagem das empresas. Assim, 

podemos assegurar que os processos de Recrutamento e Seleção de Pessoal 

dentro de uma organização deve ser criterioso, focalizado, buscando entender o 

contratado e como esse irá se encaixar há vaga a ser ocupada. 

Destarte o pensamento dos autores pesquisados corroboram entre si, 

principalmente quanto a importância da contratação de profissionais adequados e 

bem qualificados. A contratação por meio de um selecionamento eficaz atua de 

maneira ativa buscando diminuir os custos com pessoal, melhorando assim a 

qualidade dos serviços e a imagem das empresas. Por isso os processos de 

Recrutamento e Seleção de Pessoal dentro de uma organização deve ser criterioso. 

Sendo clara a necessidade de observar que a seleção é utilizada por etapas, 

devendo ser feita de maneira detalhada, permitindo que a contratação seja feita de 

forma assertiva levando a organização sucesso em adquirir profissionais 

capacidades aos cargos oferecidos. 

Portanto podemos reiterar então que todos os autores comungam sobre 

importância de planejar a captação de novos funcionários para as empresas por se 

tratar de uma atividade com metodologia própria para o preenchimento de vagas. 

Sendo de extrema importância planejar corretamente a necessidade de pessoal, 

recrutar, selecionar, capacitar e desenvolver um ambiente produtivo dentro de uma 
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organização com um olhar crítico e objetivo visando atender as demandas da 

empresa, visando capacitar e desenvolver um ambiente produtivo dentro de uma 

organização. Sendo sugerindo que o recrutamento seja bem apurado juntamente 

com a seleção extremamente eficaz chegara a grandes resultados. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A gestão de pessoas é algo que vai muito frente da simples administração de 

documentos burocráticos, é preciso à busca constante de métodos e alternativas 

capazes de atender de forma qualitativa os usuários, sempre aberto para novas 

idéias, promovendo aos colaboradores um espaço organizacional de dialogo em 

busca do interesse de todos. A Política em questão, deve, em sua construção a 

observância dos valores, contexto regional, entre outros pontos que envolvem a 

organização no sentido de ofertar uma metodologia capaz de contribuir na melhoria 

da organização (DAVEL e VASCONCELOS, 2002). 

Na gestão de pessoas para a motivação ser utilizada como um método eficaz 

dentro da organização é necessário compreender e comprometer o indivíduo nas 

situações que ocorrem dentro do ambiente profissional, com o suporte do 

treinamento personalizado, palestras, plano de carreira, plano de benefícios, 

qualidade de vida implantar uma área de descanso no ambiente laboral, onde o 

colaborador retorna mais disposto ao trabalho, como descrito por Mc Gregor (1992). 

Adotar e atribuir valorizações que vão além da remuneração, de acordo com 

Dutra (2006), a valorização é realizada com as recompensas recebidas pelas 

pessoas como compensação de seu trabalho para a organização. Essas 

recompensas podem ser entendidas como o atendimento das expectativas e 

necessidades das pessoas, tais como: econômicas, crescimento pessoal e 

profissional, segurança, projeção social, reconhecimento, possibilidade de 

expressar-se por seu trabalho, sendo assim a valorização ocorre quando critérios de 

recompensa são adotados onde possa atrair e reter pessoas, tornando a valorização 

profissional um critério para cada indivíduo, levando em conta a qualidade de vida 

dos seus colaboradores , plano de incentivos, fazendo com que ambas as partes 

tenha o mesmo objetivo, portanto não basta ter as ferramentas necessárias e não 

saber usa lá. 
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