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O recursos humanos está ligado ao entendimento do colaborador como 
pessoa. Entender os aspectos básicos dos recursos humanos é 
fundamental para iniciarmos o estudo. Neste curso, o aluno irá 
aprender sobre as principais técnicas de gestão das empresas sobre os 
seus colaboradores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcas Registradas: 

Todas as marcas e nomes de produtos apresentados nesta apostila são 
de responsabilidade de seus respectivos proprietários, não estando a 
editora associada a nenhum fornecedor ou produto apresentado nesta 
apostila. 

 
Método CGD® - Todos os direitos reservados. 
Protegidos pela Lei 5988 de 14/12/1973. 
Nenhuma parte desta apostila poderá ser copiada sem prévia autorização.  
O Método CGD é um produto da Editora CGD. 



Controle de Presença 

Data Aula e Passo Anotações 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 



Índice 

01 - RECURSOS HUMANOS - INTRODUÇÃO................................................................. 5 

02 - CONCEITOS: DEPARTAMENTO PESSOAL X RECURSOS HUMANOS ........................ 7 

03 - FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES .................................................................... 9 

04 - COMUNICAÇÃO E SOCIEDADE ........................................................................... 11 

05 - CULTURA ORGANIZACIONAL E O PROFISSIONAL ............................................... 13 

06 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ......................................................................... 15 

07 - ORGANIZAÇÃO E ATUAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS ..................................... 17 

08 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS ............................................................ 19 

09 - TAREFA, FUNÇÃO, CARGO E O TRABALHO ......................................................... 21 

10 - SUPRIMENTO DE PESSOAL E ANÁLISE DE CARGOS E SALÁRIOS .......................... 23 

11 - PROGRAMAÇÃO DE CARGOS ............................................................................. 25 

12 - AVALIAÇÃO DE SALÁRIOS - REMUNERAÇÃO ...................................................... 28 

13 - BENEFÍCIOS ........................................................................................................ 31 

14 - RECRUTAMENTO INTERNO E EXTERNO .............................................................. 33 

15 - SELEÇÃO ............................................................................................................ 38 

16 - SOFT SKILLS AND HARD SKILLS ........................................................................... 40 

17 - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS ........................................... 43 

18 - PROGRAMA DE TREINAMENTO ......................................................................... 45 

19 - TÉCNICAS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO ......................................... 47 

20 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ........................................................................... 49 

21 - DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA .................................................................... 53 

22 - COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL ............................................................. 55 

EXERCÍCIOS TEÓRICOS .............................................................................................. 58 



Recursos Humanos 5 

 

01 - Recursos Humanos - Introdução 
 

Com a primeira Revolução Industrial 
iniciada no século XVIII, se deu início 
as primeiras teorias cientificas da 
Administração no século XIX e início do 
século XX. E estudiosos como Frederick 
Taylor nos EUA e Henri Fayol na 
França, passaram a adotar métodos 
científicos para estudar os 
acontecimentos de dentro de uma 
empresa, em especial nas indústrias. 

Com o aumento das complexidades das atividades do trabalhador 
dentro das fábricas, não demorou para surgirem os primeiros estudos 
para compreender melhor a atividade da mão de obra e propor 
melhorias de desempenho com Gilbreth. Bem como buscar melhores 
condições de vida aos trabalhadores com Paul Lafargue que propõe 
uma melhor divisão do trabalho versus o descanso, uma das discussões 
mais importantes e que impactam os trabalhadores até hoje, sendo a 
divisão das 24 horas do dia em 8 horas de descanso, 8 horas de 
trabalho e 8 horas de lazer proposta por Robert Owen. 
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Neste contexto, ao longo de todo o século 
XX um enorme esforço de estudiosos, 
organizações de trabalhadores e empresas 
em conciliar e proporcionar melhorias nas 
condições de trabalho frente a grande 
necessidade e pressão para o aumento de 
produtividade. É na década de 90 que as 
organizações observaram que para 
alcançar resultados planejados, era preciso 
adotar medidas de valorização e retenção 
de profissionais.  

A história da Gestão de Pessoas é 
relativamente recente. Sendo, a Gestão 
de pessoas e os Recursos Humanos o 
conjunto de estratégias empregadas por 
empresas para desenvolver seu capital 
humano. Sendo as ações de Recursos 
Humanos exercidas desde atração dos 
melhores profissionais e incluem seu 
desenvolvimento, retenção e motivação 
para o desempenho das funções.  

É muito importante destacar que diante de tantas 
mudanças das áreas administrativas a área de 
Recursos Humanos de uma empresa deve estar 
atenta as transformações que ocorrem na 
sociedade, pois impactam direta e indiretamente a 
mão de obra ofertada no mercado de trabalho.  

 

Neste sentido, em muitas organizações, a 
denominação Administração de Recursos 
Humanos está sendo substituída por Gestão 
de Talentos Humanos, Gestão de Parceiros ou 
de Colaboradores, Desenvolvimento Humano, 
Administração do Capital Intelectual e Gestão 
de Pessoas. Entretanto são diferentes nomes 
para representar a atenção da empresa aos 
seus funcionários ou colaboradores. 
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Portanto, para os estudantes de Recursos 
Humanos, há diferentes possiblidades de 
atuação que visão o conjunto de políticas 
e práticas necessárias para conduzir 
diferentes aspectos relacionados a mão 
de obra presente nas empresas. Sendo os 
profissionais que atuam nesta área 
responsáveis pelas áreas de 
recrutamento, seleção, treinamento, 

remuneração, comunicação, cultura e governança, segurança do 
trabalho, benefícios etc.  

 

REFERÊNCIAS 

FAYOL, Henri. Administração Industrial e Geral. 10.ed. São Paulo : Atlas, 1990. 

LAFARGUE, P. (1999). O direito à preguiça (J. Teixeira Coelho Netto, trad.). São Paulo: Hucitec. 

TAYLOR, F. W. Princípios de Administração Científica. São Paulo: Atlas, 2008, 103 p. 1 · 2; 3. 

ESCOLA, Equipe Brasil. "Frank Bunker Gilbreth"; Brasil Escola. Disponível em: 
https://brasilescola.uol.com.br/biografia/frank-bunker-gilbreth.htm. Acesso em 10 de novembro de 
2020. 

02 - Conceitos: Departamento Pessoal x Recursos 
Humanos 
Como visto no capítulo introdutório, a industrialização crescente que 
ocorreu primeiramente no continente Europeu gerou uma 
transformação nas sociedades europeias, transformando as cidades e 
os aspectos do trabalho e o trabalhador (CUNNINGHAM, 2016).Com a 
evolução dos tempos a industrialização se espraiou para os países do 
continente americano e no Brasil tem seus primórdios já no século XIX. 
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Contudo, a primeira vai ser implementada na década de 30 do século 
XX. Com a revolução de 1930 onde Getúlio Vargas toma o poder as 
empresas sofrem um grande impacto perante a legislação trabalhista 
e ocorre a criação: 

 Ministério do trabalho;  

 Estabelecimento da jornada de trabalho para algumas áreas;  

 Instituição da Carteira Profissional e Previdência Social (CTPS);  

 Proteção do trabalho da mulher e do menor. 

 

Em 1943 foi aprovada a CLT 
(Consolidação das Leis 
Trabalhistas) pelo Decreto-Lei Nº 
5.452, de 1º de Maio de 1943, em 
vigor desde 10 de novembro de 
1943. Com essas reformas e leis 
trabalhistas, o profissional de 
Departamento pessoal, surge 
então a necessidade de as 
empresas para administrar e 
controlar a aplicação das leis para 
as empresas. 

 

Já nas décadas seguintes do século XX, 
com as profundas transformações de um 
mundo pós Segunda Guerra Mundial 
(1939 - 1945) os anos de 1950 a 1964 no 
Brasil, no governo do então presidente 
Juscelino Kubitschek entre 1956 e 1961 
com um programa de governo intitulado 
“50 anos em cinco”, com incentivos para 
instalação de Indústrias estrangeiras 
(automobilísticas) que gera a necessidade de uma mão de obra mais 
especializada. Consequente surgem uma maior necessidade de 
implementar o Recrutamento e Seleção de Pessoal, treinamento a 
administração de salários e benefícios. 
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Entre os anos 1964 a 1985 à medida que a 
Globalização passa a tomar corpo e espaço 
(SANTOS, 2006) é crescente a necessidade de 
mão de obra qualificada, e neste âmbito 
surgem a administração de Recursos Humanos 
e o desenvolvimento organizacional. Neste 
contexto, a partir dos anos 80, há crescente 
necessidade de implementação de novas 
técnicas de gestão administrativas com foco no 

aumento da competitividade.  

Concluindo que no século XXI muitas 
empresas ainda mantem o setor de RH, 
porém não é mais possível fazer a gestão 
de uma empresa apenas como uma 
máquina, visando apenas o lucro. Neste 
cenário o cuidado com os empregados, a 
percepção que estes possuem sentimentos 
e que somente altos salários não os 
satisfazem é que é necessário investir em 
qualidade de vida visando uma maior 
motivação para entrega de resultados. 

 

REFERÊNCIA 

CUNNINGHAM, H. Leisure in the Industrial Revolution c. 1780-c. 1880. London: Routledge, 2016. 
213 p. 

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização - do pensamento único à consciência universal. Rio de 
Janeiro: Recbbord, 2006. 

03 - Funcionários E Colaboradores 

O conceito de funcionário segundo o 
Dicionário Michaelis é o Indivíduo regular 
ou legalmente investido em determinado 
cargo ou função; Pessoa que presta 
serviços à outra, em geral mediante 
remuneração; empregado.  O conceito de 
empregado encontra-se previsto no art. 
é a pessoa contratada para prestar 
serviços para um empregador, numa 
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carga horária definida, mediante salário. O serviço necessariamente 
tem de ser subordinado, qual seja, o empregado não tem autonomia 
para escolher a maneira como realizará o trabalho, estando sujeito às 
determinações do empregador.  

Através dos resultados da mão de obra 
empregada, a organização pode proporcionar um 
retorno maior sobre os investimentos realizados e 
manter a continuidade do negócio. O funcionário 
é um dos principais responsáveis do sucesso de 
uma organização. Portanto, é de fundamental 
importância tratar as pessoas como além de 
recursos operacionais, mas como colaboradores do sucesso de uma 
instituição.  

Assim, o conceito de Gestão de 
Pessoas se torna relevante, pois de 
grande importância para o sucesso das 
atividades econômicas, os 
colaboradores ou melhor, as pessoas, 
trabalhadores que se comprometem 
em função do tempo, do emprego da 
sua atividade física e mental à 
organização como parceiros e 
colaboradores do negócio da empresa.  

 

Portanto, nada mais que justo e razoável que as 
empresas e todas as atividades econômicas que 
tenham pessoas ofertando mão de obra, tenha 
como um dos objetivos oferecer melhores 
condições, com ambiente adequado de trabalho 
e desenvolva e mantenha a qualidade de vida do 
trabalhador. Outra ênfase deve ser no aumento 
e incentivo a auto realização e a satisfação dos 
empregados.  
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Outros objetivos podem ser aplicados, como 
ajudar a organização no planejamento e no 
cumprimento de metas, para isso se deve 
proporcionar competitividade, realizada pelas 
capacidades da força de trabalho. Esta 
capacidade é proporcionada a partir de 
empregados bem treinados e motivados, ou 
seja, dar reconhecimento às pessoas não 
apenas pelo aspecto do dinheiro, mas pessoas 
devem reconhecidas pelas realizações, serem 
recompensadas por bons resultados e por fim, 

que sejam claro os objetivos e metas a partir de indicadores e medidas 
mensuráveis. 

Concluindo que nas últimas décadas, 
as mudanças estão cada vez mais 
aceleradas, nos aspectos sociais, 
tecnológicos, econômicas, culturais e 
políticas. Destacando que empresas e 
instituições são catalisadoras de tais 
mudanças e sofrem os impactos das 
contínuas transformações. Portanto, 
é fundamental que o profissional de 
recursos humanos, saiba reconhecer 
estas mudanças e sem perder de 
vista a ética e a responsabilidade 
social. 

04 - Comunicação E Sociedade 
A temática sobre os processos de comunicação e a 
sociedade é amplamente estudado e discutido, pois 
os meios de criação e transmissão de informações 
podem interferir diretamente em pessoas, grupos 
sociais, decisões políticas e econômicas.  

Neste contexto, grupos ou organizações que 
possuem os canais de produção e propagação de 
informações, detém capacidade de influenciar e 
fazer transformações essenciais na sociedade.  
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Em um primeiro momento partimos de uma sociedade 
marcadamente oral em que os conhecimentos eram 
transmitidos verbalmente. Neste processo podiam 
ocorrer a carência de informação, visto que a 
propagação dependia fundamentalmente do emissor e 
receptor. Com a criação das primeiras escritas o 
conhecimento ganha posteridade e amplia a capacidade 
dos leitores no contato com o original, ou seja, com 
quem criou ou ditou o que foi escrito.  

Contudo, este conhecimento ainda era restrito nas 
mãos de poucos, mas a partir do fomento das 
ferramentas de impressão, os meios escritos 
ganham facilidade e ganham um maior número de 
leitores, neste processo novos rumos a sociedade 
são ditados como os períodos da Renascença e 
bases para Revolução Científica entre os séculos XV 
e XVI. 

Dentro deste contexto, a sociedade ganha na difusão do conhecimento 
e muitas novas pessoas são inseridos no processo de aprendizagem da 
leitura e escrita. Contudo, a comunicação vai além do saber ler e 
escrever. A comunicação está intimamente ligada a interpretação e 
reflexão do texto escrito, ouvido e atualmente assistido. 

Neste caso, o receptor da informação deve estar apto ao pensamento, 
aberto ao diálogo e livre de preconceitos. Assim, abrindo portas para 
uma sociedade mais crítica, embasada no conhecimento adquirido por 
todos os meios de comunicação.  

É importante que saibamos reconhecer as mudanças que a 
comunicação pode ocasionar na sociedade, mas não ficar como 
espectador destas mudanças, mas sim de fato, participar deste 
processo. Para Gomes (2007, p. 16)  

“Somente pessoas criativas poderão ter o conhecimento vital para o 
futuro, que não é "saber todas as coisas", mas "saber o que é preciso 
para fazer ou comunicar o que eu quero ou necessito comunicar “ 

 

REFERÊNCIAS  

A sociedade da comunicação e seus processos constituintes: ciberespaço, comunidades e 
ontologias.  http://30reuniao.anped.org.br/trabalhos/GT16-3323--Int.pdf. 
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05 - Cultura Organizacional E O Profissional 
Conhecida como a Era da Informação, tecnológica 
ou digital termo utilizado pelo escritor Peter Drucker 
(1992) é o período que começou após a década de 
80 do século XX com invenções tais como o 
microprocessador, a rede de computadores, a fibra 
óptica e o computador pessoal que culminaram nos 
avanços tecnológicos advindos da Terceira 
Revolução Industrial e que reverberaram na difusão 
de um ciberespaço, um meio de comunicação 
instrumentalizado pela informática e pela internet. 

Sua característica principal são as mudanças que se 
tornaram rápidas e muitas vezes imprevistas. Com a 
tecnologia da informação - Século XX: Os meios de 
comunicação mais utilizados foram: Jornais, rádios e 
a TV e posteriormente com os computadores pessoais 
e o  trouxeram desdobramentos que transformaram 
o mundo. Neste contexto, do ponto de vista 
Contemporâneo, a Internet facilitou a disseminação da informação. 

Assim, as pessoas e seus conhecimentos e habilidades comunicacionais 
passam a ser a principal base das organizações. As pessoas deixam de 
ser recursos e passam a ser os novos parceiros e colaboradores.  

No todo, a organização se torna um 
conjunto de valores, crenças e hábitos 
compartilhados pelas pessoas, isto é, a 
Cultura Organizacional é a manifestação 
dos valores e propósito da empresa em 
seu dia a dia. Alinhada às estratégias da 
organização, a cultura organizacional é 
utilizada como norteadora para todas as 
atividades da empresa.  

É a Cultura Organizacional capaz de criar um ambiente mais saudável 
que incentive o bem-estar das pessoas e retenha talento para trazer 
resultados para o negócio. O ambiente de trabalho é um dos pilares de 
sustentação da empresa. Trata-se de um fator importante para os 
resultados financeiros do negócio e para a qualidade de vida de líderes 
e colaboradores.  



14 Recursos Humanos 

 

Portanto, a atuação do profissional da 
área é múltipla, sendo este o responsável 
por desempenhar papéis operacionais e 
ao mesmo tempo estratégicos. Na 
organização os Recursos Humanos e a 
Gestão de Pessoas, devem resguardar 
que os valores e a cultura organizacional 
da empresa sejam sempre colocados em 
prática e ao mesmo tempo assegurar que 
as atividades e o trabalho a serem realizados sigam cumprindo com os 
resultados esperados.  

Com toda esta complexidade os profissionais 
de que atuam com os colaboradores precisam 
atuar para fazer cumprir os objetivos 
estratégicos e operacionais. Mas, quais são 
objetivos esperados para estes profissionais? 
A administração de estratégias de pessoas 
para o cumprimento de metas e objetivos; 
Cuidados com a infraestrutura relacionados 
às áreas de serviços, terceirização e 
relacionamento com stakeholders; Análise e 

verificação da contribuição dos colaboradores para assegurar a 
eficiência e eficácia da organização; Visão empreendedora para propor 
transformação e mudanças, tornando a organização mais criativa e 
inovadora. 

Concluindo, que os profissionais que atuam com as 
pessoas dentro das empresas, devem assumir 
novas responsabilidades. Primordialmente nunca se 
esquecendo das habilidades humanas, sem perder 
de vista as atividades que se relacionam desde a 
administração de processos (ferramentas, sistemas 
e softwares) à administração de pessoal.  

 

 

REFERÊNCIAS  

DRUCKER, Peter Ferdinand. Administrando para o Futuro: Os Anos 90 e a Virada do Século. 2. ed. 
São Paulo: Pioneira, 1992. 
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06 - Processos Administrativos  
Determinado por uma sequência de ações, os 
processos administrativos é o método de conduzir 
as atividades da organização. Independente dos 
níveis e funções, os trabalhadores se engajam 
continuamente nestas atividades inter-relacionadas 
para o cumprimento das tarefas e objetivos da 
empresa.  

Planejar, organizar, controlar, dirigir e liderar 
é o conjunto das funções administrativas que 
compõem o todo de uma empresa. Neste 
contexto, os profissionais da área do 
recursos humanos são fundamentais para a 
seguridade que os processos administrativos 
estejam de acordo com o planejado e 
esperado, diretamente quando participam do 
engajamento dos funcionários nas atividades 
das empresas, como treinamentos e semanas de segurança do 
trabalho e até mesmo indiretamente quando proporcionam espaços de 
avaliação de indicadores ou quando proporcionam e fomentam a 
cultura organizacional e o desenvolvimento humano nas empresas.  

Planejamento é uma palavra que 
significa o ato ou efeito de planejar, 
criar um plano para otimizar a 
alcance de um determinado objetivo. 
Esta palavra pode abranger muitas 
áreas diferentes e consiste em um 
importante tarefa de gestão e 
administração, que está relacionada 

com a preparação, organização e estruturação de um determinado 
objetivo. É essencial na tomada de decisões e execução dessas 
mesmas tarefas, para estabilidade da organização, melhoria que é 
fundamental para ambientes e mercados dinâmicos e incertos. E a 
inovação quando a organização está inserida em mercados com fortes 
tendências de mudanças repentinas, e necessita de a constante criação 
de novos produtos e serviços.  
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Existem três níveis de planejamento: 
estratégico, tático e operacional. O 
Estratégico opera a nível institucional 
que se entende como o longo prazo, 
abrangendo a organização como um 
todo. O planejamento intermediário ou 
tático, opera a empresa ao médio prazo 
e aborda cada unidade organizacional 
da empresa em separado. E o 
operacional é o curto período, ou seja, o 
dia a dia de trabalho de uma empresa que está relacionado a eficiência 
da execução das tarefas, se preocupando em usar os recursos de forma 
adequada e no cumprimento dos prazos.  

A organização tem como princípio a 
estruturação e integração de recursos 
(pessoas, tempo, espaço, monetário, 
máquinas e equipamentos). A estrutura 
organizacional, é composta pela divisão 
de trabalho, dos departamentos e 
tarefas, estando atenta para aplicação 
do cargo. Hierarquia administrativa que 

são os cargos e níveis administrativos dentro da organização. E por fim 
a cadeia de comando, que significa a linha de delegação de autoridade 
e responsabilidade. 

O processo administrativo de direção e 
liderança envolvem, a comunicação e a 
motivação. Sendo os fatores essenciais para 
o alcance dos objetivos da organização, a 
liderança está diretamente relacionada com 
os esforços de cada indivíduo/trabalhador da 
empresa, pois envolve a relação interpessoal 
entre líderes, gestores, pessoas e grupos de 
pessoas.  
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Por fim, o processo administrativo do 
Controle visa obter informações sobre 
atividades que não estão adequadas 
às metas estabelecidas para 
redirecionar seu curso e identificar 
oportunidades de melhorias.  

 

Tanto quando a performance é inferior à meta e requer ação imediata 
para não impactar o resultado financeiro como quando a performance 
repetidamente é superior e determina nova meta. São muitas as 
formas de controle, sendo o RH responsável por muitas delas, como 
avaliação de equipes, projetos, colaboradores, cultura e ambiente de 
trabalho.  

07 - Organização E Atuação Em Recursos Humanos  
 

Para estudar a organização dos 
Recursos Humanos, é importante 
distinguir, organização enquanto 
empresa da organização como 
funções administrativas como, 
estudado na aula anterior.  A função 
administrativa da organização é a 
responsável por como pode estar 
disposta as atuações e atividades do 
departamento de recursos humanos.  

 

Sendo a divisão do trabalho, compreende a especialização e o cargo do 
trabalhador. De modo prático, as funções e atividades administrativas 
de recursos humanos podem estar divididas em quatro setores: 
recrutamento e seleção; departamento pessoal; benefícios e 
desenvolvimento; segurança e medicina do trabalho.  
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Dentro de uma estrutura hierarquizada, como a grande maioria das 
empresas e como visto nos capítulos anteriores os estudos darão maior 
ênfase nas áreas de Recursos Humanos, ou na Gestão de Pessoas, 
sendo a estrutura podendo ser organizada da seguinte forma:     
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Conceito de Mercado de Trabalho: Conjunto de todas as atividades 
e oportunidades de trabalho e emprego ofertada por empresas e 
instituições privadas ou públicas. 

 

08 - Planejamento E Gestão De Pessoas 
Os processos administrativos (planejamento, 
organização, direção/liderança e controle) são um 
dos aspectos mais importantes da estratégia 
organizacional. Então nada mais importante que 
ocorra a sua correlação com a função de Gestão 
de Pessoas. Assim, como traduzir os objetivos e 
metas organizacionais em objetivos e estratégias 
com os colaboradores, sendo realizado através do 
planejamento estratégico em recursos humanos.  

O planejamento estratégico da área de recursos humanos será 
integrado com o planejamento de longo prazo da organização. Assim, 
a determinada estratégia organizacional deve corresponder um 
planejamento estratégico perfeitamente integrado e envolvido com 
todos os colaboradores. Esta correlação e amarração que deve existir 
entre as estratégias organizacionais e a estratégias dos Recursos 
Humanos.  

Estratégia é uma palavra com origem no termo 
grego strategia, ‘comando ou ofício de um 
general’. Plano, método, manobras para alcançar 
objetivos e resultados específicos, exigindo 
disciplina, alinhamento e acompanhamento 
interno. Os objetivos estratégicos ou de longo 
prazo serão traduzidos como Missão e Visão da 
organização.  
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Missão: É a razão de ser da empresa, quais os 
motivos e como a organização quer ser vista. Uma 
definição da missão organizacional deve responder 
a três perguntas norteadoras: Quem somos nós? O 
que fazemos? E quais são as motivações para 
fazermos o que fazemos? 

Portanto, a missão e os objetivos são fundamentais 
em uma organização, para nortear as ações das 
pessoas/colaboradores são estabelecidos valores e 
crenças e deverão ser externalizadas para os 

clientes, os fornecedores e a sociedade como um todo.  

Visão: mostra aonde a empresa quer chegar e traz 
seus objetivos de longo prazo. É também o que 
orienta suas ações e aspirações para o futuro. Motiva 
os colaboradores e líderes a irem além e ajudar a 
empresa a conquistar grandes realizações e deve ser 
uma meta palpável e realista. 

 

Em termos organizacionais da empresa, um dos 
aspectos fundamentais para que se alicerce o 
sucesso é gerir correta e eficazmente as pessoas 
e as suas atividades, estimulando o conhecimento 
e a aprendizagem, e desta forma, reconhecer 
competências, aperfeiçoar procedimentos, ajustar 
os moldes de trabalho às novas realidades, cada 
vez mais complexas, que exigem naturalmente 
novas concepção e novos desafios.  

 

Como diferença estratégica as organizações 
devem potenciar a capacidade de criação dos 
colaboradores, motivando e incentivando a 
criatividade, construindo novos modelos de 
pensamento, assim como, aprendendo 
coletivamente numa perspectiva sistêmica de 
integração. Concluindo que o planejamento 
estratégico em Recursos Humanos é o 
processo de decisão quanto aos recursos 
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humanos necessários para atingir os objetivos organizacionais dentro 
de um determinado período. Trata-se de definir antecipadamente qual 
a força de trabalho e os talentos humanos necessários para a realização 
da ação organizacional futura. 

  

09 - Tarefa, Função, Cargo e o Trabalho 
Em primeiro lugar, é necessário definir o conceito de Tarefa, Função e 
Cargo dentro das organizações. Para o profissional que atua na área, 
compreender as definições é necessário para articular melhor o 
planejamento e a ocupação de cada colaborador. 

A definição de tarefa é determinada por um 
conjunto de elementos que requer o esforço 
humano para determinado desfecho. É toda 
atividade individualizada e executada por um 
indivíduo. Quando tarefas suficientes se 
acumulam para justificar o emprego de um 
trabalhador, surge a função.  

O conceito de função para a organização é um agregado de deveres, 
tarefas e responsabilidades que requerem os serviços de um indivíduo. 
É o conjunto de atividades que cada indivíduo executa na organização. 
Por isso, a função é singular, ou seja, existe uma função para cada 
pessoa na organização. 

 

 

O cargo é definido como um conjunto de 
tarefas e funções desempenhada por um 
indivíduo ou funcionário em um determinado 
período e local de trabalho. Passa a ser 
entendido como um grupo de funções idênticas 
na maioria ou em todos os aspectos mais 
importantes das tarefas que as compõem. O 
cargo é pode ser executado por um ou mais 
indivíduos na organização. Sendo, que para 
cada cargo pode haver uma ou várias pessoas 

de uma mesma organização. 
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O cargo, além de ser composto de todas 
as atividades desempenhadas por uma 
pessoa de forma unificada, ocupa uma 
posição formal no organograma da 
organização. Constituindo, uma unidade 
da organização e consiste em um conjunto 
de deveres e responsabilidades. A posição 
do cargo no organograma define seu nível hierárquico, a subordinação, 
os subordinados e o departamento ou divisão onde está situado. 
Posicionar um cargo no organograma significa estabelecer essas quatro 
vinculações ou condições. Para a organização, o cargo constitui a base 
da aplicação das pessoas nas tarefas organizacionais.  

 

Por fim, qual a definição de Trabalho? 

A origem da palavra trabalho, viria de tripalium que 
era, a princípio, um instrumento utilizado na lavoura . 
Em fins do século VI, este passou a ser também o 
nome de um instrumento romano de tortura. A 
palavra é composta por "tri" (três) e "palus" (pau) - o 
que poderia ser traduzido por "três paus".  

Muitos pesquisadores, entendem que vem daí o termo tripaliare (ou 
trepaliare), que significava acometer alguém ao. Consolidando na 
Idade Média, as expressões como trabalho (em português), travail 
(francês), trebajo (catalão), trabajo (espanhol) 

 

O conceito de trabalho é geralmente 
entendido como a atividade humana 
realizada com o objetivo de produzir uma 
forma de obtenção de subsistência. É 
uma atividade sobre a qual o ser humano 
emprega sua força física e mental para 
produzir os meios para a sua 
sobrevivência. 
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10 - Suprimento de Pessoal e Análise de Cargos e 
Salários 

A estrutura de cargos é condicionada pelo 
desenho organizacional da empresa, sendo 
necessário à distribuição, configuração e o 
grau de especialização dos cargos. Sendo, 
os objetivos e responsabilidades atribuídos 
aos responsáveis por cargos e salários: 
recrutamento e seleção; análise e criação 
de programas de treinamento; organização 
e planejamento de mão de obra; avaliação 

de cargos; avaliação de desempenho e entre outros.  

A análise de cargo é realizada com a intenção 
de assegurar a coerência interna dos salários, 
pois cada cargo deve ser avaliado em termos 
de pré-requisitos para seus ocupantes, do 
esforço exigido e da responsabilidade que lhe é 
inerente, inclusive por erros possíveis e a 
gravidade de suas consequências.  

Neste contexto, para a pessoa, os cargos 
constituem os meios através dos quais 
executam as suas tarefas dentro da 
organização, além do mais constitui uma 
das maiores fontes de expectativas e de 
motivação ao trabalho. Por outro lado, os 
cargos constituem os meios através dos 
quais a empresa aloca a mão de obra para 
alcançar objetivos organizacionais.  

Analisar um 
cargo significa descrever as exigências que 
se espera do seu ocupante em termos de 
conhecimento, habilidades e capacidades 
para que possa desempenhá-la 
adequadamente. E visa conseguir uma 
estrutura lógica, igualitária, justa e aceitável 
de cargos. A partir da avaliação de cargos é possível construir um 
sistema de remuneração da organização.  
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A avaliação do cargo poderá ser realizada 
por meio de um formulário onde constam 
os fatores - como habilidade, competência, 
esforço, responsabilidade, ambiente de 
trabalho e relacionamento. A análise de 
fatores é importante tanto em relação às 
exigências mínimas, quanto pela seleção 
de fatores que irão compor o manual de 

avaliação de cargos. Por isso, essa etapa consiste na identificação dos 
requisitos mentais e físicos, das responsabilidades exigidas pelo cargo 
e das condições de trabalho impostas ao ocupante do cargo.  

Estes fatores poderão ser avaliados em níveis de maior relevância para 
menor relevância. Os fatores mais importantes têm pontuação mais 
alta, de modo que a ponderação maior de fator reflita essa importância.  

Para o profissional que irá atuar nesta 
área de cargos, é importante 
acompanhar o contexto externo, como 
o avanço tecnológico, as mudanças de 
mercado, a política econômica, como 
também participar das decisões 
maiores da organização quando do 
planejamento orçamentário anual. O 
responsável por cargos e salários 
pressupõe conhecer profundamente 
cada função do conjunto de cargos da 
empresa. As fases da administração dos cargos e salários de uma 
organização. 

 Análise de função ou desenho de cargo;  

 Descrição de cargos;  

 Especificação de cargos;  

 Avaliação e classificação de cargos e salários;  

 Pesquisa de salários;  

 Política de remuneração;  

 Construção da estrutura salarial. 
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Descrição de cargos: A descrição de cargo é um retrato simplificado 
do conteúdo e das principais responsabilidades do cargo. Sobre a 
descrição do cargo e o perfil de atuação: 

 O que o empregado faz? 

 Como coloca em prática? 

 Qual a finalidade das tarefas executadas? 

 Com quem e para quem são feitas as atividades?  

 Onde ocorrem as atividades? 

 Qual o custo financeiro e de tempo das tarefas? 

 

 

11 - Programação De Cargos 
Inicialmente é necessário fazer o 
levantamento dos títulos dos cargos 
relacionados às atividades realizadas na 
organização. Outro ponto analisado é o 
organograma para que se tenha uma visão 
da estrutura organizacional dos cargos. 
Organograma é a representação gráfica 
nos níveis hierárquicos e departamentais 
de um empreendimento. É um gráfico que 
apresenta o “esqueleto” da organização, 

no qual se procura retratar como se constitui cada uma das partes, as 
relações de autoridade e de responsabilidade entre eles, o fluxo das 
comunicações e a interdependência entre os departamentos. 

 

Assim, todos os detalhes de cada uma das funções que compõem um 
cargo, tomam o contorno do ‘que’, ‘como’ e ‘para que’ se faz uma 
atividade. Para construir um cargo ou analisar uma função significa 
estabelecer quatro condições: 

 Perguntar - O que faz? conjunto de tarefas que o ocupante 
deverá desempenhar (conteúdo do cargo).  
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 Perguntar - Como faz? como esse conjunto de tarefas deverá 
ser desempenhado (métodos e processos de trabalho). 

 Verificar - Supervisão e hierarquia: quem o ocupante do 
cargo deverá reportar-se (subordinação). 

 Analisar - Supervisão exercida: quem o ocupante do cargo 
deverá supervisionar ou dirigir (autoridade). 

 

Metodologia para a análise da criação do cargo: Esta 
etapa fornece o universo de informações que compõem 
a base de todo o sistema de funções e cargos a ser 
implantado. O estudo inicial das atividades exercidas 
pelo empregado; definição de suas tarefas ou 
atribuições. O sistema de análise de função está 
diretamente relacionado ao sistema de avaliação de 
cargos.  

A programação das atividades do cargo será determinada pelo 
levantamento das informações das atribuições necessárias para 
aplicação do futuro ocupante do cargo. O método para o levantamento 
de dados para a realização da análise de função deve contemplar as 
seguintes técnicas: 

 Pesquisa de campo: análise interna e/ou externa do cargo na 
prática; 

 Entrevista com profissionais e/ou ocupantes do cargo e/ou 
chefia; 

 Questionário a ser preenchido por profissionais e/ou 
ocupantes e/ou chefia; 

 Formulário a ser preenchido pelo analista, com base nas 
informações levantadas na pesquisa de campo, resultados das 
entrevistas e questionário com os profissionais da área.   
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Para o profissional é muito importante saber 
a utilizar os instrumentos de análise de 
função e cargos, dominado suas técnicas de 
aplicação, a fim de conseguir o máximo de 
informações na composição do perfil de 
cada cargo. Concluindo que profissional 
deve realizar o levantamento do máximo de 
informações. Nas entrevistas com os 
ocupantes do cargo, deve ser realizada com 

o máximo de cuidado, posteriormente fazer o levantamento das 
informações adicionais para amarração dos dados levantados e por fim, 
o profissional deve estar atento a todas mudanças e contextos 
profissionais, funções e cargos no mercado de trabalho. 

 

Titulação de cargos: É a identificação atribuída a um conjunto de 
funções, evidenciando a principal, de modo a diferenciá-la das demais 
existentes na estrutura. De modo geral as empresas usam padrões já 
existentes e bem difundidos, exemplo, a nomenclatura do cargo, 
considerado como um todo, ficará assim constituída: 

a) Nomenclatura referente ao nível funcional e/ou atividade 
específica (exemplo: Diretor, Gerente, Chefe, Analista, 
Operador, Programador, Mecânico); 

b) Nomenclatura referente à linha estrutural ou classificatória da 
organização (exemplo: Diretoria, Departamento, Seção, Júnior, 
Sênior, Adjunto).  

c) Nomenclatura referente à atividade preponderante onde está 
alocado o cargo, ou seja, a área de atividade (exemplo: 
Recursos Humanos, Treinamento, Patrimônio, Tesouraria, 
Produção, Manutenção Elétrica). 
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Exemplo de aplicação: Gerente Sênior de Treinamento; Auxiliar 
II de Pessoal; Auditor Pleno Contábil 

Contudo, muitas empresas ou já se posicionam 
diferentes no mercado, criando titulações para 
diferentes funções, cargos e responsabilidades. 
Algumas novas aplicações podem ser utilizadas, 
como, head (tradução do Inglês = cabeça) 
podem ser cargos de maior nível estratégico, 
exemplo de utilização: head comercial; guardião, 
líder e representante podem ser outras titulações 
utilizadas. 

 

12 - Avaliação De Salários - Remuneração 
O salário é uma contraprestação pelo trabalho de 
uma pessoa na organização. Em troca do dinheiro 
- elemento simbólico e intercambiável - há o 
empenho mental e físico, e um entrega de tempo 
para uma atividade cotidiana na organização. Os 
componentes essenciais quem compõem a 
remuneração de um profissional são: 

 

 Remuneração básica: é o salário mensal ou salário por hora.  

 Adicionais legais: periculosidade; insalubridade; noturno; 
hora extra; 

 Incentivos salariais: programas organizados para 
recompensar funcionários com bom desempenho. 

 Benefícios: como as férias, seguro de vida, vale transporte, 
refeições, bolsa de estudos, vale atividade física, ajuda com 
compra do material escolar de filhos etc. 
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Avaliação de salários consiste no estabelecimento 
do valor relativo de cada cargo, com o objetivo de 
ordená-los de acordo com sua importância na 
empresa. A pesquisa salarial pressupõe a análise 
de outras organizações, tendo em vista como 
estão pagando para cargos similares. Outro 
quesito para a determinação do salário é fazer a 
avaliação do cargo, tomando como base a 
comparação de cargos, habilidades e funções 
necessários para o ocupante do cargo.  

O agrupamento de cargos 
similares pode ser adotado caso 
a organização esteja crescendo e 
consequentemente contratando. 
A assimilação de cargos, atribui 
valores médios para cada uma 
das faixas salariais; e com o 
crescimento da organização se 
pode criar uma amplitude dos 
valores, pois na mesma faixa 

salarial pode ter vários níveis ou degraus de crescimento. 

É por meio desse processo que a empresa 
estabelece um sistema para determinar os 
salários a serem pagos, constitui, pois, a 
avaliação de cargos o instrumento mais 
utilizado para promover o equilíbrio interno dos 
salários. Há uma porção de fatores internos 
(organizacionais) e externos (ambientais) que 
condicionam os salários, determinando os seus 
valores.  

O plano de constituição salarial deve ser planejado, levando em 
consideração que o salário tem forte impacto na vida das pessoas e 
consequentemente no desempenho da organização. Por isso há 
critérios importantes a serem analisados no planejamento salarial. 

 Equilíbrio: pessoas ficam satisfeitas quando percebem que são 
pagas equitativamente em relação aos colegas com cargos 
similares. 
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 Tempo de trabalho ou desempenho: a remuneração pode 
enfatizar o desempenho, ou seja, conquistas e contribuições. 
Por outro, lado pode prestigiar o tempo dedicado do funcionário 
na organização. 

 Remunerar o profissional ou o cargo: análise de como o 
cargo contribui para os objetivos da organização ou como os 
conhecimentos e habilidades do profissional contribuem para o 
cargo. 

 Remuneração acima ou abaixo do mercado: pagar abaixo 
do mercado pode gerar insatisfação, caso ainda não exista um 
plano de carreira na organização. Pagar acima do mercado, 
pode gerar maior retenção de profissionais, motivar seus 
funcionários e minimizar seus custos de rotatividade. 

 Análise centralizada ou descentralizada do salário: as 
decisões centralizadas são tomadas e controladas por um 
departamento ou órgão responsável, em muitos casos 
relacionados ao Recursos Humanas. No sistema 
descentralizado, as decisões e análises são realizadas pelos 
cargos responsáveis ou de maior nível hierárquico de cada 
departamento ou área da organização.  

Sendo a remuneração uma das 
principais responsabilidades da 
organização, o pagamento de um 
salário justo, como recompensa do 
trabalho prestado anseio de todo 
trabalhador. Portanto, é importante 
destacar que as organizações devem 
estar atentas ao constante processo de 
mudança que ocorrem no ambiente 
externo e que influenciam no ambiente 

interno do ambiente de trabalho, pois a renumeração é um importante 
aspecto da administração salarial, pois implica no impacto dos seus 
resultados. 
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13 - Benefícios  
Denomina-se benefícios o conjunto de programas 
ou planos oferecidos pela organização como 
complemento ao sistema de salários. Ou seja, o 
benefício é uma remuneração indireta, e o 
somatório compõe a remuneração do empregado. 
Portanto, são aquelas facilidades, conveniências, 
vantagens e serviços que as empresas oferecem 
aos seus empregados, no sentido de poupar-lhes 
esforços e preocupação, podem ser financiados, 
parcial ou totalmente, pela empresa; contudo, constituem sempre 
meios indispensáveis na manutenção de força de trabalho dentro de 
um nível satisfatório de moral e produtividade.  

Alguns fatores são importantes na área de 
concessão de benefícios e fazem as empresas 
criarem estratégias específicas para esta área do 
Recursos Humanos, sendo estes fatores vistos 
como uma nova atitude do empregado quanto aos 
benefícios; exigências dos sindicatos; legislação 
trabalhista e previdência imposta pelo governo e 
até mesmo a competição entre as empresas na 

disputa pelos talentos. 

Alguns exemplos como, o vale alimentação, 
vale creche ou até mesmo de viagens para 
os melhores colaboradores. Assim, em 
muitos casos ao invés do aumento de salário, 
a concessão dos benefícios tende a ser mais 
vantajoso para a empresa, já que o aumento 
salarial é mais custoso devido à tributação e verbas trabalhistas.  

Sendo caracterizados em dois tipos de benefícios: 

 Obrigatórios ou legais: são aqueles que a empresa concede 
aos seus empregados em atendimento às exigências da lei ou 
de normas legais como acordos ou convenções coletivas de 
trabalho (13º salário, férias, aposentadoria, seguro de acidente 
do trabalho, auxílio doença, salário família, salário maternidade, 
horas extras, adicional por trabalho noturno etc.). 
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 Espontâneos ou voluntários: a empresa oferece aos seus 
empregados por vontade própria, geralmente com o objetivo de 
atender às necessidades dos empregados ou de tomar o perfil 
da remuneração atraente e competitiva no mercado de trabalho 
(gratificações, seguro de vida em grupo, refeições, transporte, 
empréstimos, assistência médico-hospitalar diferenciada 
mediante convênio, complementação de aposentadoria etc.). 

As empresas também podem firmar parcerias 
com prestadores de serviços a fim de 
baratear a utilização destes profissionais por 
parte dos colaboradores. Por exemplo, um 
consultório odontológico pode dar 25% de 
desconto para a empresa pela grande 
quantidade de funcionário. 

Tão importantes quanto salários os benefícios, 
são “bônus”, vantagens que não correspondem 
necessariamente a um acréscimo financeiro ou 
que têm finalidade específica de retenção de 
talentos. Por isso, muitos departamentos de 
recursos humanos têm utilizado o artifício dos 
bônus para chamar a atenção destes talentos. 
O hiring bônus é uma das estratégias de atração e retenção utilizadas. 

A prática, é muito utilizada para cargos de altos 
executivos, consiste no pagamento de uma quantia 
que a empresa oferece ao empregado antes da 
contratação. O objetivo com isso é garantir que ele 
não aceite proposta de outra empresa. O hiring 
bônus pode ser pago separadamente, de modo que 
não incida sobre ele encargos trabalhistas.  

Outras premiações e bônus podem ser 
implementadas, tais como, cursos e 
treinamentos corporativo para apoio 
ao desenvolvimento profissional do 
funcionário. Isso ajuda a motivar o 
trabalhador e cria identificação com a 
organização; Remuneração variável, 
além do salário fixo, é possível 
oferecer incentivos financeiros ligados à conquista de resultados e 
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metas. Este método de remuneração é chamado remuneração 
variável; premiações por desempenho são atrelados ao desempenho e 
não precisam ser necessariamente financeiros. É muito comum 
empresas darem viagens internacionais com tudo pago, jantares, 
passeios, troféus e brindes são outros tipos de premiações e 
participação acionária, sendo um sistema de bonificação para 
funcionários complexo, mas que pode ser vantajoso tanto para a 
empresa quanto para o funcionário, este os colaboradores passam a 
ser coproprietários da empresa, já que recebem uma parte de suas 
ações. 

 

14 - Recrutamento Interno e Externo 
O gerenciamento de Recursos Humanos em 
uma empresa não é dos mais simples, por isso 
é importante dar atenção ao processo de 
seleção e recrutamento dos futuros 
funcionários. Isso porque, quanto melhor for o 
sistema de seleção, menor são as chances de 
futuros problemas com os novos funcionários. 
Este setor é responsável pela procura do 
melhor candidato a uma vaga disponível. 
Etapas do processo de recrutamento e seleção: 

 Anúncio interno e/ou externo; 

 Análise do currículo;  

 Entrevista;  

 Testes psicológicos;  

 Testes práticos;  

 Testes de conhecimento; 

 Dinâmicas de grupo. 
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O que é o Recrutamento:  É o conjunto 
de procedimentos que visa atrair candidatos 
potencialmente qualificados e capazes de 
ocupar cargos dentro da organização. É um 
sistema de informação através do qual a 
organização divulga e oferece ao mercado 
de recursos humanos, oportunidades de 
emprego que pretende preencher. 

Antes de qualquer processo seletivo faz-se 
necessário o levantamento do perfil adequado 
do candidato que deverá preencher a vaga. O 
cargo engloba o conjunto de atividades a serem 
desenvolvidas pelo empregado na empresa. 
Cada cargo apresenta atividades específicas das 

quais é necessário apresentar habilidades, conhecimentos e aptidões 
que permitam ao sujeito a realizá-las com maior eficácia. A partir 
destas informações, a unidade responsável inicia o processo de 
recrutamento que pode ser classificado como recrutamento externo ou 
interno. 

Recrutamento Interno: O recrutamento 
Interno é a busca pelo profissional que se 
concentra na própria empresa, através de 
remanejamento de colaboradores que podem 
ser transferidos, promovidos ou ainda 
transferidos com promoção. Os tipos mais 
comuns de fontes internas são: Notificação 
das vagas a serem preenchidas; notícias de 
vagas em aberto chegam aos colaboradores 
através de cartazes; mensagens em redes 
internas, entre outros; indicação feita pelos 
empregados da empresa, ex-funcionários.  

Outras características do recrutamento interno é a 
oferta de promoções (cargos mais elevados e, 
portanto, mais complexos, mas dentro da mesma 
área de atividade da pessoa) e de transferências 
(cargos do mesmo nível, mas que envolvam outras 
habilidades e conhecimentos da pessoa e estejam 
situados em outra área de atividade na 
organização). 
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Este tipo de recrutamento é uma 
excelente opção para a empresa, 
pois em geral demanda menor 
custo e menor tempo na escolha 
do candidato, isso dentre outras 
vantagens como: Valorização de 
colaboradores; Motiva e encoraja 
o desenvolvimento profissional;  
aproveitamento de investimentos feitos em treinamento de pessoal; 
Incentiva a permanência dos funcionários e a sua fidelidade. O 
recrutamento interno, porém, apresenta as seguintes desvantagens: 
Desmotivação dos colaboradores não aprovados no processo interno; 
Pode bloquear a entrada de novas ideias, experiências e expectativas;   
excesso de competitividade entre os colaboradores; não adaptação do 
profissional promovido; conserva a cultura organizacional existente; 
Facilita o conservantismo e favorece a rotina atual.  

Recrutamento Externo: Trata da busca 
do profissional fora da empresa, no 
mercado de trabalho. As fontes de 
recrutamento externo são; recrutamento 
em universidades, agências de emprego, 
mídia, concorrência, clientes, Headhunters 
(caçadores de talentos) ou agências de 
recrutamento. O processo de recrutamento 
consiste no  candidato preenchendo a sua 
proposta de emprego ou apresentando seu 

curriculum vitae à organização.  

A proposta de emprego é um formulário que 
o candidato preenche, anotando os seus 
dados pessoais, escolaridade, experiência 
profissional, conhecimentos, endereço e 
telefone para contatos. As organizações 
bem-sucedidas estão sempre de portas 
abertas para receber candidatos que se 
apresentam espontaneamente, mesmo que 
não tenham oportunidades a oferecer no 
momento. O recrutamento deve ser uma 
atividade contínua e ininterrupta.  



36 Recursos Humanos 

 

Este tipo de recrutamento traz as seguintes vantagens para a empresa: 
renova e enriquece os recursos humanos da organização; aumenta o 
capital intelectual ao incluir novos conhecimentos; renova a cultura 
organizacional;  

Em contra ponto, apresenta as seguintes 
desvantagens: as competências e características de 
personalidade dos candidatos são desconhecidas, o 
processo é mais longo e caro e requer maior 
investimento no processo de adaptação do novo 
colaborador; afeta negativamente a motivação dos 
atuais funcionários; aplicação de técnicas seletivas 

para escolha dos candidatos externos com custos operacionais 

Técnicas de Recrutamento Externo:  

 LinkedIn: O LinkedIn é a mais famosa e maior rede social 
profissional, focada em gerar conexões e relacionamentos. Nela 
os profissionais podem criar seus currículos, buscar empregos 
e fazer contato com pessoas do mundo inteiro. 

 Site próprio da Empresa: Ferramenta amplamente utilizada, 
as empresas podem divulgar vagas de trabalho em áreas 
exclusivas para candidatos que por meio de login e senha 
disponibilizam o perfil e currículo, podendo se candidatar em 
um vaga específica e/ou disponibilizar  o seu perfil no banco de 
dados.  

 Agências virtuais: Muitas empresas se especializaram e 
conectar virtualmente candidatos à procura de trabalho com 
empresas que necessitam divulgar suas oportunidades e vagas. 
Por meio de uma área exclusiva do candidato com acesso grátis 
e/ou pago, as informações podem ficar disponíveis para a 
consulta das empresas.  

 Agências de recrutamento: A organização pode contratar 
agências de recrutamento para se abastecer de candidatos que 
constam de seus bancos de dados. As agências podem servir de 
intermediárias para fazer o recrutamento e com o avanço da 
internet, tais agências também tiveram que disponibilizar áreas 
online para candidatos e empresas. Existem três tipos de 
agências de recrutamento: 
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 Agências públicas: operadas pelo governo no nível 
federal, estadual ou municipal, através de secretarias do 
trabalho ou entidades relacionadas com o emprego. 

 Agências e organizações não-lucrativas, como 
associações profissionais ou não-governamentais, 
exemplo: Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). 
Algumas universidades possuem órgãos de contato entre 
seus alunos formandos e empresas da comunidade com a 
finalidade de colocação profissional. 

 Agências particulares ou privadas de recrutamento: 
Cobram taxas exclusivamente da organização para cada 
candidato admitido, de acordo com o salário de admissão. 
Em geral, o candidato nada paga. 

 Escolas, universidades e agremiações: A organização 
pode desenvolver um esquema de contatos intensivos com 
escolas, universidades, associações de classe (como 
sindicatos patronais, conselhos regionais, associações de 
ex-alunos), agremiações (centros acadêmicos) e centros de 
integração empresa-escola para divulgar as oportunidades. 

 

 Anúncios e cartazes: É um sistema de recrutamento de 
baixo custo e com razoável rendimento e rapidez. Trata-se 
de um veículo de recrutamento estático e indicado para 
cargos simples, como operários e funcionários de escritório. 
Geralmente é colocado nas proximidades da organização, da 
portaria ou em locais de grande movimentação de pessoas, 
como áreas de ônibus ou trens. 

 Apresentações de candidatos por indicação de 
funcionários: Sistema de recrutamento de baixo custo, 
alto rendimento e efeito relativamente rápido. A organização 
que estimula seus funcionários a apresentarem ou 
recomendarem candidatos - amigos, vizinhos ou parentes. 

 

 Banco de dados de candidato: O não aproveitamento de 
candidatos de outros processos de recrutamentos abertos 
anteriormente recrutamentos, as organizações utilizam um 
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banco de dados onde são arquivados os currículos para 
utilização futura em novos recrutamentos. 

 Anúncios em jornais e revistas especializadas: 
Amplamente já utilizados os anúncios em jornais já foram 
uma boa opção para o recrutamento, dependendo do tipo 
de cargo a ser preenchido. Jornais locais e regionais 
poderiam ser utilizados para recrutar de funcionários de 
escritório à Gerentes. Funções especializadas e especificas 
poderiam ser divulgados em revistas especializadas. 

15  - Seleção 
Para selecionar eficientemente os 
funcionários é necessário que, em 
primeiro lugar, se saiba com clareza, 
que tipo de profissional se está 
procurando, o que significa traçar o 
perfil do futuro funcionário. Para 
isto, basta listar as características 
desejáveis e/ou não desejáveis 
desse perfil. As organizações e os indivíduos estão engajados em um 
contínuo processo de atração. Da mesma forma que os indivíduos 
buscam entrar em organizações seja na tentativa de desenvolvimento 
profissional, seja por busca de auto sustento, as empresas buscam 
indivíduos que possam compor o seu quadro de funcionários.  

O objetivo comum é estabelecer uma relação de 
troca de benefícios, que será mais satisfatória se 
a pessoa escolhida apresentar os requisitos 
adequados. Em virtude desta procura por pessoas 
adequadas, faz-se necessário a realização de um 
processo de recrutamento e seleção o mais eficaz 
possível.  

 

O processo de seleção traz benefícios como o contato 
direto com o candidato, proporciona a interação e 
permite fazer uma avaliação mais aprofundada do 
candidato. Por outro lado, é importante ter atenção 
aos seguintes pontos: as técnicas podem ser 
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subjetivas e podem gerar erros na avaliação; difícil comparação entre 
muitos candidatos; é necessário alta experiência do entrevistador; 
entrevistador deve estar ciente a respeito do cargo e suas 
características essências.  

 Entrevistas: A entrevista de seleção é um processo de 
comunicação entre duas pessoas que interagem entre si e no qual 
uma das partes está interessada em conhecer melhor a outra. De 
um lado, o entrevistador ou tomador de decisão e, de outro lado, o 
entrevistado ou candidato. O entrevistado se assemelha a uma 
caixa preta a ser desvendada. Apesar do seu forte componente 
subjetivo e impreciso, a entrevista pessoal é aquela que mais 
influencia a decisão final a respeito dos candidatos. Entrevistar é, 
provavelmente, o método mais utilizado em seleção de pessoal. 

 Dinâmicas de grupos: atividades que promovem o engajamento 
e a colaboração de pessoas em busca de um objetivo. No caso da 
sua aplicação na fase de recrutamento e seleção, ela é 
indispensável para saber se o futuro colaborador é comunicativo, 
proativo, empático, objetivo, entre outro ponto 

 Testes práticos: consiste na resolução de exercícios, simulando a 
realização de uma prova, redação e provas práticas. 

 Testes psicológicos: basicamente, tem a finalidade de avaliar 
aspectos da personalidade, bem como habilidades de concentração, 
atenção, memória, raciocínio lógico, entre outros. 

 Testes de conhecimento: elaborados especialmente para avaliar 
o grau de conhecimento para área em questão, como as provas 
situacionais (que podem ser abordados até mesmo dentro das 
entrevistas, ou em forma de dinâmicas de grupo), testes escritos e 
jogos em grupo. 
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16 - Soft Skills And Hard Skills 
Como estudado nos capítulos sobre 
R&S (recrutamento e seleção) o 
conceito de hard e soft skills foi 
introduzido. Fazendo uma tradução 
seriam as habilidades técnicas e 
interpessoais. Estes dois conceitos 
são muito utilizados na tentativa de 

separar o tipo de aptidão apresentado por cada profissional. Desta 
maneira, é possível realizar a avaliação de um colaborador de forma 
mais completa.  

Tais termos surgem com maior ênfase 
nos dias hoje, mas  era comum que 
os recrutadores baseassem suas 
opiniões quase que exclusivamente 
nas habilidades conhecidas como 
hard skills ou nas habilidades técnicas 
do candidato. Porém, com o desenvolvimento do mercado de trabalho 
e o aumento das exigências que um profissional deve cumprir para ser 
considerado qualificado, as chamadas soft skills vêm ganhando 
relevância na realidade do mercado de trabalho brasileiro.  

São várias as habilidades que formam um 
- aquele que traz mais resultados para a 
empresa e assim participa de seu sucesso. 
No entanto, essas capacidades podem ter 
naturezas diferentes: como as soft skills e 
hard skills. Assim, é importante que os 
profissionais que atuam na área de R&H 

entendam melhor as diferenças entre esses dois conceitos e sua 
importância para o processo de recrutamento e seleção.  

As hard skills abrangem o conhecimento que pode ser 
comprovado por meio de diplomas, cursos e estudo, 
podendo ser medido por meio de avaliações e testes. 
São as aptidões que as pessoas desenvolvem por meio 
de treinamentos e ensino formal. As hard skills são 
qualidades objetivas, fáceis de serem identificadas e 
avaliadas. Entretanto, a competência técnica possa 
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ser aprimorada não é simples de ser obtida. Afinal, é necessário 
formação para atuar em bom nível.  

As habilidades podem ser nas seguintes áreas:  

 Nível educacional formal - Caminho percorrido desde a 
formação escolar até níveis mais avançados, exemplo, bacharel 
em Direito.  

 Certificações de entidades especificas, como por exemplo: CPA 
10 (destina-se a atestar que profissionais que desempenham 
atividades de comercialização e distribuição de produtos de 
investimento diretamente junto ao público investidor em 
agências bancárias). 

 Domínio de língua estrangeira; 

 Conhecimento em determinada ferramenta ou software. 

Assim, um diploma é a constatação de 
habilidades, por outro lado, em muitas 
áreas não é essencial para a obtenção da 
capacidade técnica. Um desenvolvedor, por 
exemplo, pode aprender uma linguagem de 
programação por conta própria e tirar 
certificações especificas para sua área de 
atuação. 

Ao analisar as hard skills, portanto, não basta 
visualizar a formação do profissional. É preciso 
entender, por meio de referências, portfólios 
ou testes, se o candidato reúne as condições 
para a função. Portanto, as competências 
técnicas podem ser adquiridas na realização 
de cursos, treinamentos e outros modelos de 
aprendizagem. As hard skills são altamente 
valorizadas no ambiente corporativo, sendo 
consideradas desde os processos de R&S.  



42 Recursos Humanos 

 

As Soft Skills são habilidades pessoais 
que, de uma forma ou outra, impactam o 
trabalho do profissional e estão mais 
associadas a traços comportamentais. 
São qualidades subjetivas, mais difíceis 
de serem avaliadas e desenvolvidas. De 
alguma forma todos possuem algum tipo 
de habilidade social, embora nem sempre 
saibam identificá-la. Para interpretar as 

soft skills, portanto, são necessárias uma análise atenta e uma 
percepção aguçada do recrutador. 

São os comportamentos e posturas 
individuais que colaboram para que o 
ambiente corporativo seja harmonioso e 
influenciam na produtividade e sucesso da 
empresa. Todas essas habilidades variam 
de pessoa para pessoa, entretanto, podem 
ser desenvolvidas nos mais diferentes 
tipos de profissionais - basta oferecer os 
estímulos e treinamentos mais adequados.  

Alguns exemplos de soft skills são: 

 Trabalho em equipe; 

 Criatividade; 

 Resiliência, uma palavra hoje muito utilizado e que determina 
aquele que é capaz de responder ao stress e às pressões diárias 
com flexibilidade, habilidade e serenidade. É ser capaz de seguir 
sua jornada sem perder o controlo, mesmo quando tudo parece 
dar errado 

 Boa organização de tempo; 

 Liderança; 

 Boa comunicação. 

Concluindo que as hard skills são avaliadas nos processos de 
recrutamento e valorizadas na empresa. Porém, as habilidades 
comportamentais são igualmente essenciais para um bom 
funcionamento da equipe e, consequentemente, para o sucesso da 
organização. E em muitos processos de R&S podem ser motivo de 
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desqualificação de profissionais com forte apelo técnico, mas que por 
outro lado não conseguem se comunicar, possui dificuldades em gerir 
seu tempo produtivo, não sabe superar problemas ou trabalhar em 
conjunto.  

 
 
17 - Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas 

Uma das atividades de grande 
importância das instituições e 
que exige dos profissionais dos 
recursos humanos e gestão de 
pessoas, interação e atuação é o 
treinamento de pessoas, ou seja, 
do funcionário após a sua 
contratação e durante a sua 
carreira profissional dentro da 
organização. De modo geral, as 

empresas estão cada vez mais conscientes da importância do 
treinamento e desenvolvimento dos seus colaboradores, não só para 
aumentar a produtividade e a rentabilidade, mas também como 
estratégia de manutenção e de desenvolvimento pessoal. 

Isso abrange o provimento interno, que diz respeito ao movimento das 
pessoas dentro da organização, entre diferentes papéis e funções. Isto 
também inclui o treinamento e a orientação do pessoal, o que significa 
oferecer aos empregados experiências planejadas para encorajar o 
aprendizado (JUNIOR, 2009). O treinamento e desenvolvimento (T&D) 
asseguram o crescimento organizacional, além de contribuir com a 
formação profissional e em muitos casos pessoal do colaborador.  

Contudo, é importante enfatizar que, o 
treinamento é apenas um dos componentes do 
processo de desenvolvimento que inclui todas 
as experiências que fortalecem e consolidam as 
características dos empregados desejáveis em 
termos de seus valores funcionais (JUNIOR, 
2009). Dessa forma, o treinamento pode ser 
visto como um instrumento implementador de 
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procedimentos mais racionais, mais qualificados e mais eficazes, mas 
que deve estar sempre carregado de um propósito de respeito às 
necessidades do desenvolvimento individual. 

Assim, as ações de treinamento e de desenvolvimento ocupam um dos 
papéis centrais no sistema de recursos humanos em contextos 
organizacionais, pois seus impactos são essenciais tanto para a 
interação indivíduo-trabalho que se traduzem em diferenças de 
desempenhos individuais e coletivos (AVILA E STECCA, 2015).  

Portanto, um programa de T&D deve ser implementado de forma 
contínua e que tenha objetivos estratégicos, ou seja, que olhe para a 
organização no longo prazo. Pois, deve promover a melhoria da 
atuação profissional e a satisfação pelo trabalho realizado.  

1. Objeto do T&D: Pessoas  

2. Objetivo Geral do T&D: Visa no curto prazo a integração do 
colaborador na cultura da organização, e para o médio e curto 
prazo propõe-se reciclar conhecimentos, habilidades ou 
atitudes relacionados diretamente à execução das tarefas de 
cada cargo pertencente a organização.  

3. Compondo o projeto do T&D nas organizações há dois objetivos 
específicos:  

a. Objetivo Operacional: Formação profissional; 
Especialização; Reciclagem.  

b. Objetivo Tático: Aumento da produtividade;  Aumento 
da qualidade; Incentivo motivacional; Otimização 
pessoal e organizacional; Atendimento de exigências das 
mudanças.  

É importante destacar que os  objetivos do treinamento precisam ser 
mensuráveis para servirem de medição de sucesso do programa de 
T&D. Além do mais, programas de T&D devem ser reavaliados 
constantemente ao longo da sua implementação e com novas 
informações que surjam, caso se faça necessário alterações devem ser 
realizadas. 
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18 - Programa De Treinamento  
Para criação de um programa de treinamento são consideradas 4 
etapas, sendo estas: Diagnóstico; Planejamento; Execução; Avaliação.  

A primeira etapa de Diagnóstico, realiza o 
levantamento da necessidade do treinamento, nesta 
etapa é detectado o conjunto de carências técnicas, 
comportamentais e inexperiências relativas ao 
profissional em relação ao cargo que ocupa. Portanto, 
duas perguntas norteadoras devem ser realizadas: 
Quem deve ser treinado e o que deve ser aprendido.   

Dentro destas perguntas alguns contextos são 
abordados no diagnóstico, são estes:  

 Empresa: áreas e segmentos da organização que devem ser 
treinados e aperfeiçoados.  

 Profissional: identificação de como devem ser realizadas as 
tarefas de cada cargo; levantamento das skills necessárias para 
o profissional ter êxito das tarefas exigidas (hard skills). 

 Comportamental: habilidades e conhecimentos para o 
profissional; conhecimentos adquiridos pelo empregado; 
aptidões desenvolvidas no exercício de suas funções e atitudes 
tomadas (soft skills). 

Na etapa do planejamento, os profissionais 
responsáveis pelo treinamento devem projetar as 
ações futuras e formular os objetivos  e diretrizes,  
do programa de treinamento e desenvolvimento 
(T&D) na formação profissional. Após estabelecido 
o cronograma de treinamentos, se estabelece os 
locais, tipos de eventos, instrutores, coordenadores 
e outros dados da programação do treinamento. 

Neste contexto, o planejamento do T&D está diretamente ligada as 
políticas, diretrizes e objetivos estratégicos da organização. Assim, se 
deve analisar e coordenar as ações consideradas prioritárias e 
necessárias para serem implementadas em módulos de aprendizagem. 
Envolve o estabelecimento de condições de apoio ao aprendizado, a 
escolha do conteúdo do programa de treinamento, as técnicas, a 
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escolha da forma como o treinamento será fornecido e quem será o 
responsável.  

Na etapa de execução, é a aplicação 
prática do planejamento e visa suprir 
as necessidades de aprendizagem 
detectadas em cada profissional. 
Nesta etapa as técnicas de 
treinamento e desenvolvimento são 
empregadas e há preocupação com a 
qualidade da aplicação dos módulos 
(preparo e didática dos instrutores, 

qualidade dos recursos e conteúdo relevante ao dia a dia do 
profissional).  

Considerando que anteriormente na etapa de planejamento houve o 
levantamento dos objetivos, a avaliação, busca observar quais os 
resultados alcançados frente as metas estabelecidas com o 
treinamento e o desenvolvimento.  

 

Mas, como medir a eficácia do programa de T&D? A eficácia do 
treinamento pode ser julgada usando praticamente qualquer resultado 
e alguns indicadores podem ser verificados.  

 Indicador de Aprendizado: O indicador de aprendizado é 
analisado ao longo do tempo, pois verifica o que foi assimilado 
durante o treinamento e compara a aplicação do treinamento e 
os seus resultados versus aos resultados anteriores de 
performance.  

 Indicador de Resultados: Este indicador é a continuidade da 
avaliação do aprendizado, pois busca entender o impacto do 
T&D frente aos objetivos estratégicos das organizações. Avalia-
se o período pós-treinamento, melhorias, tais como: redução 
do absenteísmo, da rotatividade, otimização das relações 
intergrupais, otimização da qualidade etc. 

 Indicador de Reação: este indicador é verificado durante ou 
logo após o término do treinamento. A avaliação consiste nas 
impressões, opiniões e atitudes do profissional treinado. O 
importante neste indicador é levantar a reação do profissional 
com relação ao módulo aplicado e seu conteúdo, ao instrutor e 
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às condições em que o módulo foi apresentado (local, ambiente, 
equipamentos para o treinamento etc.). 

 Indicador de atitude e comportamento: análise do T&D de 
forma mais subjetiva, pois o princípio é o impacto nas 
mudanças comportamentais ou soft skills e tem aplicação no 
objetivo operacional. Portanto, são avaliadas as atitudes, a 
aplicação dos valores, crenças e opiniões. Por isso, a melhor 
maneira de avaliar mudanças comportamentais e atitudinais é 
observar e analisar o desempenho do treinando em suas 
atividades diárias. 
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19 - Técnicas de Treinamento e Desenvolvimento 
São inúmeras as técnicas de treinamento e 
desenvolvimento e a cada dia estão sendo 
inseridas e modificadas pelo crescimento das 
organizações e principalmente pela influência 
de novas tecnologias que muitas vezes 
permite ao colaborador realizar uma formação 
por meio de cursos de formação na 
modalidade on-line. O que se espera dos 
profissionais da área de T&D é uma análise 
crítica das necessidades da organização e 
criatividade para propor bons programas de 
treinamento para os colaboradores.  

Há seguir serão apresentadas algumas técnicas mais utilizadas, bem 
como alguns conceitos para T&D, as técnicas podem ser aplicadas aos 
recém contratados e a aqueles que já estão inseridos na organização.  

A seguir as aplicações para integração, avalição e incorporação dos 
recém contratados: 
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 Programa de trainees: atualmente é uma das modalidades 
mais praticadas para jovens e adultos. No longo prazo, é 
desenvolvido um treinamento contínuo, realizado por 
profissionais de alto nível da organização e mentores externos. 
Ao mesmo tempo, são monitorados e avaliados continuamente 
com o objetivo de ocuparem cargos estratégicos na 
organização.  

 Programas de estágio: formação de colaboradores com 
escolaridade de nível técnico ou superior. Têm como principais 
vantagens a relação custo-benefício e a possibilidade de 
preparação de profissionais com o perfil da organização.  

 Programa de integração de novos colaboradores: tem o 
objetivo da preparação de novos profissionais que ingressaram 
na organização. O conteúdo propõe a inserção na política e 
cultura organizacional da empresa, conversas com gestores, 
reconhecimento de espaços e colegas de trabalho e treinamento 
prático que o cargo exige.  

 

As próximas técnicas podem ser aplicadas para os colaboradores que 
já estão em curso de trabalho e inseridos na organização.  

 Rotação de cargos: busca modificar de cargo os profissionais 
da organização com finalidade de expandir suas habilidades, 
conhecimento e capacidades. 

 Centro de desenvolvimento interno: a educação corporativa 
ou universidade corporativa, visa qualificar e apresentar 
possibilidades para que os colaboradores das organizações 
possam desempenhar papéis mais complexos no seu cargo ou 
até mesmo possam encontrar novas possibilidades de atuação 
profissional.  

 Coaching: é um processo com início, meio e fim e tem como 
objetivo revisão de conceitos profissionais e até mesmo 
pessoais do colaborador, ao mesmo tempo que possibilita o 
treinamento para novas estratégias que estão em 
implementação na organização.  
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 Cursos regulares: buscando atender a todos os públicos com 
ênfase na atualização profissional, reciclagem de técnicas e 
aprendizado de novas ferramentas aplicadas no dia a dia.  

 Palestras: Com o objetivo da atualização profissional, a 
organização pode trazer profissionais e experts do mercado, 
bem como patrocinar a ida dos colaboradores á congressos 
técnicos.  

 

20 - Avaliação de Desempenho  
A avaliação de desempenho é um 
instrumento gerencial que permite ao 
administrador mensurar os resultados 
obtidos por um empregado ou por um 
grupo, em período e área específicos 
(conhecimentos, metas, habilidades 
etc.). Destina-se a melhorar o 
desempenho dos avaliados nas 

atividades que executam. Isto deve ficar claro para todos os 
participantes da avaliação, sendo a avaliação de desempenho 
necessária para fornecer aos empregados informações sobre sua 
própria atuação, de forma que possam aperfeiçoá-la sem diminuir sua 
independência e motivação para fazer um bom trabalho. 

Toda a avaliação de desempenho deveria começar com a auto 
avaliação, pois isso obrigaria a pessoa a pensar no seu trabalho, 
meditar sobre seus pontos fortes e suas fraquezas e formular planos 
para alcançar resultados (AVILA E STECCA, 2015). Neste processo, o 
papel do supervisor é vincular os resultados e metas, e propostas com 
as necessidades da organização. Este sistema coloca a 
responsabilidade maior no subordinado e desloca a ênfase de uma 
avaliação para uma análise. 
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O objetivo é fazer a avaliação do desenvolvimento 
do colaborador e o acompanhamento do realizado 
frente ao necessário  (descrição do cargo + 
métricas de desempenho + instruções 
complementares). Há muitas utilidades no 
processo de avaliação dentre as quais, é a 
identificação dos colaboradores que necessitam 
de aperfeiçoamento; verificação da contribuição 
(individual e equipe) nos resultados; encontro de 
novos talentos; estimular o autodesenvolvimento do colaborador; 
feedback aos empregados; sugerir promoções e transferências; 
identificar situações pessoais que possam estar impactando no 
ambiente de trabalho.  

 

Quanto aos métodos de avaliação existentes, alguns podem ser 
destacados (JUNIOR, 2009), são eles: 

 Escalas gráficas: avaliação de indicadores determinantes 
daquilo que a organização define como desempenho. Estes 
indicadores  estão normalmente divididos em graus, os quais 
representam uma escala desde um mínimo até um máximo. 
Cada grau dessa escala tem um valor em pontos que permite 
ao avaliador chegar a um total numérico para que identificar 
performance final comparativamente ao esperado ou à medida 
de um grupo.   

 Comparativo: realiza análises comparativas entre um e outro 
empregado ou entre o empregado e o grupo onde ele atua.  

 360 graus: Trata-se de um modelo praticado em período de 
até um ano na organização, em o que o profissional é avaliado, 
por praticamente todos os elementos que tenham contato com 
ele: subordinados, superiores, pares, clientes internos e 
externos, fornecedores etc. 

 Administração por objetivos: O avaliador e o avaliado 
negociam uma ou mais metas a serem atingidas dentro de certo 
espaço de tempo. Essas metas têm que ser mensuráveis e 
observáveis, o desempenho é medido avaliando-se o 
atingimento delas.  
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É importante destacar que Segundo Aline Scherer (2015)  os métodos 
de avaliação de pessoal tais como o modelo comparativo e 360, em 
qual as reuniões  anuais de feedback e classificação do desempenho 
dos funcionários, que foram popularizados a partir dos anos 60, 
celebrados por companhias globais e hoje são quase onipresentes em 
todo o mundo. Nos últimos anos, os princípios destes modelos 
deixaram de ser unanimidade, cerca 10% das 244 grandes empresas 
globais abandonaram métodos de avaliação que comparam 
funcionários. 

Os novos métodos propõem um processo de 
avaliação menos demorado e mais justo 
com os colaboradores, tornando a análise 
de pessoal mais próxima e até mesmo uma 
abordagem avaliativa em tempo real. A 
ideia é incentivar o trabalho em equipe, 
tornar as conversas mais frequentes e 

deixar a hierarquia menos rígida, sem que em muitas empresas 
funcionários também avaliam os seus líderes imediatos.  

Ao invés de longos questionários de 
avaliação anual, são criadas avaliações 
pontuais dos colaboradores ao final de 
cada projeto ou em poucos meses. Cada 
vez mais organizações estão encontrando 
uma forma mais humana de melhorar 
seus desempenhos e alcançar patamares 
cada vez maiores de produtividade e 
inovação, estimulando nas avaliações a 
criatividade e o engajamento das pessoas, pois suas relações são 
dinâmicas e não lineares e que o padrão de desempenho do todo 
emerge da qualidade destas relações. 

Toda prática avaliativa deve estar fundamentada em padrões de 
desempenho, os quais constituem parâmetros ou pontos de referência 
para a execução de um determinado trabalho.  Para o profissional ser 
avaliado, é necessário a criação de critérios de desempenho, mas que 
sejam perfeitamente alcançáveis pelo empregado. Portanto, alguns 
fatores podem ser determinados para criação de programas de 
avaliação de desempenho:  
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a) Praticável - avaliações devem ser transparentes e imparciais. 
Portanto, devem verificar e avaliar o empregado em fatores 
objetivos e subjetivos.  

b) Fundamentado - profissionais devem estar informados e 
orientados do que está sendo avaliado: qualidade exigida, 
limites de tolerância admitidos no cumprimento dos padrões, 
procedimentos de como o avaliado será acompanhado no 
exercício de suas funções. 

c) Avaliado  - as próprias avaliações de desempenhos devem ser 
analisadas e verificadas. Para isso, os profissionais que 
trabalham nesta área devem acompanhar as atualizações das 
novas técnicas aplicadas e quando necessário os programas de 
avaliação devem ser revistos e atualizados.  

 

Concluindo que é importante avaliar o 
desempenho das pessoas, pois elas 
precisam receber a retroação a 
respeito de seu trabalho, para saber 
como está sendo julgada, e quais os 
pontos em que pode melhorar. A 
avaliação de desempenho proporciona 
um feedback aos colaboradores, sendo 
o resultado muito importante, tanto 
para a organização quanto para o 

colaborador. Mas, além deste contexto, é fundamental a criação de 
ambientes em que os indivíduos se sintam convidadas a dar o melhor 
de si porque veem significado no que fazem e na forma como fazem; 
onde a colaboração realmente é potencializada pelos gestores.  
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21 - Desenvolvimento De Carreira  
Nos dias atuais todo mundo enfrenta 
questões sobre os interesses profissionais e 
as aspirações quanto à carreira durante a 
vida. Desde que damos início à nossa carreira 
profissional, estabelecemos objetivos e metas 
que resultarão em nosso sucesso corporativo. 
Atuar em uma área que nos proporcione 
crescimento e aprendizado, ter motivação, 
ganhar bem e exercer nossa criatividade, são 
fatores que estão entre as ambições dos mais 
diversos tipos de profissionais, não só no 
Brasil, mas ao redor do mundo.  

Contudo, as empresas estão passando por 
reestruturações fundamentais. Em muitas delas, 
a hierarquia tradicional acabou, substituída por 
equipes flexíveis, menos níveis hierárquicos, 
aumento da responsabilidade individual pelo 
desenvolvimento de carreira e diminuição do 
compromisso de prover estabilidade no emprego 
e nas carreiras (JUNIOR, 2009). Por isso, o que é 
carreira hoje nem sempre significa uma 

progressão ordenada de papéis funcionais em determinada área, cada 
qual trazendo maior responsabilidade e poder decisório (FLEURY, 
2002).  

Neste contexto, o futuro das profissões 
deverão ser mais provavelmente o 
trabalho em diversas organizações, 
englobar duas ou três ocupações 
diferentes e depender muito mais da 
capacidade do indivíduo de criar seu 
caminho do que das tradições da 
organização. Assim, a carreira é a 
trajetória profissional percorrida por 
uma pessoa podendo ser realizada em 
uma empresa, em várias ou realizando 
projetos pessoais.  
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A gestão de carreiras oferece, estímulo as pessoas para pensar suas 
carreiras e seu desenvolvimento profissional e pessoal. Também 
contribui para a empresa os conceitos e o ferramental necessário para 
pensar a gestão de Recursos Humanos de forma estratégica (REAL, 
ROCHA et al 2012). 

Portanto, as organizações devem considerar a administração de 
carreiras como uma atividade importante para o crescimento da 
instituição. Sendo os profissionais de recursos humanos os principais 
responsáveis pela atração, retenção e desenvolvimento de talentos. E 
isso pode ser feito por meio da criação de programas de planejamento 
de carreira. Nestes programas os profissionais são avaliados, 
analisadas as capacidades de adaptação, técnicas e comportamentais, 
a maturidade e o desempenho de um profissional. 

Neste contexto, a criação de programas de 
desenvolvimento de carreiras de uma 
empresa, precisam ter objetivos claros, até 
onde deseja chegar e o que espera de seus 
empregados ou colaboradores. Além, disto, 
precisa definir a qualificação profissional 
necessária para que os empregados possam 
atingir as metas estabelecidas e por fim, 
precisa avaliar seus empregados, levando em 
conta seu desenvolvimento face às exigências 
do futuro (JUNIOR, 2009).  

O planejamento das carreiras contribui para que as organizações não 
apenas sobrevivam no mercado altamente competitivo, mas que faça 
o seu diferencial, se tornando sólida, através de seus colaboradores. 
Amaral (2012)  ressalta que o planejamento das carreiras deve ir ao 
encontro da missão e visão da própria organização, conciliando os 
objetivos e benefícios organizacionais, com os dos profissionais, ou 
seja, alinhando os interesses da empresa com os dos seus 
colaboradores. Concluindo que a organização deve criar os programas 
de carreiras pautado na ética, nos valores, princípios e na cultura 
organizacional, ao mesmo tempo que coopera para o desenvolvimento 
e crescimento do profissional/colaborador.  
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Alguns objetivos são esperados no planejamento 
de carreias, entre eles são criar carreiras 
compatíveis de acordo com as necessidades de 
mão-de-obra da organização. Criam ambientes 
organizacionais de maior motivação, pois traz a 
possibilidade de progresso na empresa. Certificar 
que a política de formação e desenvolvimento de 
carreira seja transparente e dinâmica. E por fim, 

garantir que a os líderes possam propiciar o desenvolvimento de 
carreira como um instrumento efetivo de administração.  
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22 - Comportamento Organizacional 
Segundo a pesquisadora Siqueira (2002) os primeiros 
estudos do Comportamento Organizacional, surgiram 
na década de 60, quando se buscou definir a 
estrutura e o funcionamento de organizações e do 
comportamento de grupos e indivíduos dentro delas, 
sendo estes estudos baseados nas áreas das ciências 
humanas, e sociais aplicadas como a Psicologia e a 
Economia.  

Assim, o Comportamento Organizacional se refere a comportamentos 
relacionados a cargos, trabalho, absenteísmo, rotatividade no 
emprego, produtividade, desempenho humano e gerenciamento. 
Também incluem motivação, liderança, poder, comunicação 
interpessoal, estrutura e processos de grupo, aprendizagem, 
desenvolvimento e percepção de atitude, processo de mudanças e 
conflitos (AVILA E STECCA, 2015). 
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Algumas características básicas podem 
ser relacionadas ao comportamento 
organizacional, segundo Chevianato 
(2014) o desempenho é a maneira 
como os profissionais exercem suas 
funções, sendo o desempenho 
individual afetando o desempenho do 
grupo ou equipe. Outra característica é 
o engajamento das pessoas pode 
representar a adesão dos indivíduos nos 
projetos desenvolvidos pelas 
organizações, profissionais engajados 
reduzem o absenteísmo (faltas no 
trabalho).  

A fidelidade nas organizações favorece a redução do turnover dos 
profissionais. Turnovers é o fluxo constante de saídas (demissões e 
desligamentos) e entradas (contratações). Portanto, aumentar a 
fidelidade dos colaboradores auxilia na manutenção da cultura 
organizacional, pois o profissional está a mais tempo na organização, 
diminui gastos, evitando pagamentos encargos trabalhistas ou 
investimentos em R&S.  

Neste contexto, a satisfação no trabalho 
está relacionada a qualidade de vida na 
organização. A maneira como os 
colaboradores se sentem e trabalham 
podem aumentar a fidelidade e indivíduos 
mais satisfeitos podem ser gratificantes e 
fiéis as organizações. Quanto maior o grau 
de satisfação melhor é a retenção e atração 
de talentos.  

Por fim, Chevianato (2014) aponta a cidadania organizacional, ou seja, 
o comportamento de cada individuo em relação aos deveres e 
exigências requeridos pela organização. Os aspectos positivos é o 
comprometimento em relação aos objetivos, respeito as regras, além 
da iniciativa, sendo de contribuição para além das tarefas do cargo e o 
espírito de voluntariado com os colegas de trabalho.  

Sobre a relação entre indivíduos no ambiente de trabalho e as maneiras 
como os indivíduos e os grupos tendem a agir nas organizações. Assim, 
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o comportamento organizacional estabelece uma diferenciação entre 
grupos e equipes. Trabalho em equipe é a caracterização de um grupo 
ou uma sociedade para resolução coletiva de problemas. Por 
necessidade, o trabalho em grupo, foi aprendido por grupos de 
caçadores da antiguidade até os grupos de mestres-aprendizes das 
corporações de ofício. 

Atualmente o termo trabalho em equipe, 
passou a ser utilizado como ferramenta de 
resolução de problemas. O trabalho em 
equipe é fundamental para troca de ideias e 
conhecimentos, possibilitando o 
engajamento entre um ou mais indivíduos.  

Vemos o trabalho em equipe em entidades 
sociais e religiosas, grêmios, partidos 
políticos, grupos esportivos e estudantis. 
Para Katzenbach e Douglas (1993) 

"O desempenho de um grupo de trabalho é resultado da soma dos 
desempenhos individuais. O desempenho de uma equipe, além de 
incluir os resultados individuais, inclui o chamado resultado do trabalho 
coletivo. O resultado do trabalho coletivo é aquilo que dois ou mais 
membros precisam fazer em conjunto. E isso reflete a real contribuição 
dos membros de uma equipe" 

Portanto o trabalho em equipe e alto desempenho são inseparáveis. 
Neste caso, todos devem ter a pré-disposição para ouvir com respostas 
construtivas sobre o ponto de vista de outras pessoas. 
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Exercícios Teóricos 
Esses exercícios visam aprimorar seu conhecimento na matéria 
abordada, faça com calma e, se precisar, consulte o vídeo da lição ou 
o conteúdo na apostila. 

Exercícios referentes às lições de 01 a 05 

1) Com a primeira Revolução Industrial iniciada no século XVIII, se deu 
início às primeiras teorias científicas da Administração no século XIX e 
início do século XX. A Revolução Industrial propiciou: 

 

 

 

 

 

 

2) A sigla R.H, significa: 

 

 

 

 

3) Como é possível descrever a sigla da Consolidação da Leis 
Trabalhistas: 
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4) O que a globalização do mundo do trabalho acelerou nas 
organizações? 

 

 

 

 

 

5) Porque fomentar e desenvolver a Gestão de Pessoas nas 
organizações é importante devido: 

 

 

 

 

 

6) Qual das áreas de uma empresa é responsável por desenvolver e 
manter a qualidade de vida do trabalhador? 

 

 

 

 

7) Todo profissional de Recursos Humanos deve estar atento ao 
ambiente interno (empresa) e ao ambiente externo. Quais as 
mudanças em relação ao ambiente externo o profissional de RH deve 
estar atento? 

 

 



60 Recursos Humanos 

 

 

 

8) É possível definir Cultura Organizacional como o conjunto de valores 
e crenças que definem o modo como a empresa conduz seus negócios. 
Descreva com as suas palavras a Cultura Organizacional: 

 

 

 

9) Quais habilidades e competências os Profissionais de Recursos 
Humanos devem desenvolver? 

 

 

 

 

10) No século XXI muitas empresas ainda mantêm o setor de RH, 
porém não é mais possível fazer a gestão de uma empresa apenas 
como uma máquina, visando apenas o lucro. Neste cenário o cuidado 
com os empregados, a percepção que estes possuem sentimentos e 
que somente altos salários não os satisfazem é que é necessário:  

Descreva uma das principais funções dos Recursos Humanos neste 
cenário acima: 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso 
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Exercícios referentes às lições de 06 a 10 

1) Descreva o que foi a Era da Informação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Descreva uma das qualidades da Cultura Organizacional: 

 

 

 

 

 

3) Como é possível definir o ambiente de trabalho: 

 

 

 

 

 

4) Os profissionais de Recursos Humanos que atuam com os 
colaboradores precisam atuar para fazer cumprir os objetivos 
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estratégicos e operacionais da empresa. Mas, quais são os objetivos 
esperados para estes profissionais? 

 

 

 

 

 

5) Controle é parte fundamental das operações de uma empresa. São 
muitas as formas de controle, sendo o RH responsável por muitas 
delas. Descreva a atuação do profissional do RH neste processo 
administrativo. 

 

 

6) Como processo de organização, a estrutura organizacional é 
composta: 

 

 

 

 

7) O planejamento direcionado ao longo prazo e que compreende toda 
a Instituição é o: 
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8) Sobre o planejamento é o ato ou efeito de planejar, criar um plano 
para otimizar o alcance de um objetivo. Descreva sobre o planejamento 
para inovação: 

 

 

 

 

 

 

9) Como descrever a área da atuação de Liderança? 

 

 

 

 

10) Sobre a Hierarquia Administrativa e a cadeia de comando, são 
processos administrativos da organização e podem ser descritos como: 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  
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Exercícios referentes às lições de 11 a 15 

1) A sigla R&S utilizada pelos profissionais da área de Recursos 
Humanos, pode ser descrita como: 

 

 

 

 

 

2) Dentro do R&S o processo da entrevista pode ser descrito como: 

 

 

 

 

 

 

3) Dentro do R&S o processo de Recrutamento pode ser descrito como: 
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4) Dentro do R&S o processo de Recrutamento Interno pode ser 
descrito como: 

 

 

 

 

 

5) Dentro do R&S o processo de Recrutamento Externo pode ser 
descrito como: 

 

 

 

 

 

6) Descreva uma das técnicas do Recrutamento Externo: 
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7) A afirmação a seguir é uma das técnicas aplicadas para a 
constituição do plano salarial de uma empresa: Avaliação que consiste 
em analisar a remuneração do profissional ou o cargo.  

Descreva um dos objetivos do plano salarial: 

 

 

 

 

 

8) Quais as ferramentas aplicadas para a criação da Programação de 
cargos; 

 

 

 

 

 

9) Toda organização pode um esquema de contatos intensivos com 
escolas, universidades, associações de classe (como sindicatos 
patronais, conselhos regionais, associações de ex-alunos), 
agremiações (centros acadêmicos) e centros de integração empresa-
escola para divulgar as oportunidades. 

Sobre a afirmação acima qual área dos Recursos Humanos está 
inserida e o método utilizado? 
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10) Descreva um dos fatores negativos referente ao processo do 
Recrutamento Interno: 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  

 

 

Exercícios referentes às lições de 16 a 22 

1) Anúncio interno e/ou externo; Análise do currículo; Entrevista; 
Testes psicológicos – são etapas essenciais para qual área do Recursos 
Humanos? 

 

 

 

 

 

2) Descreva o indicador de reação dentro da avaliação do programa de 
treinamento e desenvolvimento: 
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3) Descreva o indicador de atitude e comportamento dentro da 
avaliação do programa de treinamento e desenvolvimento: 

 

 

 

 

 

4) Descreva o indicador de resultados dentro da avaliação do programa 
de treinamento e desenvolvimento: 

 

 

 

 

 

 

 

5) Descreva o indicador de aprendizado dentro da avaliação do 
programa de treinamento e desenvolvimento: 
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6) São inúmeras as técnicas de treinamento e desenvolvimento e a 
cada dia estão sendo inseridas e modificadas pelo crescimento das 
organizações. Descreva o Programa de Estágio utilizado nas técnicas 
de treinamento e desenvolvimento: 

 

 

 

 

 

 

 

7) Para criação de um programa de treinamento são consideradas 4 
etapas, sendo estas: Diagnóstico; Planejamento; Execução; Avaliação. 
Descreva a etapa de Avaliação: 

 

 

 

 

 

 

8) A avaliação de desempenho é um instrumento gerencial que permite 
ao administrador mensurar os resultados obtidos por um empregado 
ou por um grupo, em período e área específicos (conhecimentos, 
metas, habilidades etc.). Descreva o método Escala Gráfica: 
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9) Quais são os critérios fundamentais para aplicação da Avaliação de 
Desempenho? 

 

 

 

 

10) Os novos modelos de avaliação de Avaliação de Desempenho 
propõe uma nova abordagem. Descreva como esta nova abordagem 
na avaliação de desempenho: 

 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  

 

 

 

 

FIM DA APOSTILA 

Método CGD ® - Todos os direitos reservados. 
Protegidos pela Lei 5988 de 14/12/1973. 

Nenhuma parte desta apostila poderá ser copiada sem prévia 
autorização. 


