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 INTRODUÇÃO A GESTÃO DE PESSOAS

As organizações do trabalho, ao longo dos tempos, foram
evoluindo quanto ao valor empregado ao seu pessoal. Antes
estes eram considerados apenas como recursos, ao lado de
tantos outros que fazem parte das organizações, dessa
forma eram vistos como servis e passivos. Atualmente a
realidade não é a mesma. Todas as mudanças sofridas pelas
empresas as levaram em uma única direção: o
reconhecimento do ser humano.
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Com o passar dos anos, a Administração de Recursos
Humanos vem mudando sua nomenclatura do tipo "Gestão de
talentos humanos", "Gestão de Parceiros ou de
Colaboradores", "Gestão do Capital Humano", "Administração
do Capital Intelectual" e enfim "Gestão de Pessoas".

As pessoas passam boa parte da vida numa organização, e
estas, necessitam para desenvolverem, operar, produzir e
competir. As organizações estão focando seus colaboradores
como um recurso produtivo, pois se trata de um ser pensante,
racional e criativo.
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Resumo da evolução da área de RH nos
últimos 70 anos:

Década de 30:

O RH era constituído pelos donos das
empresas. Inspirados no Fascismo, utilizavam-
se da máxima “manda quem pode, obedece
quem tem juízo”. Apesar da tirania, era uma
área centrada nos resultados.

 GESTÃO DE PESSOAS
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Década de 40

O RH era constituído por advogados, especialistas em
entender as leis para não cumpri-las. Getúlio Vargas
promulga a CLT, inspirada na carta fascista de Mussolini.
Surgem as primeiras juntas trabalhistas e as primeiras
reclamações. É um momento marcado pelo antagonismo
entre as partes.
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Década de 50:
O RH era constituído por engenheiros.
Fase de industrialização do País onde o RH
se resume a estudos de tempo e
movimento. Para as empresas, os
Recursos Humanos não são pessoas, mas
sim processos. Taylor e Fayol, autores da
Teoria Geral da Administração e
estudiosos da Administração como ciência
são os gurus da época.
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Década de 60:

Costuma-se chamar de década perdida, já que a filosofia “Paz e Amor”

dos hippies transformou-se no Brasil em “Paz dos sindicatos e amor da

polícia”, brincou Patto numa referência ao surgimento dos sindicatos e

à repressão da ditadura. As empresas descobrem o trabalho em equipe

e pela primeira vez não fazem RH pensando só em si mesmas mas

principalmente no sindicato patronal e no de funcionários.
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Década de 70:

O RH é constituído por Administradores de empresas e segundo o
palestrante, muitos deles cometeram vários erros. “Eles mediam
o próprio poder pelo tamanho da estrutura que tinham para
gerenciar, então os organogramas das corporações eram imensos
e inchados desnecessariamente”.
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Década de 80:

O RH é constituído por psicólogas, em princípio capazes de
gerenciar a crise existencial que abate nos profissionais do setor. A
origem dessa crise está no nascimento de um RH revolucionário,
preocupado com os parceiros internos, descobridor das pessoas
como os verdadeiros recursos humanos e dos interesses dos
acionistas, mas ao mesmo tempo incapaz de lidar com tudo isso e
com processos, leis e sindicatos ao mesmo tempo.
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Década de 90:

Surgem novas ideias e a contradição RH mocinho X RH bandido. Década
das fusões, aquisições e terceirizações. Nasce o serviço de Outplacement
como tentativa de minimizar os efeitos das demissões. Os profissionais
de RH buscam, muitas vezes equivocadamente, metodologias para
integrar as pessoas, aliviar o stress, testar os limites e abrir cada ser
humano por completo diante de seus colegas. Algumas dessas
ferramentas provocaram uma superexposição nada benéfica das
pessoas em seus ambientes de trabalho. Com isso, o comprometimento
e a credibilidade da área ficam abalados e a crise continua.
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•Downsizing: O Downsizing resulta, assim na redução dos níveis
da gestão e na redução da dimensão da organização através da
anulação de áreas produtivas não essenciais, centrando-se no
que melhor sabem fazer, subcontratando ao exterior atividades
não fundamentais, terceirizando serviços não essenciais.

• Stakeholders: todas as pessoas que possuem interesse direto
ou indireto no sucesso da organização.
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• Empowerment: Para Chiavenato (2005) o empowerment ou delegação
de autoridade, basicamente é o processo de dar poder às pessoas, a
liberdade e a informação para ajudar na tomada de decisões e com isso
participar ativamente da organização.

• Outplacement: É uma técnica de gestão de recursos humanos que visa
apoiar os trabalhadores dispensados rumo à sua reinserção
profissional. As consultoras em outplacement fornecem
aconselhamento financeiro e formação em recrutamento e seleção.
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Recrutamento e Seleção de Pessoas :
Na visão do Departamento Recursos Humanos, recrutar e selecionar pessoas

tem por objetivo maior o suprimento de material humano para a garantia do
desempenho satisfatório de atividades pré-estabelecidas.
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Conjunto de métodos e técnicas que visam atrair candidatos
potencialmente qualificados.
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Na visão das empresas privadas :

1. Elaboração da requisição de empregados (pessoal). 

2. Assinatura da requisição. 

3. Verificação dos requisitos do cargo. 

4. Verificação do arquivo de candidatos e comparação 

com os requisitos do cargo solicitado. 

5. Chamada dos candidatos. 

6. Marcação de entrevistas. 
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1. Verificação da existência de vacância;

2. Solicitação da Autorização do Concurso;

3. Autorização do Concurso;

4. Elaboração do Edital e escolha de bancadas ;

5. Publicação do Edital de convocação de candidatos e abertura das inscrições;

6. Aplicação da Avaliação.
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Recrutamento Interno :

• Realizado na própria empresa, em busca de funcionários com perfil profissional 
adequado para o cargo. 

a) Tipos: 
1 - Movimentação vertical: ascensão de nível hierárquico. 

2 - Movimentação horizontal: transferência de departamento ou atuais sem 
ascensão. 

3 - Movimentação diagonal: transferência com ascensão em nível hierárquico. 
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b) Meios de Recrutamento interno :
• Quadros de aviso ao pessoal, comunicando as vagas previstas;

• Comunicações internas dirigidas aos gerentes das unidades contendo listas
de funcionários disponíveis para transferências, com especificação das
características individuais de cada empregado listado;

• Banco de Recursos Humanos disponível na empresa;

• Encontros com o pessoal de categoria funcional, informando-os sobre as
características das vagas disponíveis, com o propósito de divulgar essa
informação fora da empresa, entre amigos e conhecidos; e

• Divulgação nos Periódicos da empresa, sobre as vagas existentes.
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c) Vantagens 

1 – Economia;

2 – Rapidez;

3 - Segurança (é mais confiável); 

4 - Gera motivação; 

5 - Possibilita a utilização de recursos em treinamento de pessoal; 

6 – Gera, em mérito, competição saudável. 
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d) Desvantagens 

1 - Impede a entrada de novas ideias;

2 – Incentiva o conservadorismo;

3 - Remanejamento 
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Recrutamento Externo :
É o tipo de recrutamento que busca recursos humanos fora da organização, 
ou seja, no mercado. 

a) Técnicas Utilizadas 

1 - Arquivo de candidatos;

2 - Indicação por funcionários;

3 - Cartazes e anúncios;

4 - Sindicatos e entidades de classe; 
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a) Técnicas Utilizadas 

5 - Contatos com Universidades e Colégios (indireta);

6 - Palestras em Universidade e Colégios (direta); 

7 – Viagens; 

8 - Agências de emprego/recrutamento;

9 - Outras empresas do mercado (cooperação mútua). 

Recrutamento Externo :
É o tipo de recrutamento que busca recursos humanos fora da organização, 
ou seja, no mercado. 

24



b) Vantagens
1 - Sangue-novo (motivação e experiência); 

2 - Novas ideias;

3 - Aproveita o treinamento já feito pelo candidato ou outra empresa. 

c) Desvantagens 
1 – Compromete a motivação da equipe de trabalho; 

2 – Gera insegurança dentro do clima organizacional;

3 – Aumenta o custo operacional;

4 – Mais lento. 
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Recrutamento On-Line :
É o tipo de recrutamento que utiliza como veículo de recrutamento a
INTERNET (depende da definição da segunda fonte de recrutamento) ou
INTRANET (para recrutamento interno).

Vantagens 

1 – maior amplitude;

2 – maior velocidade. 
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Recrutamento Misto :
É quando se utiliza o recrutamento externo e interno.

a) Interno-Externo: é feito primeiramente uma busca de pessoal na própria
empresa. Caso não exista, será feito posteriormente a busca externa. Ênfase na
segurança.

b) Externo-Interno: primeiro busca no mercado e se não encontrar faz o
recrutamento interno e oferece treinamento para os mesmos. Ênfase na
experiência profissional (qualificação).

c) Interno-Externo (Simultaneamente): oferece as vagas para o pessoal da
organização e para o mercado ao mesmo tempo. Ênfase no preenchimento das
vagas.
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Seleção :
É o processo decisório posterior ao recrutamento, que possibilita a verificação
das qualificações dos candidatos e a definição dos que melhor atendem aos
requisitos do cargo.

I - Modelos de Seleção 

1 - Colocação: um candidato para uma única vaga; 

2 - Seleção: vários candidatos para uma única vaga;

3 - Classificação: vários candidatos para várias vagas. 
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III - Técnicas Tradicionais de Seleção :

São consideradas tradicionais as técnicas que possuem por foco principal o
atendimento das necessidades do cargo especificamente.

a) Entrevistas: é um processo de comunicação entre duas ou mais
pessoas com o objetivo de colher dados relevantes para a pesquisa
em andamento.
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Vantagens da Entrevista :

• Contato direto com o candidato; 

• Permite avaliar o comportamento e reações do candidato; 

Desvantagens da Entrevista :

• Técnica altamente subjetiva e de grande margem de erro e variação; 

• Dificuldade em comparar vários candidatos; 

• Exige treinamento do entrevistador; 

• Exige conhecimento a respeito do cargo; 
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b) Provas de Conhecimento ou de Capacidades: são avaliações do nível
de conhecimentos gerais e específicos dos candidatos exigidos pelo cargo
a ser preenchido. Focalizam as capacidades.

c) Testes Psicométricos: analisam o comportamento em comparação
com um padrão pré-estabelecido. Focalizam as aptidões.
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d) Testes de Personalidade: avaliam o temperamento e o caráter do candidato

• Genéricos (psicodiagnóstico): revelam traços gerais de personalidade em uma
síntese global.

• Específicos: são os que pesquisam determinados traços ou aspectos da
personalidade, como o equilíbrio emocional, as frustrações, os interesses, a
motivação.

e) Técnicas de Simulação: submetem o candidato a uma simulação das
atribuições do cargo. Centram-se no trabalho em grupo. Substituem o método
verbal ou de execução pela ação social. Submetem o candidato a uma situação
de dramatização de algum evento relacionado ao papel que irá desempenhar na
organização, fornecendo uma visão mais realista acerca de seu comportamento
no futuro.
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Conceito:

A avaliação de desempenho pode ser definida como a identificação e
mensuração das ações que os colaboradores de uma organização
realizaram durante determinado período. A avaliação de desempenho
tem como objetivo diagnosticar e analisar o desempenho individual e
grupal dos funcionários, promovendo o crescimento pessoal e
profissional, bem como melhor desempenho. Além disso, fornece à
Administração de recursos humanos informações para tomadas de
decisões acerca de salários, bonificações, promoções, demissões,
treinamento e planejamento de carreira, proporcionando o crescimento e
o desenvolvimento da pessoa avaliada.
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Através da avaliação de desempenho é mais fácil fornecer
feedback (Significa RETORNO) às pessoas da organização, baseado
em informações sólidas e tangíveis, e auxiliá-las no caminho para o
auto-desenvolvimento. Outro benefício é a possibilidade de
descoberta de talentos resultante da identificação das qualidades
de cada pessoa da organização.
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Métodos de avaliação de desempenho:

 Escalas gráficas de classificação;

 Escolha e distribuição forçada;

Pesquisa de Campo;

 Incidentes Críticos;

Comparação de Pares;

Auto-avaliação;

Avaliação por Resultados
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1. Como eram formados os RHs na Década de 40 e o que ocorreu nessa década que
valorizou os trabalhores?

2. Defina Administração de Recursos Humanos?

3. O que os Stakeholders?

4. Você considera importante as empresas realizarem o Outplacement e porque?

5. Em que consite a prática do Empowerment?
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1. Para a Gestão de Pessoas qual o principal objetivo do Recrutamento e Seleção em
uma empresa ou organização?

2. Quais as etapas para realizar o recrutamento em uma empresa privada?

3. Como é realizado o recrutamento e seleção em um orgão público ou empresas
públicas?

4. Considerando que empresa estar utilizando o recrutamento interno para
selecionar candidatos para o preencimento de uma referida vaga, me explique o
que consiste uma “Movimentação Diagonal” com exemplos?
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5. Quais as técnicas que podemos utilizar para realizar o recrutamento externo e
quais as vantagens desse tipo de recrutamento?

6. Quais são os modelos de Seleção e entre eles qual é utilizado para escolher
candidatos em concurso público?

7. Entre as técnicas tradicionais de Seleção a entrevista é uma das mais utilizadas em
todo o mundo, portanto cite as vantagens e desvantagens desse tipo de técnica para
realizar uma seleção de candidatos para preenchimento de uma vaga?

8. Quando se seleciona um candidato utiizando Técnicas de Simulação, submetemos o
candidato a qual tipo de experiência?
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