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1. INTRODUvAo 

1.1 TEMA 

0 RH sob a 6tica de quem esta fora dele. 

1.2 PROBLEMA 

Como o Setor de RH e percebido por profissionais de outras areas. 

1.3 OBJETIVOS DO TRABALHO 

1.3.1 Objetivo geral 

Levantar diferengas entre as expectativas e percepc;oes, em relac;ao ao setor 

de RH, de funcionarios de duas empresas em Curitiba. 

1.3.2 Objetivos especificos 

A. Jdentificar se os funcionarios entrevistados consideram o RH importante para 

o sucesso da organizac;ao; 

8. Caracterizar a percepc;ao que os entrevistados tern em relac;ao as ac;oes de 

RH hoje e na decada de 80; 

C, Verificar que tipo de atividades os entrevistados atribuem ao setor de RH; 

D. Caracterizar as diferenc;as entre as respostas apresentadas por trabalhadores 

da empresa com RH e da empresa sem RH. 

1.4 JUSTIFJCATtVA 

0 presente trabalho tern como ponte de partida as discussoes entre 

profissionais de Recursos Humanos que apontam as mudangas importantes que 

este setor vern sofrendo constantemente. Sao muitos livros, textos e artigos que 

apontam que o setor que era chamado de "Relac;oes lndustriais" ou "Departamento 



5 

de Pessoal" e hoje pode ser chamado de Gestae de Pessoas, ou outros nomes 

ainda mais atuais, esta passando por mudanc;as nao apenas no nome, mas na sua 

estrutura e pn3tica. 

As mudanc;as que acontecem no setor de Recursos Humanos sao, em grande 

parte, fruto das transformac;oes no mundo dos neg6cios, que em tempos de 

globalizac;ao e informac;8o em tempo real, tornou-se muito mais competitive. Para 

manterem-se neste mercado as empresas precisam acompanhar as inovac;oes, com 

estruturas mais modernas e praticas mais avanc;adas que permitam acompanhar o 

ritmo frenetico das mudanc;as. Como estas transformac;oes dependem as das ac;oos 

daqueles que compoem a organizac;ao, o setor de recursos humanos assume um 

papel fundamental nesta transformac;ao, cuidando para que as pessoas 

acompanhem estas mudanc;as. 

Mesmo diante das mudanc;as no mundo dos neg6cios, na estrutura das 

organizac;oes e mesmo na organizac;ao do trabalho, muitas empresas resistem 

seguindo modelos antigos de administrac;ao. lsso gera muita discussao a respeito da 

real existencia de tais mudanc;as, podendo ser apenas uma releitura das praticas 

mais tradicionais, acrescidas de names mais modernos. 

Toda esta discussao esta muito clara para os profissionais de Recursos 

Humanos, no entanto, cabe questionar se quem esta fora deste setor, as 

trabalhadores dos demais setores das empresas e que, de certa forma, sao 

justamente a razao de existir deste setor. Sera que profissionais que atuam em 

outros setores e nao acompanham os trabalhos do setor de RH, ou mesmo 

trabalham em empresas que nao contam com a estrutura de urn setor de RH, sera 

que estes profissionais percebem estas mudanc;as? Este trabalho busca verificar 

entre trabalhadores de duas empresas de Curitiba, uma que tern uma estrutura 

formal de RH e outra que nao tern, como profissionais que atuam fora do setor de 

Recursos Humanos percebem o trabalho do RH, as mudanc;as nas atividades deste 

setor nas ultimas decadas e a importancia que atribuem ao setor de RH dentro da 

empresa. 



1.5 METODOLOGIA DO TRABAlHO 

1.5.1 Tipo de pesquisa 

Realizar-se-a uma pesquisa de Jevantamento atraves da aplicagao de 

questionarios especfficos. 

1.5.2 Abordagem de analise 

A Abordagem sera quantitativa. 

1.5.3 Popula~ao e amostra 

A populac;ao em estudo constitui-se do quadro funcional das empresas 

lndustrias Qufmicas Carbomafra S.A., industria qufmica, localizada no bairro CIC em 

Curitiba com cerca de 200 funcionarios, e a empresa AVIC - Disfribuidores de 

Aeumuladores Uda., distribuidora de baterias para velculos, que conta com 22 

funcionarios atuando na matriz da empresa, localizada em Curitiba, no bairro H~, 

Para analise dos dados sera utilizada uma amostra composta par indivfduos da 

empresa lndustrias Quimicas Carbomafra S.A. e 05 individuos da empresa AVIC

Distribuidora de Acumuladores Uda., sendo que estes devem ter cursado no 

maximo ate o terceiro ana do ensino media e nao devem atuar no setor de recursos 

humanos. 

1.5.4 Nivel de analise 

Sera feita a analise quantitativa das respostas apresentadas nos 

questionarios. 

1.5.5 Unidades de analise 

As unidades de analise corresponderao a unidade das lndustrias Qufmicas 

Carbomafra S.A. e a matriz da empresa A VIC- Distribuidora de Acumuladores Uda. 
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1.5.6 lnstrumentos de coleta de dado$ 

Servirao como instrumento de coleta e apurac;Bo de dados os questionarios 

lndlvlduais. 

1.5. 7 Tipos de dados 

Os dados utilizados nesta pesquisa sao dados primarios coletados atraves 

dos questionarios individuais. 
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2. REVISAO TE6RICA 

0 trabalho acompanha o homem em sua evolur;ao. Desde os tempos mais 

remotes, o homem trabalha para suprir suas necessidades, atuando sabre a 

natureza e transformando-a para satisfazer suas necessidades. 

No passado, o homem trabalhava para produzir o que consumia, seja em 

roupas, alimentos ou moradia. Ao constituir as primeiras sociedades, ou povos, o 
trabalho era recompensado por mercadorias, como uma especie de troca. Com a 

introdur;ao da piramide social, aos menos favorecidos, foram atribuidos trabalhos 

sem remunerar;ao, e em geral sequer recebiam em contrapartida, moradia e 

attmentar;ao para a sua subsistencia. Predominavam os deveres do trabalhador, 

sem direito algum. Com a chegada da industrializar;ao, a partir do seculo XVIII e XIX, 

foi criado o trabalho formal, onde eram definidas as tarefas e a remunerar;ao devida. 

A Revoluc;:ao Industrial e urn grande marco na hist6ria do trabalho, pais 

marcou a salda dos trabalhadores do campo para as fabricas nas cidade$ e 

introduziu modelos de administrar;ao como o modele da Administrar;ao Cientffica de 

Taytor, enfocando a racionalizar;ao do trabalho, levando ordem ao processo 

produtivo. 

O.sde entao, muito tempo se passou e muitas mudanr;as ocorreram. 0 perfil 

do trabalhador deixou de ser predominantemente industrial, o trabalho se distribui 

por outros setores da economia e as regras do mercado de trabalho sao ditadas pela 

rapida evolur;ao de meios que o influenciam diretamente, como por exemplo: a 

informatica, grande afiado no crescimento das empresas, a evolugao dos processes 

produtivos, o avanr;o tecnol6gico, a crescenta concorrencia, maier disponibilidade de 

mao de obra especializada, aumento do capital intelectual do homem, entre outros. 

0 mundo atual e marcado pela globalizar;ao, fenomeno que vern 

transformando a relar;ao do homem com a natureza e dos homens consigo mesmo. 

Quando se fala em globalizar;Bo, implicitamente se fala na era da tecnologia, do 

avanr;o do capitalismo, da transmissao da informagao, da velocidade de produr;ao, 

desenvolvimento e mesmo de consume, da competitividade e de mudanr;as. Nas 

organizar;5es, estas mudanr;as se refletem na gestae. 0 proprio termo, "gestao, veto 

para substituir os gerenciamentos e coordenar;oes. 



0 novo termo se insere para marcar uma mudanga cultural significativa que as 

empresas fazem buscando acompanhar o momenta hist6rico. 

Tomando como referenda algumas das mudangas que vern acontecendo em 

escala global, e passive! identificar a teia que tecem o ambiente de neg6cios 

em que as empresas atuam. A primeira dessas mudangas diz respeito a 
emergencia de uma sociedade baseada na informagao e que se manifesta na 

forma de acelerado desenvolvimento tecnol6gico. A segunda refere-se ao 

processo de globalizagao, que viola a nogao de mercados domesticos. As 

fronteiras geograficas, que durante seculos representaram limites para as 

transagoes comerciais, ja nao os representam. (VERGARA, 1999, p.26). 

Mudangas sociais interferem fortemente na maneira como o homem trabalha, 

pois as relagoes do homem com o trabalho sao reflexo de tudo que ocorre na 

sociedade. As praticas cotidianas sofrem o impacto das transformagoes mundiais e 

como consequencia e preciso rever a forma de pensar, planejar e coordenar o 

trabalho. 

0 que se chama de setor de Recursos Humanos e na verdade urn sistema 

composto por partes menores. Sistema e urn conjunto de partes inter-relacionadas 

que compoe urn todo (urn sistema maior) e de sua interagao emerge urn resultado. 

Essas partes comunicam-se e se afetam mutuamente. Todo sistema existe e opera 

em urn ambiente, que e aquila que envolve externamente urn sistema. Urn sistema e 

aberto quando realiza transagoes ou intercambios ( entradas e saldas) com o 

ambiente que o envolve. Genericamente pode-se considerar o RH como urn sistema 

e a organizagao e o mercado como seus ambientes, lembrando que a organizagao 

tambem e urn sistema. Chiavenato (2002) define: 

Sistema e urn conjunto de elementos dinamicamente relacionados que 

desenvolvem uma atividade para atingir determinado objetivo ou prop6sito. 

Todo sistema opera sobre materia, energia ou informac;ao obtidas do 

ambiente, que constituem os insumos ou entradas (inputs) de recursos 

necessarios para que o sistema possa operar. Esses recursos sao 

processados pelas diversas partes do sistema (subsistemas) e 

transformados em safdas ou resultados (outputs) para serem devolvidos ao 

ambiente. P. 32 
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As tarefas assumidas pelos subsistemas que compoem o RH se integram 

formando um conjunto de processes que se inter-relacionam, que envofvem 

pofftlcas, normas e procedimentos. Para gerar bans resultados, e precise que as 

partes estejam alinhadas entre si e que o conjunto esteja alinhado com os objetivos 

e estrategias da empresa. No entanto, e muito comum que as empresas tratem cada 

uma dessas partes de forma isolada e desconectadas de seus objetivos e 

direcionamentos estrateglcos. 

A composigao do setor de RH pode variar de uma empresa para outra 

englobando mais ou menos tarefas em cada subsistema, mas em geral o sistema ·de 

Recursos Humanos e composto pelos subsistemas de Selegao (recrutar, avaliar, 

selecionar, contratar e integrar), de Capacitagao (desenvolver, treinar e preparar), de 

Gestao do desempenho (gerenciar desempenhos dar feedback, orientar), de 

Remuneragao e Recompensa (remunerar, reconhecer, recompensar) e de Gestao 

de clima (pesquisar, analisar, adequar). Chiavenato (1996) ao falar sabre as 

tendencias na area de recursos humanos cementa as tarefas do RH: 

A variavel humana tern sido o ponto crltico das empresas em todo programa 

de expansao, de melhoria da qualidade, de incremento da produtividade, de 

focalizagao no cliente, de competitividade etc. Quase sempre, as pessoas 

constituem para as empresas urn desafio crucial no alcance e na manutengao 

de padroes elevados de qualidade, produtividade e competitividade. E, ao 

mesmo tempo, as pessoas constituem a vantagem competitive que 

representa o alga mais que uma empresa pode oferecer ao mercado e 

mostrar -se competitiva. Assim, as pessoas podem tanto constituir o probfema, 

como podem constituir a solugao. 0 desafio ou a oportunidade. As duas faces 

da mesma moeda. E que as pessoas sao incrivelmente diferentes em suas 

caracterfsticas individuals e dotadas de urn formidavel elenco de 

potencialidades que dificflmente sao localizadas e exploradas pelas empresas 

na sua plenitude. Mas, sempre e sempre, sao as pessoas que fazem a 

diferenga e personalizam a empresas e a fazem distinguir-se de todas as 

demais. Mas, para que isto acontega, e mister que as pessoas sejam 

selecionadas, integradas socialmente, treinadas, desenvolvidas, lideradas, 

motivadas, comunicadas, avaliadas, remuneradas, recebam retroagao de seu 

desempenho, participem nas decisoes que afetem direta ou indiretamente e 
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possam extemar seu ponto de vista, etc. (CHIAVENATO, 1996, p. 5). 

Para urn sistema eficaz, e precise que os profissionais de RH conhe9am 

muito bern suas empresas, seus produtos, seus clientes, seus concorrentes, as 

principais questoes de movimentam o mundo dos neg6clos enfim, todos os aspectos 

da arena onde irao atuar. Para poderem alinhar sistemas, polfticas e praticas, devem 

ainda conhecer os objetivos e as estrategias do neg6cio, o que nem sem~ 

acontece. Urn problema maior e que, muitas vezes, nem a alta dire9ao tern muito 

clara quais sao esses objetivos e essas estrab3gias. 

Ha muitas variaveis envolvidas no caminho entre o desempenho individual e o 

desempenho organizacional. Para que esse caminho seja bern percorrido, e preciso 

ter a visao do todo e das partes que compoem esse todo. Nao e uma tarefa facil. 0 

desafio e grande, mas e possfvel ser vencido. 

"Alem das novas formas de trabalho, as mudan9as de natureza tecnol6gica 

viabifizam novas tipos de produtos e serviyos, os quais passam a ter um 
comum elevado grau de diferencia9ao. Nos casas em que a tecnologia deixa 

de ser considerada como urn diferencial, a enfase desloca-se para os 

serviyos agregados." (VERGARA, 1999, P.30). 

A reestruturayao das economias em diferentes partes do mundo, par diversos 

fatores esta produzindo mudan9as significativas no mercado de trabalho e nas 

organiza96es. Hoje com a competitividade, as empresas estao reformufando criterios 

de avalia9ao e padroes de comportamento, pais a atua9ao em nfvel global exige 

novas conceitos e praticas diferenciadas e competitivas para a permanemcra oo 
mercado. Estas mudan9as afetam significativamente as relay5es do homem com o 

trabafho. Assim, tanto pelas mudan9as estruturais nas empresas, como peas 

mudanyas nas relagoes do homem com o trabalho, o setor de RH passa por 

mudan9as significativas. Nao se pode dizer, no entanto, que estas mudan9as sejam 

recentes. Pelo contrario, a hist6ria do setor de RH e marcada par mudanyas. 

Com a globalizagao dos neg6cios, o desenvolvimento tecnot6gico, o forte 

irnpacto da mudanga e o intenso movimento por qualidade e produtividade, 

surgiu uma eloquente constatayao na maioria das organizagoes: o gran® 

diferencial, a principal vantagem competitiva das empresas decorre das 



pessoas que mantem e conservam o status - que geram e fortalecem a 

inovac;ao e o que devera vir a ser. .. Varia enormemente a mane ira pel a qual 

as pessoas se comportam, decldem, agem, trabalham, executam e melhoram 

suas atividades, cuidam dos clientes e tocam os neg6cios das empresas. E 

t~ssa variac;ao depende, em grande parte, de polfticas e diretrizes das 

organizac;oes que dizem respeito a como lidar com as pessoas em suas 

atividades. (RIBEIRO, 2006, p. 4) 

No Brasil, nas primeiras decadas do seculo XX o papel do RH era exerddo 

par donas de empresas ou advogados que conduziam o Departamento de Pessoal, 

que nasceu com a administrac;ao cientffica, na era do Taylorismo-Fordismo, quando 

as empresas operavam em urn ambiente de estabilidade, economia local, mercados 

regionais e demandantes, alem de relativa facilidade de previsoes. A produtividade 

era medida em tempos e movimentos dentro de urn carater mecanicista, restando a 
area de Recursos Humanos atividades operacionais administrativas, como fofha de 

pagamento, beneffcios e atenc;ao a aspectos legais trabalhistas. A area estava 

centrada nos resultados e limitava-se a selec;ao mao de obra, controle do trabati'lo t~ 

pagamentos. Destaca-se em 1943, a promulgagao da CL T par Getulio Vargas. A 

decada de 60 foi marcada pelo surgimento dos sindicatos e a repressao da ditadura. 

No anos 70, o RH passa a ser constituido par administradores de empresas e 
na decada seguinte os psic61ogos passaram a exercer urn papel predominante nos 

setores de RH. Neste perlodo nasce urn RH revolucionario, preocupado com os 

parceiros internes, descobridor das pessoas como os verdadeiros recursos humanos 

e dos interesses dos acionistas, mas ao mesmo tempo incapaz de lidar com tudo 

isso e com processes, leis e sindicatos ao mesmo te~+ 

Os anos 90 ficaram marcados como a decada das fusees, aquisic;oes e 

terceirizag5es que geraram muitas demissoes. Nasce o servigo de Outplacement 

(recolocac;ao no mercado) como tentativa de minimizar os efeitos das demissoes. Os 

profissionais de RH buscam metodologias para integrar as pessoas, aliviar o stress, 

testar os limites e desenvolver competencias. 

Neste inicio do seculo XXI ha uma busca par transformar o papel tradicionaf 

do RH, relacionado a infra-estrutura organizacional. Conceber e desenvolver 

processes eficientes para contratar, treinar, avaliar, premiar, promover, alem de ~tr 
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0 fluxo de funcionarios na organiza98o, ja nao e suficiente. 

A area de Recursos Humanos tern como objetivo principal administrar as 

relac;oes da organizac;ao com as pessoas que a compoe, consideradas, hoje 

em dia, parceiras de neg6cio, e nao mais meros recursos empresariais. Esse 

passou a ser o mais importante desafio interno das empresas, em plena era 

da informa98o - uma func;ao estrategica demais para ficar centralizada e 

monopolizada nas maos de poucos especialistas, que atuam simplesmente 

na esfera tatica ou operacional. (RIBEIRO, 2006, p. 1) 

No momenta em que a competitividade marca o mundo dos neg6cros; e 
preciso ficar provado que a a98o do RH tern alto impacto nos neg6cios da empresa 

e que o RH tambem e urn setor "fazedor" de neg6cios. A area, assim como as 

outras, tambem compra soluc;oes, vende ideias e terceiriza operac;oes. Espera-se 

que gerentes e diretores de RH usem seu tempo para planejar as estrategias da 

area, e nao se ocupar cuidando de transac;oes burocraticas que podem estar nas 

maos de outras pessoas. Muitas empresas colocam processes inteiros na Internet e 

eustomizam suas transac;oes para otimizar seu tempo. Ha algumas decadas o 

tamanho e a complexidade da estrutura fisica de uma organizac;ao estav-cam 

diretamente ligados a competitividade. Hoje em dia, no entanto, aspectos como o 

conhecimento desenvolvido e mantido, a marca e as pessoas que trabalham nas 

empresas sao diferenciais competitivos muito mais significativos. 

/Ji$. organizac;oes precisam estar alinhadas internamente para que isso se 

reflita nas parcerias externas. Os diferentes perfis profissionais exigem tratamento 

diferenciado, as polfticas de salario e outros tipos de recompensa devem ser 

pr6prios para o perfil dos profissionais de cada area, porque seus interesses sao 

diferentes. Especialistas em subsistemas de RH tendem a desaparecer. As dectsOe:$ 

serao tomadas por grupos profissionais generalistas, que podem incluir profissionais 

de RH conhecedores da area que precisa ser atendida, com parceiros internos 

interessados, profissionais das areas que estao sendo atendidas naquele memento 

a parc-eiros externos, alem dos parceiros internos de outras areas que estejam 

envolvidas na decisao. Sao visoes diferentes que contribuem para a tomada de 

declsao. 
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Dentro deste novo papel, o RH torna-se responsavel par cuidar do capita! 

intelectual da organizacao. E preciso enxergar os talentos que se sobressaem, que 

garantem e vao continuar garantindo o diferencial da empresa, e trata-los com muita 

atenc;ao, inclusive oferecendo coaching constante. lsso porque caso nao sejam 

reconhecidos e estimulados em seus pianos profissionais, esses talentos serao 

perdidos. Em uma epoca em que a globalizac;ao, a competic;ao, o forte impacto da 

tecnologia e as celeres mudanc;as se tornaram os maiores desafios externos, a 

vantagem competitiva das empresas esta na maneira de utilizar o conhecimento das 

pessoas, colocando-o em ac;ao de modo rapido e eficaz, na busca de solu~ 

satisfat6rias e de novas produtos e servigos inovadores. 

Dentro desta nova realidade do mundo dos neg6cios, praticas conservadoras, 

baseadas em visoes tecnicistas, tornam-se inviaveis. E precise ter urn novo olhar 

~e o homem e o trabalho. 0 que as empresas buscam hoje em dia e que seus 

proflssionais tenham visao do neg6cio da organizacao e nao sejam como o operario 

representado por Carlitos, personagem de Charles Chaplin no fitme Tempos 

Modernos de 1936, que s6 apertava parafusos e sua atividade era tao mecanica que 

ele se alienava e perdia a noc;ao de sua tarefa no processo de produ~. 

Nas atuais relagoes de trabalho o paternalismo da Iugar ao compartilhamento 

de responsabilidades; espera-se que as empresas oferec;am oportunidades 

para o desenvolvimento de seus empregados e parceiros e que estes cuidem 

de suas pr6prias carreiras e comprometam-se com resultados. A esse novo 

pacta podem ser somadas as expectativas provenientes de valores 

emergentes da sociedade, como, par exempto, o desejo de maior participagao 

e a busca de auto-realizac;ao. (VERGARA, 1999, p. 30). 

Os mais ceticos, porem, duvidam das mudanc;as no setor de RH. Chegam a 

crer em um cenario muito parecido com antigas tend€mcias, mas com nova 

roupagem, como no dito popular velhas praticas com novas names. Torna-se 

necessaria verificar ate que ponto este tipo de observagao e verdadeira. Urn novo 

oonceito de Recursos Humanos e realidade ou apenas mais uma tendencia? 

Aparentemente, uma das areas empresariais que mais tern sofrido mudanc;as 

nestes ultimos tempos e a Administragao de Recursos Humanos (ARH). 

Mudanc;as de configurac;ao e postura... Muito se falou, mas pouca coisa 
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realmente mudou. Enquanto as demais areas empresariais, tais como 

produyao, finangas, processamento de dados, comercializagao e marketing 

etc., passam frequentemente por grandes mudangas e transformagoes em 

seus processes, a ARH ainda permanece com o mesmo conjunto de 

attvrdades que forma o seu perfil ha mais de quatro ou cinco decadas. 

(CHIAVENATO, 1996, p. 1). 

A area de recursos humanos se apresenta como urn vasto campo para 

mudangas que devem seguir na mesma direyao que as organizagoes em busca de 

qualidade, competitividade e produtividade, ao mesmo tempo ser capaz de 

acompanhar as necessidades dos trabalhadores, ditos recursos humanos, que tern 

uma nova relayao com o trabalho e demandam urn trabalho diferente daquele que~ 

o setor responsavel, em grande parte, por administrar estes recursos. 

E precise que os profissionais de Recursos Humanos nao se esquegam de 

que os modismos tecnicos e conceituais passam. As (micas coisas que nao 

passam sao estas expectativas dos empregados: desejo de justiga, 

valorizagao e reconhecimento, transparencia, possibilidades de evolugao, 

alem de ter boa lideranya, born ambiente de trabalho e seu trabalho 

dtgnificado. (RIBEIRO, 2006, P.12) 

Cabe neste momenta aos profissionais de Recursos Humanos a tarefa de 

questionar suas praticas e avaliar os resultados, a fim de verificar se tal mudanga de 

fato acontece e, mais importante ainda, se mesmo quem esta fora do setor de 

recursos humanos tambem e capaz de perceber estas mudangas e reconhecer seu 

vator. Mais do que discutir sua estrutura internamente, o RH precisa saber como ele 

e percebido pelos stakeholders. 

Stakeholder ou, em Portugues, parte interessada ou interveniente, refere-se a 

todos os envolvidos em um processo, por exemplo, clientes, colaboradores, 

investidores, fornecedores, comunidade, etc. 0 processo em questao pode 

ser de carater temporario (como um projeto) ou duradouro (como o neg6clo 

de uma empresa). 0 sucesso de qualquer empreendimento depende da 

participagao de suas partes interessadas e por isso e necessaria assegurar 

QUe suas expectativas e necessidades sejam conhecidas e consideradas 
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pelos gestores. Uma organizac;ao que pretende ter uma existencia estavet e 

duradoura deve atender simultaneamente as necessidades de todas as suas 

partes interessadas. (Wikipedia) 

Nos dias atuais ja e urn fato consumado, nao ha mais condic;oes de as 

empresas se sustentarem tendo como unico objetivo atingir a maxima lucratividade, 

como se o Iuera fosse o fim em si mesmo. Muitas decisoes tomadas pelos 

administradores exigem que sejam levadas em conta as pessoas que serao 

afetadas, tanto em termos do resultado como do processo. Toda organiz~ ao 
realizar seu planejamento estrategico tern que considerar a comunidade na qual esta 

inserida, seus clientes, dirigentes e tambem seus funcionarios ou colaboradores. 

Oa mesma forma, o setor de Recursos Humanos precisa de integrar ao 

neg6cio da empresa, alinhar suas praticas ao planejamento estrategico da 

organizac;ao, integrar -se aos demais setores e, especialmente conhecer e atender 

as necessidades dos funcionarios. Pesquisas de clima podem dar indicios dos 

interesses dos funcionarios, mas assim como pesquisas de mercado, o RH prec-tsa 

conhecer seus clienfes, descobrir como eles o percebem e especialmente o que 

estes cfientes esperam dele. 
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3. DADOS DAS EMPRESAS 

Empresa 1: lndustrias Qui micas Carbomafra S.A 

A empresa foi fundada em 1945 em Mafra, Santa Catarina, e em 1973 

inaugurou sua unidade em Curitiba, onde atualmente esta a unica unidade. A 

Industria produz carbona ativado, produto utilizado em processes de filtragem. Sua 

estrutura e familiar, sendo dirigida por tres diretores, membros da familia e quatro 

gerentes. Seu quadro funcional e composto por cerca de 200 funcionarios, 

eoncentrados, principalmente, na area de produt;ao. 0 setor de RH na empresa ja 

esta consolidado ha mais de 30 anos, conforme alguns registros e documentos. Nao 

e possfvel precisar a data da criac;ao do setor de Recursos Humanos na empresa, 

pais um incendio no inicio da decada de 90 queimou muitos documentos e regtstroo 

mais antigos. 

Atualmente, o setor de Recursos Humanos da empresa e composto por 5 

profissionais, sendo eles: uma analista (responsavel por folha de pagamento, 

Me-argos, beneflcios e demais lanc;amentos que em geral se atribui a departamento 

de pessoal), urn tecnico em seguranc;a do trabalho, urn auxiliar e urn assistente (que 

auxiliam nas diversas tarefas e no atendimento aos funcionarios ), e uma anaflsta 

(responsavel por recrutamento e selet;ao, programac;ao de treinamentos, avalia<;ao 

de desempenho, pesquisa de clima organizacional, entre outras atividade$ 

atribuldas a area de Recursos Humanos). 0 setor e subordinado ao gerente 

administrative financeiro. 
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Empresa 2: A VIC Distribuidora de Acumuladores Uda. 

A empresa foi fundada em 197 4 em Curitiba e atualmente conta com uma filial 

em Joinville. A empresa atua no comercio atacado de acumuladores de energia 

(bateria para velculos) de urn fabricante que determina alguns procedimentos 

administrativos. A matriz da empresa conta com 22 funcionarios e a filial com 4 

funcionarios. Na matriz as atividades estao divididas entre o setor administrative, de 

logfstica e assistencia tecnica. Fungoes como controle de folha de pagamento, ferias 

e registro de ponto sao executadas par urn funcionario do setor financeiro. 



4. PESQUtSA 

Realizou-se uma pesquisa de levantamento, efetuada no mes de Setembro 

de 2007, nas empresas lndustrias Qufmicas Carbomafra S.A, chamada empresa 

01, e A VIC- Oistribuidora de Acumuladores Ltda., empresa 2. 

4.1 RESULTADOS 

lnicialmente sabre as caracterfsticas da amostra pode-se verificar que a 

maioria dos funcionarios que responderam ao questionario na empresa 1 tern no 

maximo o ensino fundamental complete, enquanto na empresa 2 a maioria cursou o 

ensino media. 

A empresa 2 foi escolhida justamente por nao ter urn setor de RH, entretant..o 

dais dos cinco funcionarios que participaram da pesquisa responderam que sua 

empresa tern RH. 

Na empresa 1 , metade dos funcionarios que responderam o questionario • 

trabalham com registro em carteira a partir do ano 2000, enquanto na empresa 2 

todos comet;aram a trabalhar com registro em carteira antes disso. 

Em relat;ao a questao 1, se o RH e importante para o sucesso das 

organizat;oes, todos assinalaram sim, em ambas as empresas. 

Na questao 2, onde deveriam assinalar de que forma o RH pede contrrbutr 

para o sucesso da organiza<;ao, na empresa 1 as alternativas cuidando da folha de 

pagamento, selecionando e contratando pessoas e atuando como agente de 

transformat;ao na empresa foram as mais frequentes. Na empresa 2, treinando e 

avaHando funcionarios, selecionando e contratando pessoas e cuidando da folha de 

pagamento foram as mais frequentes. 

Na questao 3, se o RH pede influenciar diretamente seu trabalho, a proporgao 

foi exatamente a mesma nas duas empresas, sendo que 60% assinalaram que sim e 

40% nio, 

A questao 4, seas tarefas do RH hoje sao as mesmas da decada de 80, em 

ambas as empresas a maioria considera que nao sao as mesmas. 

A quinta pergunta, se nos dias atuais as empresas valorizam mais o RH do 

que na decada de 80, 80% das respostas na empresa 1 foram sim e 60% na 
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empresa2. 

Na questao 6, os funcionarios deveriam responder se o RH hoje e mais 

importante para os funcionarios do que era na decada de 80. Na empresa 1 90% e 

na empresa 2 80% responderam que sim. 

Na setima questao, OS funcionarios deveriam assinalar quais tarefas sao de 

responsabilidade do RH hoje em dia. Na empresa 1 as respostas assinatadas CQffi 

maier freqoencia foram: selecionar e contratar pessoas, gerenciar salaries e 

beneffcios e cuidar da qualidade de vida dos funcionarios. Na empresa 2 as 

alternativas mais assinaladas foram gerenciar salaries, treinar e avaliar funcionarios, 

curdar da qualidade de vida dos funcionarios e prestar servigo de consultoria aos 

gerentes. 

Na questao 8 para os funcionarios da empresa 1 a maioria considerou que 

eram tarefas do RH na decada de 80 gerenciar salaries e selecionar pessoas. Para 

os funcionarios da empresa 2 gerenciar salaries, controlar a execugao de tarefas e 

selecionar pessoas eram tarefas do Rh na decada de 80. 

A questao 9, se voce acha importante que a empresa tenha urn setor de RH, 

todos os funcionarios de ambas as empresas responderam sim. 

Na questao 1 0 os funcionarios deveriam assinalar as tarefas que consideram 

mals importantes em urn setor de RH. Para os funcionarios da empresa 1 as mais 

importantes sao: selecionar e contratar pessoas, gerenciar salaries e beneffcios, 

atuar como agente de transformagao e cuidar da qualidade de vida dos funcionarios. 

Para os funcionarios da empresa 2, gerenciar salaries, treinar e avaliar funcionari<m 

e cuidar da qualidade de vida dos funcionarros. 
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4.2 ANALISE DOS DADOS 

As amostras foram selecionadas buscando profissionais que tenham cursado 

no maximo o 3° ano do segundo grau. Este criteria esta ligado ao nfvel de 

conhecimento te6rico sobre administrac;ao de empresas e administrayao de 

Recursos Humanos. Atualmente grande parte dos curses de graduac;ao oferece 

noc;oes de administrayao e muitos deles incluem disciplinas de formac;ao gerencratf g 

que impreterivelmente inclui informac;oes sobre gestae de pessoas. Tendo mais 

informac;oes sobre administrayao de pessoas os entrevistados poderiam basear 

suas respostas em seus conhecimentos te6ricos e nao em suas experiencias. 

Portanto foram selecionadas amostras de funcionarios que nao tenha cursado 

nenhum curse de graduac;ao em ambas as empresas. 

Outre criteria para composic;ao da amostra foi o fato de nao trabafhar no setor 

de RH, pois da mesma maneira as respostas poderiam sofrer influencia de 

conhecimentos te6ricos e nao serem baseadas nas experiemcias e expectative!$. 

Na empresa 1, industria qufmica que conta com cerca de 100 funcionarios, a 

administrayao da empresa disponibilizou os funcionarios de 1 turno de um setor de 

produc;ao por atenderem aos criterios da amostra. 

Na empresa 2, distribuidora de baterias com um total de 22 funcionarios, o 

questionarios foi aplicado com todos aqueles que atendiam aos criterios. 

A aplicac;ao do questionario na empresa 1 foi feita em duas sessoes. A 

primeira sessao foi interrompida por um problema tecnico na produc;ao o que 

demandou que todos os funcionarios voltassem as suas atividades. Como as 

funcionarios ficaram pouco tempo com o questionario, tendo respondido poucas 

perguntas, optou-se por reiniciar a aplicac;ao do questionario em outra data o que 

dispensou que cada funcionario identificasse seu questionario. Uma semana depois, 

to! feita uma nova sessao com os mesmos funcionarios, para que respondessem ao 

questionario. Durante as respostas surgiram duvidas quanta as questoes 4 e 8. Os 

funcionarios, em geral muito jovens, afirmaram que nao trabalhavam e nao sabiam 

como era o trabalho na decada de 80. Foram orientados entao a responder aquila 

que "imaginam" que poderia ser atribuiyao do RH na decada de 8(1 
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A aplicac;ao do questionario na empresa 2 foi feita em urn dia, sendo aplicado 

a todos os cinco funcionarios no mesmo horario. Todos responderam os 

questionarios e nao tiveram duvidas quanto as perguntas. 

Na empresa 1 a aplicac;ao do questionario foi permitida apenas para os 

funcionarios de urn turno de modo a interferir o mfnimo possfvel nas atividades 

realizadas. 

A amostra da empresa 2 e pequena (5 questionarios), pois poucas empresas 

nao contam com urn profissional responsavel ou urn setor de RH. Apenas empresas 

de pequeno porte como a utilizada nesta pesquisa. A amostra fica ainda mati 

reduzida devido aos criterios de composic;ao da amostra. 

As amostras de ambas as empresas sao pequenas tornando os resultados 

pouco significativos, entretanto estes dados servem como estudo preliminar e 

podem dar origem a novas pesquisas com amostras maiores e resultados que 

permitam analises mais aprofundadas e consistentes. 

Os dados obtidos nesta pesquisa tambem mereceriam uma analise 

qualitativa, visto que muitas respostas apresentadas geram novos questionamentos, 

entretanto, em virtude do pouco tempo disponivel para a realizac;ao deste estudo, o 

foco foi mantido na analise quantitativa dos dactos. 



4.3ANAUSE DOS RESULTADOS 

Urn primeiro dado que chama aten9fio, e o fato de na empresa 2, que nao tern 

RH, dois dos cinco funcionarios que responderam aos questionarios assinalaram 

que sua empresa tern sim urn setor de RH. Sobre este fato pode-se supor que 

conhecem pouco sobre sua empresa, ou mesmo informalmente, alguem representa 

o RH junto a estes funcionarios. Possivelmente a pessoa responsavel pela folha de 

pagamento assume este papel. Outra hip6tese e que para estes funcionarios o 

simples fato de cuidar dos pagamentos ja caracteriza o RH. 

0 Brasil e urn pais repleto de desigualdades, sociais, econ6micas e 

tecnol6gicas, e como nao poderia deixar de ser, o setor de Recursos Humanos 

tambem e cenarios para estas desigualdades. Ha empresas no Brasil que 

desenvolvem trabalhos muito bern sucedidos em RH, alguns muito avangados. 

Entretanto, ainda e possfvel encontrar empresas onde o RH e responsavel apenas 

por praticas operacionais como folha de pagamento e controle de ponto, quando h:a 
urn RH. Ha muitas empresas que nem mesmo cumprem as legislag6es trabalhista e 

previdenciaria. Em uma realidade tao complexa, fica mais diffcil analisar o papel do 

RH e citar quais sao suas responsabilidades. Mesmo diante de uma realidade tao 

romptexa os resultados apontam que os funcionarios consideram o RH importante 

slm para o sucesso da organizagao. Nas duas empresas todos assinalaram que o 

RH e importante sim para que a empresa atinja resultados desejados em relagao a 

tucratividade, qualidade e competitividade. 

A realidade organizacional, que sofre o impacto de fatores diretamente 

relacionados ao fen6meno da globalizagao, como disseminagao de conhecimento, 

aquisigao de novas tecnologias, preocupagao com a melhoria da qualidade de vida 

das pessoas, competitividade acirrada, entre outros, mostra que cada vez mais as 

empresas precisarao reconhecer o valor do capital humano. 0 RH surge como o elo 

que equilibra os interesses das empresas e dos funcionarios. 

A administragao de Recursos Humanos consiste no planejamento, na 

organizagao, no desenvolvimento, na coordenagao e no controle de tecnicas 

capazes de promover o desempenho eficiente de pessoal, ao mesmo tempo 

em que a organizagao representa o meio que permite as pessoas que com 

ela colaboram alcangar os objetivos individuais relacionados direta ou 
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indiretamente com o trabalho. A Administragao de Recursos Humanos 

significa conquistar e manter pessoas na organizagao, trabalhando e dando o 

maximo de si, com uma atitude positiva e favoravel. .. Tambem esta em jogo a 

qualidade de vida que a organizagao e seus participantes levarao e a especie 

de participantes que a organizagao pretende cultivar. (CHIAVENATO, 2002, 

p. 162). 

Segundo as respostas dos funcionarios a questao 2, como o RH pode 

contribuir para a empresa atingir seus objetivos, para os funcionarios que trabalham 

na empresa que tern RH todas as opgoes foram assinaladas, sendo que as mais 

frequentes foram cuidando da folha de pagamento, assinalada 90% dos 

funcionarios, selecionando e contratando funcionarios, escolhida por 80% e atuando 

como agente de transformagao escolhida por 60%. Para os funcionarios da empresa 

que nao tern RH, a opgao mais frequente foi treinando e avaliando funcionarios, com 

80% e para 60% deles selecionando e contratando pessoas e cuidando da folha de 

pagamento. 

Nesta questao deveriam ser assinaladas as alternativas que representassem 

as formas como o RH pode contribuir para o sucesso da empresa, que para os 

funcionarios da empresa 1 foram todas as alternativas, enquanto os funcionarios da 

empresa 2 nao assinalaram as alternativas atuando como agente de transformagao 

e cuidando da qualidade de vida dos funcionarios. Em maior ou menos proporgao os 

funcionarios da empresa 1 consideraram todas as atividades importantes, com 

destaque para "atuando como agente de transformagao" que foi assinalada por 60% 

deles e que tradicionalmente nao era uma atribuigao do RH. Por outro lado, nenhum 

funcionario da empresa 2 nao assinalou esta ou a opgao "cuidando da qualidade de 

vida dos funcionarios". 

Este tipo de resposta pode ser fruto de varias influencias, como a experiencia 

que estas pessoas tern de RH e por nunca terem experimentado, nao concebem 

como o RH ode ser urn agente de transformagao ou pode cuidar da qualidade de 

vida dos funcionarios, ou mesmo que saibam como e, nao percebem como este tipo 

de agao pode auxiliar a empresa a atingir seus objetivos. Os funcionarios da 

empresa 2 tern maior escolaridade do que os funcionarios da empresa 1 , entretanto 

na empresa 1 , a julgar pel a epoca em que comegaram a trabalhar com registro em 
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carteira, podem ser mais jovens e ter expectativas diferentes. 

Na questao 3, as respostas foram proporcionalmente iguais. Tanto na 

empresa que tern RH quanto na que nao tern RH 60% dos funcionarios acreditam 

que os trabalhos realizados pelo RH podem influenciar diretamente em seu trabalho. 

Possivelmente este fndice seria maior caso houvesse maior clareza sobre como o 

RH atua ou mesmo caso o RH das empresas atuasse de forma mais efetiva, assim 

mais funcionarios poderiam identificar que o trabalho do RH interfere em seu 

trabalho de varias formas, como define Chiavenato (1996, p. 19): 

Ha uma constante e profunda preocupayao com o clima organizacionat e 

com a satisfaGao das pessoas. A qualidade de vida passou a ser a 

verdadeira obsessao das empresas bern sucedidas, porque elas 

perceberam que a qualidade dos seus produtos e serviGOS e funyao direta 

da qualidade de vida que as pessoas tern dentro da organizayao. e a 

qualidade de vida significa bons salarios, bons beneffcios, cargos 

adequadamente desenhados, clima organizacional sadio, estilo de lideran~ 

eficaz, motivaGao intensiva, retroayao contfnua, recompensas pelo born 

desempenho como reforyo psicol6gico, intensa comunicavao e interavao, 

educayao continuada e tudo o mais. 

A pergunta 4 visa identificar se os funcionarios percebem a evoiU<;ao do RH e 

se diferenciam o RH de hoje do RH de 20 anos atras. Em ambas as empresas a 

ampla maioria dos funcionarios marcou a alternativa que as atividades nao sao as 

mesmas, portanto ha uma percepgao de mudangas. Nas questoes 7 e 8, os 

funcionarios puderam assinalar mais claramente quais as tarefas que mudaram. 

A quinta pergunta visa avaliar a percepgao dos funcionarios quanto a 

valorizac;ao e apoio do RH dentro das organizag6es nas ultimas decadas. A maioria 

indicou que hoje as empresas valorizam e ap6iam mais o RH do que nos anos 80. 

Esta resposta e mais urn indicativa de que os funcionarios percebem tanto uma 

mudanga do RH quanto que o RH ganhou espago nas empresas. Mas cabe destacar 

que na empresa que nao tern RH ha uma porcentagem maior de pessoas acham 

que responderam nao a esta pergunta. A resposta pode ser reflexo do fato de a 

empresa nao ter RH, portanto nao ap6ia nem valoriza este trabalho. 

Da mesma forma, a sexta pergunta avalia se os funcionarios acreditam que o 

RH hoje em dia e mais importante para os funcionarios do que era nos anos 80. Em 

ambas as empresas a ampla maioria indicou que sim, que hoje o RH e mais 
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importante. Ao indicar sim nesta questao, os funcionarios indicam que consideram o 

RH mais atuante, mais proximo dos funcionarios do que era nos anos 80. Alguns 

dos funcionarios que responderam o questionario nao trabalhavam na epoca, mas 

podem ter visto seus pais, parentes e amigos trabalhando e atraves deles perceber 

as mudanc;as, bern como podem chegar a esta conclusao atraves das informac;oes 

que tern acesso. 

Seja qual for a fonte de informac;oes, se pela propria experiencia, dos outros 

ou mesmo por conhecimento teorico, atraves das respostas as perguntas 4, 5 e 6 

estes funcionarios indicam que percebem as mudanc;as no setor de recursos 

humanos. 

Nas perguntas 7 e 8 os funcionarios deveriam assinalar as tarefas do RH hoje 

enos anos 80. 

Quanto as tarefas do RH hoje, em ambas as empresas, a maioria assinalou a 

tarefa de gerenciar salarios e beneflcios. Este item pode ser entendido tanto pelo ato 

de cuidar da folha de pagamento, como a tarefa de elaborar pianos de cargos e 

salarios. Se a tarefa de cuidar da folha de pagamento vern cada vez mais deixando 

de ser trabalho do RH, por outro lado, cuidar para que as remunerac;oes sejam 

justas e uma tarefa bastante atual do RH. 

Selecionar e contratar pessoas eficientes foi uma opc;ao escolhida por 90% 

dos funcionarios da empresa 1 e por nenhum da empresa 2. A resposta pode ser 

oonsequencia da atuac;ao do RH das empresas onde atuam. Na empresa 1 o Rh e 

responsavel pela selec;8o e contratac;ao de funcionarios, enquanto na empresa 2 

este trabalho e realizado por agencias terceirizadas. 

I{Treinar e avaliar os funcionarios" foi selecionada por 40% dos funcionarios da 

empresa 1 e por 80% da empresa 2. Esta resposta tambem pode estar ligada a 

atuac;ao do RH das empresas onde trabalham. A empresa que tern RH e 
responsavel pela programac;ao de treinamentos e avaliac;8o de desempenho, 

entretanto, a empresa passa por serias dificuldades financeiras e poucos 

treinamentos sao realizados. Na empresa 2, que ao tern RH, a empresa que produz 

as baterias que sao distribuldas na empresa oferece alguns treinamentos de 

qualificac;ao que sao realizados periodicamente. 

Atuar como agente de transformac;ao na empresa foi assinalada por metade 

dos funcionarios da empresa 1 e por 20% dos funcionarios da empresa 2. Este papal 
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do RH e bastante atual e muito discutido na teoria, mas poucas vezes visto na 

realidade das empresas. Interessante encontrar na pesquisa que os funcionarios 

indicam esta como sendo uma func;ao do RH atual. Esta resposta indicada por 

metade dos funcionarios da empresa 1 pode indicar que o RH nesta empresa 

desempenha este papel, ou que os funcionarios nesta empresa identificam que o RH 

pode assumir este papel, portanto acreditam na capacidade do RH de promover 

mudanc;as. 

Muitos te6ricos identificam que cada vez mais o RH deixara de assumir 

tarefas burocraticas e operacionais, que podem ate mesmo ser terceirizadas, para 

assumir urn papel de consultoria. Chiavenato {1996) define: 

"A Administravao de Recursos Humanos lida com meios, com recursos 

intermediarios e nao com os fins. Ter pessoas nunca constituiu o objetivo 

principal de uma organizac;ao, mas uma decorrencia inevitavel desta para 

poder funcionar adequadamente. A Administrac;ao de Recursos Humanos e 
uma funyao de staff, de assessoria, cuja atividade fundamental consiste em 

planejar, prestar servic;os, assessorar as gerencias e chefias, recomendar e 

controlar." P. 27. 

Para 50% dos funcionarios da empresa 1 e 60% dos funcionarios da empresa 

2, este e urn papel do RH nos dias atuais. Estas respostas apontam que estes 

funcionarios percebem a aproxima<;ao do Rh com as lideranc;as, que sao aqueles 

que de fato fazem a gestao de pessoas e alimentam o RH com informac;oes para 

que este possa orientar, planejar e assessorar. 

Cuidar da qualidade de vidas dos funcionarios foi atribufda como tarefa atual 

do RH por 60% dos funcionarios em ambas as empresas, o que significa que 

independentemente de ter urn RH que cuide da qualidade de vida dos funcionarios, 

estes identificam esta como sendo uma tarefa de responsabilidade do RH. 

Na questao 8, os funcionarios deveram apontar as tarefas que eles 

consideram responsabilidade do RH nos anos 80. Estas questoes geraram duvidas, 

pois alguns dos funcionarios que responderam os questionarios nao trabalhavam 

nesta epoca, em especial na empresa 1, alguns funcionarios sao muito jovens e 

possivelmente nasceram na decada de 80, por isso tiveram duvidas quanto a o que 

responder. Durante a aplica<;ao do questionario os funcionarios da empresa 1 que 

citaram nao trabalhar na epoca e nao saber como era o RH foram orientados a 
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responder mesmo assim, assinalando as op¢es que eles imaginam corresponder a 

realidade da epoca. Esta orientayao foi feita buscando identificar se mesmo sem 

dados concretos, os funcionarios supoem que o RH evolui ou nao. 

Nesta oitava questao, quanto as atividades do RH nos anos 80, a maioria 

assinalou a opyao "gerenciar sa Iarios e beneffcios", com 80% na empresa 1 e 1 00% 

na empresa 2. Os mesmos Indices foram apontados para a mesma tarefa nos dias 

atuais, o que indica que os funcionarios avaliam que esta foi e e uma tarefa de RH. 

Quanto a op9ao "controlar a execuyao de tarefas e cumprimento de horarios", 

a empresa 1 apresentou 30 % tanto para os dias atuais como para os anos 80, 

entretanto na empresa 2, 80% indicaram que esta era uma tarefa nos anos 80, 

enquanto ninguem indicou esta como uma tarefa atual. Esta resposta pode ser fruto 

da experiencia, pois na empresa 2 a maioria ja trabalhava na decada de 80 e 

possivelmente acompanhou mudanyas quanto a este controle, ou pelo fato de nao 

terem RH podem ter desvinculado a tarefa do setor. Na empresa 1 , por se tratar de 

uma industria que funciona 24 horas em tres turnos, ha urn forte controle do RH 

quanto a presen9a e execu9ao correta das tarefas. Nesta empresa, o RH mantem 

esta caracterfstica. 

"Selecionar e contratar pessoas eficientes" foi uma op9ao mais assinalada 

para os dias atuais do que para a decada de 80 por mais funcionarios da empresa 1, 

enquanto na empresa 2 nenhum funcionario assinalou esta op9ao para os dias 

atuais, 60% deles assinalaram para os anos 80. Estas respostas podem ser 

explicadas porque na empresa 1, os processos de recrutamento e sele9ao sao feitos 

na empresa, enquanto na empresa 2, sao contratadas empresas especfficas para 

essa tarefa. 

"Treinar e avaliar funcionarios" nos anos 80 foi indicada por urn funcionario da 

empresa 1 e urn da empresa 2. Para os dias atuais este numero de respostas 

aumenta para quatro na empresa 1 e quatro na empresa 2. Estas respostas podem 

indicar que os trabalhadores percebem que nos dias atuais ha uma maior 

preocupa9ao com a forma9ao de mao de obra qualificada, com maior enfase em 

treinamentos. 

Para as tarefas dos anos 80, "atuar como agente de transforma9ao" e "prestar 

serviyo de consultoria aos gerentes" foi assinalada por poucos funcionarios da 
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empresa 1 e nenhum da empresa 2. Como para os dias atuais mais funcionarios 

indicaram estas opgoes, igualmente pode-se supor que estes funcionarios avaliam 

que estas nao eram tarefas do RH nos anos 80 e hoje sao. Esta e uma tendencia 

que se ve na teoria e na pratica, pais cada vez mais a gestao de pessoas e feita 

pelos gestores e llderes e tern o RH como consultor. 

"Administrar pessoas e urn componente estrategico, e uma tarefa importante 

demais para ser centralizada e confiada a apenas urn departamento da 

empresa. Os gerentes das diversas areas das empresas estao se tornando os 

gestores de pessoal e ganhando plena autonomia nas decisoes e agoes a 

respeito de seus subordinados." (CHIAVENATO, 1996, p. 17). 

As questoes 9 e 1 0 tratam das expectativas dos funcionarios quanta a agao 

do RH. Na questao 09, todos os funcionarios de ambas as empresas responderam 

que sim, acham importante que uma empresa tenha urn setor de RH. 

Na decima questao, os funcionarios deveriam assinalar as tarefas que 

consideram mais importantes de urn setor de RH. 

Na empresa 1 as opgoes mais frequentes foram: selecionar e recrutar 

pessoas eficientes (90% ), gerenciar salarios e beneficios (70% ), atuar como agente 

de transformagao (60%), cuidar da qualidade de vida dos funcionarios (60%) e 

treinar e avaliar funcionarios {50%) 

Para os funcionarios da empresa 2, as opg6es mais selecionadas foram: 

gerenciar sa Iarios ( 1 00% ), cui dar da qualidade de vida dos funcionarios (80%) e 

treinar e avaliar funcionarios (80% ). 

Nestas respostas os funcionarios assinalaram as tarefas que consideram 

mais importantes em urn RH. A diferenga mais significativa entre as respostas dos 

funcionarios da empresa que tern Rh e a que nao tern RH aparece em relagao aos 

itens "selecionar e contratar pessoas eficientes" e "atuar como agente de 

transformagao". Em relagao ao primeiro item, a diferenga pode ser explicada pelo 

fato de que a empresa 2 utiliza servigos de agencias de empregos para 

recrutamento e selegao, assim, proporcionalmente menos funcionarios desta 

empresa consideram esta tarefa importante para o RH. Para os funcionarios da 

empresa 1, que faz processos de recrutamento e selegao na empresa, esta e a 

tarefa mais importante do RH. Seriam necessarias outras avaliagoes para identificar 



30 

se esta importancia e dada porque eles consideram a tarefa importante para a 

empresa como urn todo, se e a que melhor conhecem, pais todos passaram por urn 

processo de recrutamento e sele9ao, ou se consideram que esta e a tarefa que o RH 

melhor desempenha. 

A familiaridade dos funcionarios com as tarefas do RH pode ser urn fator de 

forte influencia sabre suas respostas. Por exemplo, na empresa 1 , a tarefa apontada 

como a mais importante e justamente gerenciar salaries e beneffcios que e a tarefa 

realizada pelo assistente financeiro, que se pode dizer representa o setor de RH. 

Quanta a treinamentos, como sao requeridos e programados pela empresa que 

fornece as baterias, tambem sao informados atraves deste funcionario, portanto 

pode-se supor que as respostas destes funcionarios estao ligadas a sua vivencia. 

Nesta organiza9ao o RH nao atua como agente de transforma~o ou presta 

consultoria a gerencia, mesmo porque inexiste. 

Certamente esta nao e a unica hip6tese para explicar as diferen9as entre as 

respostas das duas empresas. A escolaridade dos funcionarios que responderam a 

pesquisa tambem e significativamente diferente. Na empresa 1 a minoria cursou o 

ensino medio, enquanto na empresa 2 eles sao maioria. A maior escolaridade pode 

interferir na importancia dada aos treinamentos ou mesmo na avalia9ao do trabalho 

do RH. 

Na empresa 1 cabe destacar que 60% dos funcionarios entrevistados 

apontaram como uma das mais importantes tarefas do RH atuar como agente de 

transforma9ao. Pode-se supor que nesta empresa ou o RH ja atua neste sentido ou 

de alguma maneira sinaliza aos funcionarios que pode vir a assumir este papel. 

Neste estudo nao sao feitas analises especlficas do trabalho realizado em cada 

empresa, portanto nao ha como afirmar se esta tarefa ja e assumida pelo RH, mas 

sem duvida, OS funcionarios percebem que 0 RH tern potencial para intervir e e 
capaz de promover mudan9as na organiza~o. lsso denota que os funcionarios 

atribuem ao RH uma importancia dentro da organiza9ao. 

Em comum, os funcionarios de ambas as empresas consideram importantes 

tarefas do RH: gerenciar salaries e beneficios, cuidar da qualidade de vida dos 

funcionarios e treinar e avaliar funcionarios. 

Gerenciar salaries e beneflcios nao implica necessariamente em apenas 
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cuidar da folha de pagamento como era feito nos anos 80, mas sim cuidar para que 

as remunera96es sejam adequadas e justas. Este e urn papel que o RH busca 

assumir com eficiencia, atraves da formula98o de pianos de cargos e salaries mais 

modernos, como as remunera96es par habilidades e competencias. 

A remunera9ao par competencias veio com o objetivo de implementar a 

quebra de paradigmas do modele tradicional de remunera98o, buscando alinhar a 

polftica da organiza9ao aos aspectos inovadores de gestae de pessoas com o 

resultado no neg6cio. Com caracterlsticas pr6prias ela e voltada para diferenciar os 

salaries dos colaboradores, atraves de comportamento mensuraveis, e se faz justa, 

realizando a diferencia9ao das compet€mcias dos colaboradores. 

A busca par profissionais com competencias tecnicas e comportamentais 

tornou-se urn diferencial para organiza¢es que querem sobreviver a concorrencia e 

garantir a fidelidade do cliente. Afinal, quem faz a diferen9a para o neg6cio e o 

capital humane. No entanto, nao basta apenas contratar esses profissionais. E. 
precise muito mais, ou seja, torna-se necessaria adotar a96es para motiva-los e rete

los. Nesse sentido, cada empresa realiza investimentos de acordo com suas 

respectivas realidades. 

Nao importa o tamanho da empresa, seja pequena, media ou grande, a 

implanta9ao de urn plano de cargos e salaries torna-se uma alternativa, eficiente, 

economica e rentavel para a organiza98o. Quando o plano e adotado possibilita 

oportunidades de crescimento para o profissional que agrega valor ao neg6cio. Alem 

disso, a organiza9ao tern como remunerar os seus colaboradores de acordo com o 

nfvel de responsabilidades de cada urn. Sem duvida alguma urn plano de cargos e 

salaries alem de trazer beneflcios financeiros, administrativos e estrategicos para as 

empresas, fornece tambem o bem-estar e a certeza para o colaborador de que ele 

esta fazendo o seu trabalho correto, dentro das suas limita96es e ganhando urn 

salario justa par isso. Essa sem duvida e uma tarefa do RH considerada importante 

pelos funcionarios. 

Outra tarefa considerada das mais importantes e que o RH cuide da 

qualidade de vida das pessoas no trabalho. 0 movimento pela qualidade de vida no 

trabalho nas organiza96es, com seus mementos de altos e baixos, ja tern mais de 30 

anos. Urn trabalho que vise a qualidade de vida no trabalho (QVT) requer mudan9a 

de paradigma sabre o Iugar e o papel dos trabalhadores nas organiza9oes. Afinal, 
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sao eles os protagonistas da produgao de riquezas - monetarias, materiais, 

simb61icas. 

A principal deficiencia da maioria das organizac;oes e, ao mesmo tempo, urn 

dos principais motives da ausencia de programas de QVT, e que as empresas nao 

possuem instrumentos para medir e monitorar o bem-estar de quem trabalha. Esse e 

urn dilema que esta igualmente na origem de indicadores bern conhecidos: 

absenteismo, erros, retrabalho, acidentes, doenc;as, entre outros. 0 que elas 

dispoem, de fato, e de uma panaceia de instrumentos para medir o desempenho e a 

produtividade dos trabalhadores. 

Ha duas formas de QVT, a do tipo assistencialista que se caracteriza par 

atividades do tipo anti-estresse como, por exemplo, danc;a de salao, ioga, 

massagens terapeuticas. Nessa 6tica, o trabalhador e a variavel de ajuste. De outre, 

uma QVT do tipo preventiva que se caracteriza por uma polftica de QVT cujo foco de 

atuagao reside nas mudanc;as das condic;oes, da organizac;ao e das relac;oes s6cio

profissionais de trabalho. Nesse caso, a QVT e urn instrumento fundamental de 

gestae organizacional e a possibilidade de sucesso depende, principalmente, de urn 

novo modele de gestae do trabalho. Essa perspectiva, certamente, e aquela que os 

funcionarios esperam que seja tarefa do RH. 

"Treinar e avaliar funcionarios" foi uma opgao apontada tambem par 

funcionarios de ambas as empresas como uma importante tarefa do RH. Nao resta 

duvida de que o conhecimento e o grande referendal na economia globalizada e que 

as organizac;oes tern que se dedicar cada vez mais a aquisic;ao e produgao de novas 

ideias e conceitos para que possam se manter no mercado. De acordo com as 

respostas, podemos ver que os pr6prios funcionarios percebem a importancia do 

aprendizado continuo. 

Aprender e aprender a aprender devem ser uma rotina impulsionadora da 

empresa para que ela se supere sempre. De modo geral, as empresas tern dedicado 

grande importancia ao treinamento de seus colaboradores, tern percebido esse 

impacto na melhoria do desempenho global da organizagao e vern transformando as 

atividades de treinamento em ac;Qes sistematicas e constantes, de tal forma que leve 

a todos a uma continua aprendizagem. E essas aprendizagens, por sua vez, nao 

sao apenas de habilidades especificas, mas sim, de atitudes favoraveis as 

mudanc;as. 
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A empresa que realmente investe na educagao, treinamento e 

desenvolvimento de seu pessoal utiliza o proprio horario de expediente para o 

treinamento. Dessa forma, a organiza9ao realmente demonstra como valoriza o 

desenvolvimento de seus colaboradores e esse investimento nas pessoas e mais 

urn fator motivador, o qual gera urn retorno incalculavel para a propria empresa, ja 

que as pessoas estarao mais qualificadas profissionalmente e aplicarao o 

conhecimento adquirido na propria empresa. As empresas que investem na 

capacita9ao e no desenvolvimento de seus colaboradores estao constantemente 

fomentando, de maneira inteligente, o conhecimento, que se constitui no cerne de 

evolugao, transformagao e produtividade das organiza9oes. 

0 treinamento deve ser orientado para atingir resultados estrategicos: 

aumentar o lucro, aumentar a satisfa9ao dos clientes, aumentar a produgao, 

aumentar as vendas, reduzir custos, reduzir acidentes, reduzir a rotatividade de 

pessoal, melhorar a qualidade e implementar outras melhorias para assegurar a 

sobrevivencia e o desenvolvimento da organiza98o. Para a definigao das 

necessidades da organiza9ao e recomendavel considerar, a poHtica da organizagao, 

sua visao, missao e valores. Nesta etapa, deve-se fazer urn diagn6stico para definir 

as necessidades de treinamento em termos de competencias. 

Vale ressaltar que em plena era do conhecimento, os treinamentos nao se 

resumem apenas a area tecnica. Hoje, e preciso ver o desenvolvimento humano sob 

urn angulo mais amplo e isso tambem exige investimentos em competencias 

comportamentais como, por exemplo, espfrito de equipe, assertividade, 

comunica9ao, administra9ao de conflitos, entre outros. S6 com essa visao 

estrategica, as empresas conseguirao formar profissionais capazes de superar 

obstaculos e apresentar solu9oes para os problemas que surgem no dia-a-dia 

corporative. 

Estas sao as tarefas que os funcionarios consideram as mais importantes 

para o RH, sao tam bern tarefas essencias para o sucesso das organiza9oes e para 

satisfa9ao dos colaboradores, que sao aqueles que fazem os resultados da 

empresa, logo sao tarefas que exigem especial aten9ao dos profissionais de RH. 

"Urn dos aspectos mais crfticos da Administra9ao de Recursos Humanos 

(ARH) esta na dificuldade de se saber se ela esta fazendo ou nao urn born 

trabalho. A ARH esta cheia de desafios e de riscos nao controlados ou nao 
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controlaveis, nao padronizados e imprevisfveis. E urn terreno pouco firme e 

de visao nebulosa em que se pode cometer erros desastrosos ainda na 

certeza de se estar jogando corretamente." (Chiavenato, 2002, p.163). 

E imprescindfvel que o RH tenha sempre a preocupagao de fazer urn born 

trabalho, alinhado as estrategias da organiza9ao, trabalhando para atingir os 

resultados esperados pela empresa e ouvindo seus principais clientes, os pr6prios 

funcionarios. 
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5. RECOMENDA<;OES 

F rente a todo o expos to anteriormente, observa-se tanto na empresa 1 que 

tern urn setor de RH, quanta na empresa 2 que nao tern, os funcionarios consideram 

importante existir urn RH, bern como as respostas indicam que os funcionarios 

acompanham as mudan9as que ocorrem no RH e valorizam os trabalhos 

desenvolvidos. Portanto o RH nao esta omisso, fechado em urn canto empoeirado, 

pelo contrario ele esta se modernizado, assumindo urn papel mais atuante, e seu 

principal cliente, os funcionarios estao acompanhando esta mudan9a. E consenso 

que hoje em dia o diferencial das empresas esta no capital humane, logo nada mais 

justo do que aquele setor que tradicionalmente responsavel por cuidar deste valioso 

capital, ganhar maier importancia. 

As pessoas em todos os nfveis da organiza9ao sao consideradas parceiros 

que conduzem os neg6cios da empresa, utilizam a informa9ao disponlvel, 

aplicam suas habilidades e conhecimentos e tomam as op96es mais 

adequadas para garantir e obter os resultados desejados. Essa passa ser a 

grande diferen98, alias, o grande diferencial, a vantagem competitiva obtida 

atraves das pessoas. Existe uma tendencia para o consenso de que o 

principal cliente da empresa e o seu proprio funcionario. (CHIAVENATO, 

1996, p. 15). 

Muitas empresas tern a sua disposi98o uma mal treinada mao-de-obra e por 

isso remuneram mal seus colaboradores. Para complicar a situa9Bo, essas mesmas 

empresas nao dao a estes trabalhadores condi¢es de crescimento profissional e 

desenvolvimento pessoal. Par outre lado, uma mao-de-obra mal qualificada nao se 

coloca em condi96es de "exigir'' melhores condi96es de trabalho. A falta de recursos 

e de polfticas publicas voltadas ao desenvolvimento, faz com que funcionarios se 

sujeitem a condi96es de trabalho inadequadas e par falta de oP9Bo nao busquem 

seus direitos. Muitas empresas nao cumprem nem mesmo as legisla96es trabalhista 

e previdenciaria e, e possfvel ainda, encontrar no Brasil relatos de trabalho escravo. 

0 Brasil, urn pals rico, mas profundamente desigual e logicamente com a 

Gestao de Pessoas nao e diferente. 0 Brasil precisa tornar-se urn pals mais 

homogeneo e a Gestao de Pessoas pode ter urn papel muito importante nisto, 
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ajudando a amenizar contrastes. Compete ao gestor de pessoas dentro de suas 

possibilidades, por exemplo, lutar por uma melhor qualidade do trabalho em todas as 

suas nuances e com isto ajudar a equilibrar as rela~oes em todo o pais. 

Quanto pior e a condi9fio s6cio-economica de uma dada regiao, maior e a 

oferta de mao-de-obra desqualificada e, infelizmente, mais diffcil e 0 papal do gestor 

de pessoas, pois este dispoe normalmente de poucos recursos para atuar, 

desenvolver e treinar seus colaboradores. 

Gada vez mais o profissional RH deve ter uma visao de neg6cios e uma forte 

capacidade de renova9fio, inova9fio, adaptabilidade. Quem atua em Recursos 

Humanos precisa ser urn eximio negociador e fornecedor de condi~6es para a 

motiva~ao das pessoas. Avan~os tecnol6gicos significativos na hist6ria da 

humanidade aconteceram nos ultimos 50 anos, mas sao as pessoas que fizeram e 

continuam fazendo a diferen~a. Sao elas que determinarao o crescimento ou nao 

das organiza~oes. Por isso, os profissionais de RH tern espa~o para conquistar, 

cada vez mais, uma posi~ao estrategica e de suma importancia no meio corporative. 

Alem disso, as demandas das diversas partes interessadas, os stakeholders, e as 

questoes sociais e de cunho ambiental estao cada dia mais evidentes. E 
fundamental destacar que cabera ao profissional de RH contribuir para com a~6es 

estruturantes e de carater preventive. Pois bern, apesar de todos OS problemas 

existem sim muitas oportunidades para o reposicionamento do gestor de pessoas. 

Sao comuns entendimentos parciais e fragmentados sobre o significado e os 

prop6sitos de urn sistema de Gestao de Pessoas ou sistema de Recursos Humanos. 

Encontramos, com muita frequencia, empresas em que o sistema de recrutamento e 

sele~ao nao se comunica com o sistema de gestao do desempenho, que nao se 

. comunica com o sistema de remunera9fio etc. Ha muitas empresas, ainda, que 

entendem que urn sistema de Recursos Humanos resume-se a urn conjunto de 

praticas operacionais como folha de pagamento, beneffcios e atendimento as leis 

trabalhistas, seguran~ e medicina no trabalho. Assim o RH deve ocupar o seu 

espa~o como urn todo, sem fragmenta~oes, como urn sistema complexo e que 

precisa atuar em conjunto. 

Para que o RH tenha destaque dentro da organiza~ao, e importante que ele 

conquiste este espa~o, antes de qualquer coisa como profissional de neg6cios. Ou 

seja, e importante que o RH seja capaz de traduzir as tomadas de decisao em 
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relac;ao as pessoas da organizac;ao em resultados de neg6cios. 

Neste ponto e preciso enfatizar a importancia do papel das lideranyas na 

Gestao de Pessoas e na gerac;ao de resultados para o neg6cio. Os profissionais de 

Recursos Humanos podem criar au desenvolver as melhores sistemas e monitora

los com eficiencia, mas sao as lfderes que os operacionalizam. Sao eles que 

escolhem quem fara parte de suas equipes, sao eles que gerenciam o desempenho 

dos seus liderados, que avaliam suas competencias e deficiencias. Sao eles que 

estao vivenciando o dia-a--dia com as equipes, estimulando e reconhecendo bans 

desempenhos etc. Os sistemas de informac;oes de RH sao abastecidos com as 

informac;oes geradas pelas lideranc;as. 

E clara a necessidade do RH saltar de urn patamar operacional para urn 

patamar estrategico, pais, se antes a percepyao de valor do cliente concentrava-se 

no produto, hoje ela se desloca para a qualidade do servic;o. Os principais recursos 

das organizac;oes deixam de ser capital (recursos financeiros), terra (recursos 

naturais) e trabalho (mao-de-obra). No contexte atual a gestao eficaz de recursos 

financeiros e dos processes produtivos sao requisitos de sobrevivencia e as 

competencias e o conhecimento humano despontam como principais recursos de 

vantagem competitiva. 

Porem, a necessidade de urn RH estrategicamente envolvido esta muito mais 

nos discursos do que nas praticas organizacionais. 

Quando se trata de estrategia, sao muito desenvolvidas as percepc;oes do 

ponto de vista financeiro e de processes operacionais. Embora ainda limitada, tern 

se desenvolvido tambem a percepyao em relayao a estrategia voltada para clientes. 

No entanto, a despeito da consciencia do deslocamento do valor estrategico para o 

fator humano, poucas empresas compreendem ou contemplam estrategias de 

desenvolvimento e gestao do capital humano em seus planejamentos estrategicos. 

No mfnimo e preciso saber aonde se quer chegar ou que futuro a organizac;ao 

vislumbra para seus neg6cios (a visao), e ainda, como fazer para que esse futuro 

realize-sa (a estrategia). 0 RH deve traduzir a "visao de futuro" de suas 

organizac;oes em ay6es estrategicas para sua area e definir as competencias 

necessarias para implementar essas ay6es. Neste momenta as profissionais de RH 

sao demandados a pensar de cima para baixo, incorporando o direcionamento 
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estrategico de suas empresas aos sistemas, as poHticas e as praticas de Gestae de 

Pessoas, esse e urn obstaculo significative a transpor. 

Alem de desenvolver sistemas de gestae bern elaborados e estrategicamente 

alinhados, o RH deve atentar para quem na pratica os operacionaliza- as lideranyas 

-sao as profissionais a quem a empresa delega a responsabilidade de influenciar o 

comportamento das pessoas e estimular bans desempenhos que contribuem para o 

alcance dos objetivos da empresa. Sao as lideran9as, e nao o RH, que estao 

presentes com suas equipes no dia-a-dia organizacional, acompanhando (au nao) e 

estimulando (au desestimulando) desempenhos superiores. Sao as lideran9as que, 

em ultima instancia, formam equipes, avaliam e reconhecem seu desempenho e 

abastecem o RH com informa96es que direcionam a¢es no ambito da Gestae de 

Pessoas como, por exemplo, tomadas de decisao de contrata9ao, carreira, 

remunera9ao etc. 

A questao merece uma analise mais sistemica e profunda, alem de urn 

esfor9o conjunto entre alta dire9ao, lideran9as e RH, para que a area possa 

realmente tornar-se urn parceiro estrategico do neg6cio. Somente quando assumir 

este papel mais pr6-ativo, mais participative, sera passive! que o RH seja percebido 

par todos seus clientes, funcionarios, acionistas, outros setores, dirigentes, etc. 

como urn setor importante para o sucesso da organiza98o e capaz de acompanhar 

as mudan9as globais. 
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6. CONCLUSAO 

E necessaria que o RH seja mais participative e integrado com a organizagao 

e que atue no planejamento estrategico na Gestao de Pessoas. As empresas 

possuem diversas necessidades que definem sua sobrevivencia, ou ate mesmo seu 

crescimento. Em urn ambiente globalizado, somente empresas competitivas e 

inteligentes poderao sobreviver, entendendo que o ser humano e o principal fator 

para o desenvolvimento de sua organizagao. 

0 capital humano hoje em dia e apontado como grande diferencial das 

organizacoes e, portanto, deve ser valorizado como tal. As organizacoes tern suas 

necessidades focadas na melhoria continua da qualidade de seus produtos e 

services, reducao de custos, equipes enxutas, produtividade crescenta e 

diversificada, atualizacao tecnol6gica e, especialmente profissionais altamente 

desenvolvidos para manterem-se ativas em urn cenario globalizado e altamente 

competitive como o que temos hoje em dia. 

Mas os trabalhadores, que compoem estas organizacoes, tambem tern suas 

pr6prias necessidades individuais. A area de RH e seus profissionais devem propor 

acoes para que haja uma satisfacao no ambiente de sua organizacao alinhada a sua 

estrategia. Preocupar-se com o treinamento e desenvolvimento, planejamento de 

carreira, clima organizacional, salaries compatfveis com o mercado de trabalho, 

beneficios, participacao nos resultados, reten98o de seus talentos humanos sao 

chaves para o sucesso de qualquer organiza98o. Tam bern nao podendo esquecer 

de sua comunicacao intema. 

Para esse novo cenario que nao e tao recente, mas que vern modernizando

se a cada dia e necessaria ter uma nova visao sabre o papel do RH na organizagao 

e sabre o profissional que atua neste RH. Muitas empresas ainda tern urn RH muito 

parecido com o antigo DP - Departamento Pessoal, que atua apagando fogo, e se 

responsabilizando alem das atividades de sua competencia como calcular a folha de 

pagamento, mas tambem sao responsaveis pela area de sele98o e recrutamento, 

beneffcios, treinamento e desenvolvimento, entre outras atividades. Mas ha 

empresas em que nao ha espaco destinado a gestao de pessoas e profissionais de 

outras areas acumulam funcoes, assumindo algumas tarefas que seriam do RH. 0 

RH mecanicista com foco operacional e burocratico, reativo, Iento e centralizador, 
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com foco direto na produc;ao ainda persiste. 

Mas o RH pode trazer melhores resultados para as organizac;oes. 0 RH 

Estrategico direcionado por uma polltica e diretrizes transparentes, que tern todos os 

gestores sao parceiros da area de RH trabalhando para uma cultura visionaria, 

antecipando suas necessidades, sendo mais pro ativo, agil, apoiador e preocupado 

com o desenvolvimento integral de seus colaboradores. 

A area de RH deve ter urn novo papal mais estrategico e menos ferramental. 

E os profissionais da area deverao estar aptos a ler o context a empresarial ( cultura 

organizacional, modelos de gestao, etica e responsabilidade social, gestao de 

marketing, financ;as e contabilidade gerencial, gestao do sistema de informac;ao e 

fundamentos de direito nas relac;oes de trabalho) compreendendo a fun<;ao do RH 

como principal responsavel pela gestao do capital intelectual, liderando equipes e 

processos. 

Nao basta que esta discussao se mantenha no meio academico, mas eta 

deve ser concretizada na pratica organizacional e de modo claro e objetivo 

apresentar aos stakeholders os resultados que pode atingir. Os profissionais de RH 

tern o desafio de agregar valor - ter a certeza de que todas as coisas feitas palo RH 

adicionam valor para os colaboradores, para os executivos, para os clientes e para 

os investidores. 

Como vista neste trabalho, os funcionarios percebem o RH como uma 

estrutura importante para o sucesso da empresa, seja em uma empresa com ou sem 

RH. 

Estes mesmos funcionarios percebem que o RH hoje em dia e diferente do 

RH dos anos 80, assumiu novas tarefas e tern novas papeis. 

Entre as tarefas mais importantes que os funcionarios atribuem ao RH estao: 

gerenciar salarios e beneficios, treinar e avaliar funcionarios e cuidar da qualidade 

de vida de funcionarios. Estas opc;oes foram selecionadas tanto por funcionarios que 

trabalham na empresa que tern RH como por aqueles que nao tern. 

tsso demonstra que mesmo sem ter contato direto com urn RH atuante e 

alinhado as novas tendemcias, os funcionarios sao capazes de perceber que o RH e 
importante, que tern novas tarefas e selecionam entre estas tarefas aquelas que 

consideram mais importantes. 
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Quando indicam as tarefas que consideram mais importantes, os funcionarios 

apresentam suas expectativas quanta a atuagao de urn RH. As tarefas assinaladas 

como as mais importantes tambem sao aquelas que em grande parte contribuem 

para o bern estar dos funcionarios, melhoram o clima, a produtividade, a qualidade 

e, consequentemente, a lucratividade da empresa, garantindo condigoes de 

competitividade. Portanto, estas tarefas apontadas pelos funcionarios como as mais 

importantes segundo o ponto de vista deles sao, em grande parte, as que devem ser 

consideradas mais importantes tambem pelas organizagoes, vista que elas permitem 

treinar, desenvolver, atrair e reter mao de obra qualificada. 

Estes resultados foram comuns as duas empresas, mas vale destacar urn 

resultado da empresa 1, que tern RH, que foi a indicagao dos funcionarios de "Atuar 

como agente de transformagao" como uma das tarefas mais importantes do RH. 

Este resultado particularmente demonstra que estes funcionarios acreditam no RH, 

na sua capacidade de intervir na realidade organizacional e promover mudangas. 

Esta resposta e urn sinal de que os funcionarios acreditam no RH. Cabe ao RH 

assumir esta responsabilidade, realizar as mudangas e conquistar o espago digno e 

merecido dentro das organizagoes. 
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ANEXOS 



ANEXO 1- QUESTIONARIO DE PESQUISA 

<~' Este questionario e urn levantamento de informavoes com fins academicos. 
<~' Nao e necessaria se identificar. 
<~' Nas questoes de multipla escolha, podem ser assinaladas mais de uma resposta. 

QUESTIONARIO DE PESQUISA 

Escolaridade: D Ensino Fundamental (de 18 a sa serie) 
D Nfvel Medio 
0 Nfvel Superior 

Area de Atua~ao: D Administra<;ao 
0 Produ<;ao 

0 Comercial 
D Tecnica 

OBS: Caso atue no setor de Recursos Humanos assinale aqui D. 

Em sua empresa hi urn setor de Recursos Humanos: 0 Sim 0 Nao 

Trabalha com registro em carteira desde: D Decada de 80 ou antes 
D Decada de 90 
0 Ap6s ano 2000. 
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1. Voce considera que o setor de Recursos Humanos e importante para que 
uma empresa atinja os resultados desejados em rela~ao a lucratividade, 
qualidade e competitividade? 
D Sim D Nao 

2. Como o setor de RH pode contribuir para uma empresa atingir melhores 
resultados? 

D Cuidando da folha de pagamento e encargos; 
D Controlando a execu9ao dos trabalhos e cumprimento de metas e hon3rios; 
D Selecionando e contratando pessoas eficientes; 
D Treinando e avaliando os funcionarios; 
D Atuando como agente de transforma96es na empresa; 
D Prestando servi90 de consultoria aos gerentes; 
D Cuidando da qualidade de vida dos funcionarios; 
0 Outros. Qual (is):------------------

3. Voce considera que os trabalhos realizados pelo setor de Recursos 
Humanos influenciam ou poderiam influenciar diretamente em seu trabalho? 
D Sim D Nao 

4. Em sua opiniao, as tarefas do setor de RH hoje em dia sao as mesmas dos 
anos 80? 
D Sim D Nao 

5. Voce acredita que nos dias atuais as empresas valorizam e ap6iam o setor 
de Recursos Humanos mais do que valorizavam e apoiavam nos anos 80? 
D Sim D Nao 
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6. Para voce, a atua~ao do setor de RH atualmente e mais importante para OS 

funcionarios do que era nos anos 80? 
D Sim D Nao 

7. Quais das tarefas abaixo relacionadas voce considera que sao 
responsabilidade do setor de RH hoje em dia: 
D Gerenciar salaries e beneflcios; 
D Controlar a execugao de tarefas e cumprimento de horarios; 
D Selecionar e contratar pessoas eficientes; 
D Treinar e avaliar os funcionarios; 
D Atuar como agente de transformag6es na empresa; 
D Prestar servic;o de consultoria aos gerentes; 
D Cuidar da qualidade de vida dos funcionarios; 
D Outros. Qual (is):------------------

D Nenhuma. 

8. Quais das tarefas abaixo voce considera que ja faziam parte das atividades 
de urn setor de Recursos Humanos nos anos 80: 

D Gerenciar salaries e beneflcios; 
D Controlar a execugao de tarefas e cumprimento de horarios; 
D Selecionar e contratar pessoas eficientes; 
D Treinar e avaliar os funcionarios; 
D Atuar como agente de transformac;oes na empresa; 
D Prestar servic;o de consultoria aos gerentes; 
D Cuidar da qualidade de vida dos funcionarios; 
D Outros. Qual (is):------------------

D Nenhuma. 

9. Voce acha importante que uma empresa tenha urn setor de RH? 
D Sim D Nao 

10. Para voce, quais sao as tarefas mais importantes de urn setor de Recursos 
Humanos? 
D Gerenciar salaries e beneffcios; 
D Controlar a execuc;ao de tarefas e cumprimento de horarios; 
0 Selecionar e contratar pessoas eficientes; 
0 Treinar e avaliar os funcionarios; 
D Atuar como agente de transformag6es na empresa; 
D Prestar servic;o de consultoria aos gerentes; 
0 Cuidar da qualidade de vida dos funcionarios; 
D Outros. Qual (is):------------------

0 Nenhuma. 



ANEXO 2- RESULTADOS DA PESQUISA 

EMPRESA 1: lndustrias Qui micas Carbomafra S/A 
Questionarios Respondidos: 10 

EMPRESA 2: A VIC- Distribuidora de Acumuladores Ltda. 
Questionarios Respondidos: 05 

Escolaridade· 
Empresa 1 Empresa 02 

Ensino Fundamental 70% 20% 
Ensino Media 30% 80% 

Area de Atua9ao: 
Empresa 1 Empresa 02 

Produ98o 100% 80% 
Tecnica 0 20% 

E m sua empresa h' t d RH a urn se or e 
Empresa 1 Empresa 02 

Sim 100% 40% 
Nao 00 60% 

T b lh ra a a com R ·t eg1s ro em c rt . d d a e1ra es e: 
Empresa 1 Empresa 02 

Decada de 80 ou antes 30% 60% 
Decada de 90 20% 40% 
Ap6s ano 2000 50% 00% 
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1. Voce considera que o setor de Recursos Humanos e importante para que uma 
empresa atinja os resultados desejados em rela98o a lucratividade, qualidade e 

tf "d d ? compe 11vt a e. 
Empresa 1 Empresa 02 

Sim 100% 100% 
Nao 00 00 

2. Como o setor de RH pode contribuir para uma empresa atingir melhores 
resultados? 

Emp1 Emp2 
Cuidando da folha de pagamento e encargos; 90% 60% 
Controlando a execu9ao dos trabalhos e cumprimento de 40% 20% 
metas e horarios; 
Selecionando e contratando pessoas eficientes; 80% 60% 
Treinando e avaliando os funcionarios; 50% 80% 
Atuando como agente de transformacoes na empresa; 60% 00 
Prestando servi9o de consultoria aos gerentes; 40% 40% 
Cuidando da qualidade de vida dos funcionarios; 50% 00 
Outros 00 00 
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I Nao contribui. 00 00 

3. Voce considera que os trabalhos realizados pelo setor de Recursos Humanos 
influenciam ou poderiam influenciar diretamente em seu trabalho? 

Empresa 1 Empresa 02 
Sim 60% 60% 
Nao 40% 40% 

4. Em sua opiniao, as tarefas do setor de RH hoje em dia sao as mesmas dos anos 
80? 

Empresa 1 Empresa 02 
Sim 10% 20% 
Nao 90% 80% 

5. Voce acredita que nos dias atuais as empresas valorizam e ap6iam o setor de 
Recursos Humanos mais do que valorizavam e apoiavam nos anos 80? 

Empresa 1 Empresa 02 
Sim 80% 60% 
Nao 20% 40% 

6. Para voce, a atuagao do setor de RH atuafmente e mais importante para os 
funcionarios do que era nos anos 80? 

Empresa 1 Empresa 02 
Sim 90% 80% 
Nao 10% 20% 

7. Quais das tarefas abaixo relacionadas voce considera que sao responsabilidade 
do setor de RH hoje em dia: 

Emp. 1 Emp. 2 
Gerenciar salaries e beneffcios; 80% 100% 
Controlar a execU<;ao de tarefas e cumprimento de horarios; 30% 00 
Selecionar e contratar pessoas eficientes; 90% 00 
Treinar e avaliar os funcionarios; 40% 80% 
Atuar como agente de transformac;oes na empresa; 50% 20% 
Prestar servic;o de consultoria aos gerentes; 50% 60% 
Cuidar da qualidade de vida dos funcionarios; 60% 60% 
Outros. 00 00 
Nenhuma. 00 00 
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8. Quais das tarefas abaixo voce considera que ja faziam parte das atividades de urn 
setor de Recursos Humanos nos anos 80: 

Emp.1 Emp. 2 
Gerenciar salarios e beneficios; 80% 100% 
Controlar a execuc;ao de tarefas e cumprimento de horarios; 30% 80% 
Selecionar e contratar pessoas eficientes; 60% 60% 
Treinar e avaliar os funcionarios; 10% 20% 
Atuar como agente de transformac;Qes na empresa; 20% 00 
Prestar servic;o de consultoria aos gerentes; 10% 00 
Cuidar da qualidade de vida dos funcionarios; 30% 20% 
Outros. 00 00 
Nenhuma. 10% 00 

9. Voce acha importante que uma empresa tenha urn setor de RH? 

Empresa 1 Empresa 02 
Sim 100% 100% 
Nao 00 00 

1 0. Para voce, quais sao as tarefas mais importantes de um set or de Recursos 
Humanos? 

Emp.1 Emp. 2 
Gerenciar salarios e beneffcios; 70% 100% 
Controlar a execuc;ao de tarefas e cumprimento de horarios; 30% 20% 
Selecionar e contratar _pessoas eficientes; 90% 40% 
Treinar e avaliar os funcionarios; 50% 80% 
Atuar como agente de transformac;6es na empresa; 60% 00 
Prestar servic;o de consultoria aos gerentes; 30% 40% 
Cuidar da qualidade de vida dos funcionarios; 60% 80% 
Outros. 00 00 
Nenhuma. 00 00 


