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  Introdução à
Gestão de Recursos
Humanos e ao
Ambiente 

Gestão de recursos humanos (RH) consiste na efetiva gestão de pessoas no trabalho. A gestão 
de RH estuda o que pode ou deve ser feito para tornar o trabalhador mais produtivo e mais 
satisfeito. Este livro foi escrito por autores interessados em aprender sobre as pessoas que 
trabalham nas organizações. Seu objetivo é propiciar o aumento da efi cácia dos gestores e 
especialistas em pessoal que trabalham diretamente com os recursos humanos das organizações.

A Parte Um é composta de quatro capítulos. O Capítulo 1, “Gestão de Recursos Humanos”, 
consiste na introdução à gestão de RH e às carreiras dessa área. O enfoque diagnóstico 
é introduzido no Capítulo 2, “Enfoque Estratégico para a Gestão de Recursos Humanos”. 
O Capítulo 2 também analisa as perspectivas da ciência comportamental na gestão de pessoas 
e mostra como usar o conhecimento dessa ciência para infl uenciar a efi cácia profi ssional. Além 
disso, discute como o gestor pode usar o conhecimento dos fatores ambientais — 
ambiente de trabalho, mudança tecnológica, globalização, regulamentação governamental 
e exigências sindicais — para infl uenciar o desempenho do funcionário. O Capítulo 3, 
“Oportunidades Iguais de Emprego: Aspectos Legais da Gestão de Recursos Humanos”, 
descreve as infl uências do ambiente legal na gestão de RH. Inúmeras normas e leis importantes 
são discutidas neste capítulo e em todo o livro. O Capítulo 4, “Gestão Global de Recursos 
Humanos”, trata da gestão de RH na nova era da globalização. A “empresa globalizada” e a 
interdependência das nações são uma realidade. Os mercados globais, os mercados de massa e a 
liberdade de mercado têm fomentado o interesse internacional na gestão de recursos humanos.
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Gestão de Recursos 
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   Objetivos de Aprendizagem

Após a leitura deste capítulo, o estudante será 
capaz de:

1. Definir o termo gestão de recursos humanos.

2. Descrever a importância estratégica das 
atividades de gestão de recursos humanos 
(gestão de RH) desenvolvidas 
nas organizações.

3. Explicar as oportunidades profissionais 
disponíveis na área de gestão de RH.

4. Discutir o papel que especialistas e 
gestores operacionais desempenham nas 
atividades de RH.

5. Citar os principais objetivos das unidades 
de gestão de RH das organizações.

Recursos de  Internet/Web*

Sites Gerais
  www.amazon.com  

  www.blackboard.com  

  www.fastcompany.com  

  www.barnesandnoble.com  

  www.gartner.com  

  www.google.com  

  www.hotwired.com  

  www.lawgic.com  

  www.trainingmag.com  

  www.trainlink.com     

 Sites   de Empresas
  www.chevron.com 

  www.dole.com 

  www.martinmarietta.com

  www.monsanto.com   

*N.E.: Os sites indicados neste livro poderão sofrer alterações ao longo do tempo em razão da natureza dinâmica da Internet.
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  Desafio Profissional

Nos últimos nove anos, Don Brokop tem demonstrado ser um excelente supervisor de turnos de produ-
ção da fábrica da Melody Machine Products Corp. de South Chicago. Já supervisionou todos os turnos, 
gosta de lidar com pessoas e ganhou, recentemente, o prêmio Destaque Gerente de Fábrica. Don, hoje 
com 38 anos, está começando a olhar com mais atenção para seus planos profissionais. Acredita que 
precisa adquirir mais experiência em outras áreas além da produção.

Na semana passada, surgiu na fábrica uma vaga de diretor-assistente de recursos humanos. No 
início, Don nem sequer cogitou se candidatar; no entanto, mais tarde, foi consultar seu superior, Marty 
Fogestrom, a respeito da possibilidade. Marty o incentivou a refletir bem sobre seus planos profissionais 
e a considerar o motivo que o fez se interessar em trabalhar na área de gestão de recursos humanos.

Don conversou com os colegas da fábrica sobre a nova posição, analisou anúncios de vagas 
semelhantes publicados no Chicago Tribune, leu o The Wall Street Journal, o Fast Company, o Inc., o 
Business 2.0, o HR Magazine, o Workforce e a Fortune e encontrou inúmeras matérias interessantes rela-
cionadas à gestão de recursos humanos. Descobriu que existem várias carreiras diferentes nessa área e 
que não conhecia muito bem o trabalho realizado pelo departamento de recursos humanos da Melody. 
O que mais o surpreendeu foi descobrir que os recursos humanos abrangem todas as questões, os pro-
blemas e os desafios ligados às pessoas.

Estes são alguns assuntos que chamaram a atenção de Don:1

Há mais de dez anos, no auge de outra recessão econômica, Ben Cheever perdeu o emprego como 
editor da Reader’s Digest e então decidiu escrever um livro (Selling Ben Cheever: Back to Square One 
in a Service Economy). Reagindo ao repentino desemprego, passou a oferecer serviços de consultoria 
às pessoas que estavam enfrentando o mercado de trabalho. Estas são algumas pérolas de sabedoria 
de Ben: (1) o cargo não faz a pessoa; (2) supere a vergonha; (3) mantenha contato com as pessoas 
de sua rede de relacionamentos; (4) tenha sempre um objetivo em mente. Em suma — não seja 
tímido; não tenha vergonha, adote uma postura confiante.

A Internet é um excelente meio para os gestores e interessados em RH encontrarem sugestões, 
exemplos típicos e recursos nessa área. Alguns sites norte-americanos recomendados pelos especia-
listas da área são www.hr.com e www.webhire.com. Russell J. Campenello é usuário desses sites e, 
no exercício da função como “diretor de recursos humanos” da Nervewire, Inc., indica às pessoas 
os sites dedicados ao capital humano.

Treinamento é atividade obrigatória da gestão de RH. Tanto nas crises quanto nos bons momentos 
da economia, as grandes empresas mantêm programas de treinamento e mensagens de valorização 
das pessoas. Os maiores orçamentos anuais em treinamento são os da IBM — US$ 1 bilhão; Ford 
Motor — US$ 500 milhões; Intel — US$ 319 milhões; e Boeing — US$ 250 milhões. As companhias 
continuam a enfatizar a importância do treinamento como vantagem competitiva de negócios.

O número de companhias que oferecem acesso eletrônico a funções de RH, como cadastramento 
de benefícios, mudança de status familiar e mudança nas contribuições baseadas na seção 401(k) 
do Código Tributário norte-americano, vem aumentando. Uma pesquisa realizada pela Towers Perrin 
mostrou que 60% dos empregadores afirmaram permitir aos funcionários que cadastrem seu pacote 
de benefícios e executem outras funções de RH eletronicamente. Anualmente, cerca de 30% a 50% 
das empresas aderem à prática dessa facilidade.

Muitas empresas elogiam as vantagens do trabalho virtual (trabalho realizado regularmente pelo 
funcionário em casa), como redução dos gastos com instalações, diminuição da rotatividade de 
mão-de-obra, aumento da produtividade e melhoria da capacidade de cumprimento da legisla-
ção trabalhista (por exemplo, da Lei Contra a Discriminação do Norte-Americano Portador de 
Deficiência e da Lei de Licença por Motivos Médicos ou Familiares). Contudo, um estudo realizado 
pelo Boston College Center for Work & Family, com gestores e funcionários, constatou algumas 
desvanta gens desse tipo de trabalho. Percebeu que esse tipo de funcionário trabalha mais, demons-
tra menos satisfação com a conciliação entre vida pessoal e profissional, acredita ter um relaciona-
mento pior com o gestor e os colegas e é menos comprometido com o trabalho. Os prós e contras 
do trabalho a distância exigem estudo mais prolongado.

Na Austrália, as empresas que contam com a participação do diretor de RH no conselho executivo ten-
dem a ser mais bem-sucedidas que aquelas que não contam com essa participação. Um estudo rea-
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(continua na próxima página)
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lizado com as cinqüenta maiores empresas australianas mostrou mais que o dobro do crescimento 
médio do lucro por ação nas companhias com profissional de RH no conselho executivo. Quando 
a área de RH, com seu conhecimento e autoridade, participa do comitê estratégico, o enfoque nas 
questões pessoais é maior. Um estudo semelhante realizado na Grã-Bretanha constatou lucratividade 
maior nas empresas que têm representantes de RH no quadro de diretores do que naquelas que 
não os têm.

Don Tapscott, consultor reconhecido internacionalmente, há anos tem falado da nova economia 
baseada no conhecimento. A Microsoft, ele afirma, quase passou em branco pela mudança ambien-
tal. A direção da empresa mantinha a visão fixa de ser uma organização dedicada ao computador 
pessoal, ignorando a Internet e seu potencial. Não foi o dinheiro que transformou a Microsoft, mas 
o capital humano (conhecimento). A força intelectual, afirma Tapscott, foi o que salvou a Microsoft 
e a tornou principal força da economia do século XXI.

Don Brokop pensou nas conversas que teve, nos planos de carreira, nas reportagens e nos desafios 
de trocar a área de produção pela de gestão de recursos humanos. Ele acredita que sua experiência 
como gestor de primeira linha será útil se tiver a sorte de conseguir a posição, mas não tem certeza de 
estar qualificado para esse tipo de trabalho. Mesmo assim, sente-se confiante e acha que sua formação 
acadêmica e experiência são valiosas. Deseja novos desafios. Então, descobriu por conversas informais 
que, se quiser essa mudança, o cargo será dele. (Se você fosse ele, arriscaria uma mudança de carreira 
desse tipo? A decisão de Don será apresentada ao final deste capítulo.)

•

  Desafio Profissional (continuação)

Pessoas, recursos humanos, tornar as organizações mais conscientes acerca dos recursos huma-
nos, atuar na gestão de pessoas — essas palavras e noções são comuns na sociedade moderna. 
Don Brokop está avaliando os desafios associados a essa nova onda de preocupação e tratamento 
profissional em relação às pessoas nas organizações. Definitivamente, as organizações estão no 
ramo das pessoas: Don por certo enxergou essa tendência depois de uma rápida análise de alguns 
artigos e histórias atuais.

Este livro enfoca as pessoas e a otimização do desempenho no ambiente organizacional. O 
livro todo diz respeito aos funcionários das organizações — escriturários, técnicos, engenhei-
ros de software, designers de produto, supervisores, gestores e executivos. Pequenas, médias e 
grandes organizações, como IBM (www.ibm.com), supermercados Kroger (www.kroger.com), 
Procter & Gamble (www.pg.com), Merck-Medco (www.merck-medco.com), CVS Pharmacies 
(www.cvs.com), eBay (www.ebay.com) e GAP (www.gap.com), sabem perfeitamente que para 
crescer, prosperar e continuar saudáveis precisam otimizar o retorno sobre o investimento de 
todos os recursos — sejam financeiros, sejam humanos.

Quando uma organização se preocupa de verdade com as pessoas, toda sua filosofia, cultura e 
orientação refletirá essa crença. Neste livro, a gestão de recursos humanos (gestão de RH) 
é especificamente voltada aos programas relacionados às pessoas — os funcionários. Gestão de 
recursos humanos é função executada nas organizações que facilita o aproveitamento eficaz das 
pessoas (dos funcionários) para atingir metas individuais e organizacionais. Mesmo a empresa 
contando com uma função ou um departamento de gestão de recursos humanos, cada gestor deve 
se preocupar com o pessoal sob sua responsabilidade.

Termos como pessoal, gestão de recursos humanos, relações industriais e desenvolvimento 
profissional são empregados de forma distinta pelas pessoas para descrever a unidade, o departa-
mento ou o grupo dedicado aos funcionários. Hoje, o termo gestão de recursos humanos é ampla-
mente usado, embora algumas pessoas ainda façam referência à área como departamento pessoal. 
A fim de manter a atualidade, este livro adota o termo gestão de recursos humanos. Ele reflete 
a preocupação crescente tanto da sociedade quanto das organizações com as pessoas. Hoje, os 
funcionários — os recursos humanos — exigem mais do emprego e respondem favoravelmente 
às atividades de gestão que lhes propiciem mais controle da própria vida.2
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A gestão de recursos humanos compreende inúmeras atividades, incluindo

1. Cumprimento da legislação, ao promover oportunidades iguais de emprego.
2. Análise de cargos.
3. Planejamento de recursos humanos.
4. Recrutamento, seleção, motivação e orientação de funcionários.
5. Avaliação de desempenho e compensação.
6. Treinamento e desenvolvimento.
7. Relações trabalhistas.
8. Segurança, saúde e bem-estar.

Essas atividades são tópicos de vários capítulos do presente livro. Elas também aparecem 
como elementos do modelo das funções da gestão de RH usado para mostrar a importância da 
abordagem diagnóstica (esse modelo é apresentado no Capítulo 2).

Estas quatro descrições da unidade de gestão de RH devem ser ressaltadas desde o início:

1. Direcionada às ações A gestão eficaz de RH concentra-se nas ações, e não na manutenção de 
registros, procedimentos escritos ou normas. Certamente, a gestão de RH usa normas, registros 
e políticas, no entanto dá mais ênfase à ação. A gestão de RH enfatiza a solução dos problemas 
relacionados ao emprego para promover a realização dos objetivos organizacionais e facilitar 
o desenvolvimento e a satisfação dos funcionários.

2. Direcionada às pessoas Sempre que possível, a gestão de RH trata cada funcionário como 
único e oferece serviços e programas para atender às suas necessidades individuais. O 
McDonald’s, rede de alimentação, levou o conceito ao extremo, a ponto de dar a um executivo 
o título de vice-presidente da individualidade.

3. Direcionada ao global A gestão de RH é uma função ou atividade com orientação globalizada; 
tem sido praticada com eficácia e continuidade no México, na Polônia e em Hong Kong. 
Muitas organizações do mundo tratam as pessoas com justiça, respeito e sensibilidade. Desse 
modo, um profissional norte-americano deve avaliar as melhores práticas de RH do Brasil 
para identificar se alguns princípios podem ser aplicados ou modificados e serem adotados 
nos Estados Unidos.

4. Direcionada ao futuro A gestão eficaz de RH dedica-se a ajudar a organização a atingir obje-
tivos futuros, provendo funcionários competentes e bem motivados. Portanto, os recursos 
humanos devem ser incorporados aos planos estratégicos de longo prazo da organização.

O texto apresentado adiante no Jornal de RH sobre a Malden Mills Company mostra a máxima 
eficácia em termos de gestão de RH. Essa empresa não permitiu que um incêndio devastador a 
derrubasse. Com um quadro funcional composto de funcionários de diversas nações do mundo, 
a companhia, com a ajuda de um líder voltado às pessoas, Aaron Feuerstein, demonstrou tenaci-
dade, dedicação e lealdade na decisão de reconstrução da empresa.

Breve Histórico da Gestão de Recursos Humanos

A história da gestão de RH remonta à Inglaterra, na época em que pedreiros, carpinteiros, tra-
balhadores de curtumes e outros artesãos se organizavam, formando associações. Usavam essa 
união para melhorar as condições de trabalho.3

A área evoluiu ainda mais com o evento da Revolução Industrial no final do século XVIII, a 
qual estabeleceu as bases para a nova e complexa sociedade industrial. Em suma, a Revolução 
Industrial deu início à substituição do trabalho manual, que consumia mais tempo, pelos maqui-
nários e energia a vapor. As condições de trabalho, os padrões sociais e a divisão de mão-de-obra 
também sofreram modificações significativas. Um novo tipo de funcionário — o chefe, que não 
necessariamente era o proprietário da empresa, como era, em geral, o caso em épocas anteriores 
— tornou-se negociador poderoso no sistema fabril inovador. Com essas mudanças, também 
aumentou a distância entre trabalhadores e proprietários.
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Jornal de RH    Malden Mills 

Artigos e mais artigos, programas de televisão e comentá-
rios continuam há anos abordando a ganância, a corrup-
ção e o comportamento antiético em termos de gestão. 
No entanto, a história de um gestor serve como modelo 
iluminado de preocupação com as pessoas e de sinceri-
dade quando afirma serem os ativos humanos o fator mais 
importante da organização.

No início da noite de 11 de dezembro de 1995, houve 
uma explosão na fábrica da Malden Mills de Lawrence, em 
Massachusetts. Aproximadamente 300 funcionários esta-
vam trabalhando quando o fogo começou, mais ou menos 
às 19h50. Ao final, 22 trabalhadores foram encaminhados 
a diversos hospitais locais.

A Malden Mills foi fundada em 1906 pelo avô de Aaron 
Feuerstein. A fábrica, com faturamento anual de US$ 300 
milhões, é mais conhecida pelos tecidos de alta qualidade 
de acabamento, Polarfleece® e Polartec®.

A história da Malden Mills é focada em Aaron Feuerstein 
e em como ele se esquivou deliberadamente da opção de 
receber a indenização do seguro e fechar a fábrica. Em 
vez disso, a terceira geração de proprietários da empresa 
optou por indenizar 1.400 funcionários demitidos com três 
salários e extensão da assistência médica por nove meses e 
reconstruir a fábrica — ao custo pessoal de US$ 15 milhões. 
Desde então, tem recebido elogios por essa iniciativa.

Todavia, o que muitos não ficaram sabendo foi sobre 
os esforços extraordinários da equipe de gestão de RH da 
Malden: como direcionou os recursos comunitários e cor-
porativos da Malden nos momentos difíceis desde o grande 
incêndio de Massachusetts. Pelas realizações, a Malden 
Mills recebeu o prêmio Optimas da revista Workforce em 
gestão de mudanças. Feuerstein declara: “A enorme quan-
tidade de mudanças nos últimos anos me faz reconhecer a 
força e a coragem da equipe de gestão de RH. Na Malden 
Mills, temos autoconfiança para mudar sem temer”.

O compromisso solene de Feuerstein para a reconstru-
ção da Malden anunciava as mudanças. No dia seguinte ao 
incêndio, Feuerstein pronunciou o inesperado anúncio de 
pagar aos funcionários os salários e benefícios. Os trabalha-
dores choraram quando ele declarou seu compromisso. Ao 
mesmo tempo, a unidade de gestão de RH começou a traba-
lhar a todo vapor, implementando uma equipe de solução 

da crise — as bases da equipe, na realidade, já haviam 
sido estabelecidas antes do incêndio. Era composta de 
Feuerstein, três outros executivos e representantes de cada 
departamento. A equipe se reunia diariamente para discutir 
o estado dos feridos, avaliar as necessidades imediatas dos 
funcionários da Malden, estabelecer um centro de comuni-
cações e de treinamento dos trabalhadores, convocar recur-
sos comunitários — até mesmo para recolher presentes de 
Natal para os filhos da família corporativa da Malden.

Enquanto os trabalhadores aguardavam o término da 
construção da nova e mais moderna fábrica, freqüentaram 
aulas de informática para adquirir os requisitos necessários 
para operar as máquinas. Em menos de um ano, mais de 
600 funcionários concluíram cursos no centro interno de 
comunicações ou em cursos externos de treinamento. O 
centro da Malden foi elogiado pelo ex-ministro do Trabalho, 
Robert Reich, como modelo de papel norte-americano no 
treinamento e desenvolvimento de funcionários.

Claramente, aquilo que começou como um aconte-
cimento traumático uniu a companhia e a comunidade 
— e até mesmo pessoas de outras partes do mundo. O 
setor de RH recebeu ligações de empregadores de outros 
estados oferecendo oportunidades de trabalho para 
os demitidos da Malden. A reputação de funcionário 
comprometido e bem qualificado da Malden propiciou 
inúmeras ofertas. Dos 1.400 demitidos, mais de 90% 
voltaram a trabalhar.

Desde o incêndio, a Malden Mills tem passado por difi-
culdades financeiras. A companhia continua lutando para 
equilibrar as finanças, mas a atitude de Aaron Feuerstein, 
depois do incêndio, em relação aos funcionários ainda 
continua a brilhar na história da empresa. Seu legado é um 
exemplo do desejo de uma pessoa em manter um negócio 
familiar para criar empregos, ajudar a economia da comuni-
dade e manter a ética e a moral ao tomar decisões difíceis. 
Ele teve êxito deixando um legado que serve de inspiração 
para gestores de qualquer país ou setor industrial.

Fonte: Malden Mills Senior Management Team, Corporate 
News, 27 jan. 2005. The Mensch of Malden Mill, CBS News, 
6 jul. 2003. SKALA, K. Balancing the human equation. 
Workforce, mar. 1999, p. 54–9.

A gestão científica e o trabalho de assistência social são duas abordagens paralelas introdu-
zidas no século XIX e, com a psicologia industrial, fundiram-se durante o período das grandes 
guerras mundiais.4 A gestão científica representava o esforço de enfrentamento da ineficácia 
no trabalho e a gestão principalmente por meio de métodos de trabalho, estudo de tempo e 
movimento e especialização. A psicologia industrial representava a aplicação dos princípios 
psicológicos no intuito de melhorar a capacidade do trabalhador de apresentar desempenho 
com eficácia e eficiência.

O famoso pai da gestão científica foi Frederick W. Taylor. Engenheiro da Midvale Steel Works 
de Filadélfia, de 1878 a 1890, Taylor estudava a eficiência do trabalhador e tentou descobrir 
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a “melhor maneira” e o modo mais rápido de realizar um trabalho. Definia resumidamente a ges-
tão científica como (1) ciência, e não empirismo; (2) harmonia, e não discórdia; (3) cooperação, 
e não individualismo; e (4) resultado máximo, e não restrito.5

Enquanto a gestão científica se concentrava no trabalho e na eficácia, a psicologia industrial 
enfocava o trabalhador e as diferenças individuais. O máximo bem-estar do trabalhador era o 
foco da psicologia industrial. Hugo Munsterberg e seu livro Psychology and Industrial Efficiency 
deram início, em 1913, ao campo da psicologia industrial.6 O livro serviu de estímulo e modelo 
para o desenvolvimento da área nos Estados Unidos e na Europa.

Mudanças drásticas na tecnologia, crescimento das organizações, surgimento dos sindicatos 
e preocupação e intervenção governamentais nas relações trabalhistas deram origem ao departa-
mento pessoal. Não há data específica para o surgimento do primeiro departamento pessoal; no 
entanto, em torno da década de 1920, cada vez mais organizações pareciam perceber e fazer algo 
acerca dos conflitos entre funcionários e direção da empresa.7 Os primeiros gestores de pessoal 
eram denominados secretários de assistência social. Seu trabalho era estabelecer a ligação entre 
direção e operador (trabalhador) — ou seja, falavam com o trabalhador na sua linguagem e reco-
mendavam à direção o que fazer para extrair os melhores resultados deles.

Outro fator contribuinte para a formação da área de gestão de RH foi o chamado movimento 
das relações humanas. Dois pesquisadores de Harvard, Elton Mayo e Fritz Roelthisberger, 
incorporaram fatores humanos ao trabalho. Esse movimento começou em conseqüência de 
uma série de estudos realizados na unidade de Hawthorne da Western Electric de Chicago, 
entre 1924 e 1933. A finalidade desses estudos era determinar os efeitos da iluminação nos 
trabalhadores e em sua produção. Os estudos ressaltaram a importância da interação social e 
do trabalho em grupo no nível de produção e satisfação dos empregados. O movimento das 
relações humanas acabou em meados da década de 1960, tornando-se ramo contribuinte da área 
do comportamento organizacional.8

A história inicial da área de pessoal ainda ofusca a importância da função de gestão de RH para 
a direção da empresa. Até a década de 1960, a função de pessoal era vista como ligada apenas aos 
operários e funcionários operacionais. Era vista como uma unidade de manutenção de registros 
que distribuía broches comemorativos de 25 anos de serviços prestados e coordenava festas de 
confraternização anual da empresa. Peter Drucker, respeitado consultor e estudioso de gestão, fez 
uma declaração a respeito da gestão de pessoal que refletia essa orientação voltada ao operário. 
Drucker afirmou que o trabalho da área de pessoal era, “em parte, trabalho de arquivista, em 
parte, de manutenção, em parte, de assistente social e, em parte, de ‘bombeiro’, intervindo nos 
problemas sindicais”.9

Importância Estratégica da Gestão de RH

Hoje, a função de gestão de RH não se limita apenas ao arquivamento, à organização e à manuten-
ção de registros.10 Quando a estratégia de gestão de RH está integrada na organização, ela exerce 
importante papel na identificação dos problemas de recursos humanos da empresa e na criação de 
soluções. A estratégia é direcionada às ações, ao indivíduo, à interdependência no âmbito mundial 
e ao futuro. Atualmente, seria difícil imaginar qualquer organização atingir e manter a eficácia 
sem programas e atividades efetivas de gestão de RH. A importância estratégica e a vantagem 
competitiva da gestão de RH para a sobrevivência de uma organização ficarão mais claras no 
decorrer do livro.11

A gestão estratégica de RH difere significativamente da gestão tradicional de RH. A Figura 1-1 
mostra que o principal responsável pela gestão de recursos humanos em um sistema tradicional 
são os especialistas de uma divisão (nas grandes empresas) ou de uma equipe. Na abordagem 
estratégica, o principal responsável é qualquer indivíduo que mantenha contato direto com as 
pessoas ou um gestor de linha. Portanto, qualquer indivíduo de uma organização que tenha 
responsabilidade por pessoas atua, além das atribuições da sua posição normal, como gestor de 
recursos humanos.
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Durante anos, a função de gestão de RH não era vinculada à margem de lucros corporativos 
ou ao que se denominava resultado final. O papel da gestão de RH no plano estratégico e na 
estratégia geral da empresa normalmente era expresso em termos confusos e com abstrações. A 
gestão de RH consistia apenas em uma unidade conjunta com planos direcionados às pessoas, e 
não em uma parte importante do planejamento ou da visão estratégica.

Apesar do discurso que destaca a importância da área de RH, muitas organizações têm difi-
culdades para adotar uma perspectiva estratégica. Adotam uma visão de curto prazo e dedicam-se 
somente ao desempenho momentâneo. Essa tendência não surpreende em razão da ênfase dada 
por Wall Street e por muitos acionistas na produção de resultados atraentes em termos de desem-
penho trimestral.

Além disso, muitos gestores de recursos humanos não têm visão estratégica. A educação e o 
treinamento desses gestores são limitados, e eles estão basicamente voltados à sua área de espe-
cialização — compensação, legislação trabalhista, avaliação de desempenho e outras áreas de 
RH. Não possuem conhecimento suficiente de finanças, contabilidade, marketing e produção.

E, ainda, a maioria dos executivos simplesmente categoriza a gestão de RH de maneira tradi-
cional. Não conseguem enxergar como a área de RH pode contribuir para as iniciativas estratégi-
cas, os objetivos e os programas da organização. 

Por fim, é difícil estabelecer parâmetros quantitativos para as atividades de RH. É difícil atri-
buir valores e acompanhar os programas de RH. Por exemplo, não é fácil estabelecer e discutir 
parâmetros de avaliação da eficácia dos programas de assistência social e saúde. Portanto, é difícil 
alocar fundos a programas que produzem resultados pouco mensuráveis.

Hoje, por causa do reconhecimento da importância crucial das pessoas, a gestão de RH, em um 
número cada vez maior de organizações, tem-se tornado fundamental no desenvolvimento de planos 
estratégicos.12 Os planos e as estratégias da organização e dos recursos humanos estão fortemente 
interligados. As estratégias de gestão de RH devem refletir claramente a estratégia organizacional 
relacionada às pessoas, aos lucros e à eficácia geral. É esperado do gestor de recursos humanos, 
assim como de todo gestor, que desempenhe papel fundamental no aperfeiçoamento das habilidades 
dos funcionários e na lucratividade da empresa. Basicamente, cada vez mais organizações vêem a 
gestão de RH como um “centro de lucros”, e não apenas como um “centro de custos”.

A importância estratégica da gestão de RH implica a aplicação de inúmeros conceitos impor-
tantes. Eis alguns dos deles:

Análise e solução de problemas a partir de uma visão voltada ao lucro, e não apenas voltada 
à prestação de serviços.
Avaliação e interpretação dos custos ou benefícios de questões de RH, como produtividade, 
salários e benefícios, recrutamento, treinamento, absenteísmo, transferência internacional, 
suspensão temporária de contrato de trabalho, reuniões e levantamentos de atitude.

•

•

FIGURA 1-1
Características da 
Gestão Estratégica 
e Tradicional de 
Recursos Humanos  

Gestão Tradicional de RH Gestão Estratégica de RH

Responsável pela gestão e 
pelos recursos humanos

Especialistas Gestores de linha

Objetivo Melhor desempenho Melhor conhecimento e uso 
estratégico dos ativos humanos

Papel da área de RH Responder às necessidades Liderar, inspirar e compreender

Visão temporal Resultados de curto prazo Resultados de curto, médio e longo 
prazos

Controle Normas, políticas, poder da 
posição

Flexível, baseado nos recursos 
humanos

Cultura Burocrática, descendente, cen-
tralizada

Aberta, participativa, delegação 
de poder

Ênfase Cumprimento das normas Desenvolvimento das pessoas

Responsabilidade Centros de custo Investimento nos ativos humanos
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Adoção de modelos de planejamento que incluam metas realistas, desafiadoras, específicas e 
significativas.
Elaboração de relatórios com as soluções de RH para os problemas encontrados na empresa.
Treinamento do pessoal de recursos humanos, enfatizando a importância estratégica da gestão 
de RH e sua importância na contribuição para os lucros da empresa.

A crescente importância estratégica da gestão de RH significa que os especialistas em recursos 
humanos devem mostrar aos gestores que eles contribuem para o cumprimento das metas e da 
missão da empresa.13 As ações, a linguagem e o desempenho da função de RH devem ser quan-
titativamente medidos, informados com precisão e avaliados. O novo posicionamento estratégico 
da gestão de RH significa que a responsabilidade deve ser levada a sério e que o investimento em 
ativos humanos é o ponto central.

A era da responsabilidade pela gestão de RH é conseqüência das preocupações com a produtivi-
dade, da ampla redução de pessoal e reestruturação das organizações, da necessidade de gerir efeti-
vamente a mão-de-obra cada vez mais diversificada e de aproveitar com eficácia todos os recursos 
da organização para se manter em um mercado cada vez mais competitivo e complexo.14

Hoje, a função de gestão de RH está muito mais integrada e envolvida estrategicamente. A 
importância do recrutamento, da seleção, do treinamento, do desenvolvimento, da recompensa, 
da compensação e da motivação da força de trabalho é reconhecida e praticada por gestores de 
cada unidade e área funcional de uma instituição. A gestão de RH e qualquer outra função devem 
atuar juntas para atingir o nível necessário de eficácia organizacional, para competir na esfera 
local e internacional.

Para o sucesso da função de RH, os gestores de outras áreas devem estar envolvidos e bem 
informados. Os gestores desempenham papel fundamental na determinação da direção, do tom e 
da eficácia do relacionamento entre os funcionários, a empresa e o trabalho realizado. Os gestores 
precisam entender que adotar programas e estratégias de RH é estrategicamente vital. Sem a par-
ticipação do gestor, é alta a probabilidade de surgirem grandes problemas relacionados a recursos 
humanos. Richard Kovacevich (atual diretor-presidente da Wells Fargo) foi diretor-presidente da 
Norwest, grande empresa da área de finanças que se uniu ao Wells Fargo Bank. Quando ocorreu 
a fusão, ele descreveu as responsabilidades do cargo de gestor: influenciar o coração e a mente 
de nosso pessoal, mantendo a coerência com a cultura da Norwest, de forma que a preocupação 
deles com a nossa empresa seja maior que a dos concorrentes com as deles.15

Gestão de RH e Eficácia Organizacional

As atividades de gestão de RH desempenham papel fundamental na sobrevivência e no cresci-
mento de qualquer organização. Neste livro, a eficácia ou ineficácia organizacional é descrita 
em termos de critérios e componentes, como desempenho, cumprimento legal, satisfação dos 
funcionários, absenteísmo, rotatividade de mão-de-obra, eficácia do treinamento e retorno sobre 
investimento, índice de reclamações e de acidentes de trabalho. Para que a empresa sobreviva, 
cresça e obtenha lucros, é necessário atingir metas relacionadas a cada um desses componentes.16 
Na maioria das organizações, a eficácia é medida com base no equilíbrio entre características com-
plementares, como cumprimento de metas, aproveitamento máximo das habilidades e capacidades 
dos funcionários e garantia de captação e retenção de empregados bem treinados e motivados.

Gestores de todo o mundo estão começando a reconhecer que os recursos humanos merecem 
atenção porque são fatores relevantes nas decisões estratégicas da alta administração, que orien-
tam as operações futuras da organização. Uma empresa eficaz exige três elementos fundamentais: 
(1) missão e estratégia; (2) estrutura organizacional; e (3) gestão de RH.17 Contudo, é importante 
lembrar que são as pessoas que executam o trabalho e que criam as idéias fundamentais para a 
sobrevivência da organização. Mesmo as mais sólidas e mais bem estruturadas financeiramente 
precisam das pessoas para geri-las.

As pessoas atenuam ou intensificam os pontos fortes e fracos de qualquer organização. Muitas 
vezes, as mudanças atuais no ambiente estão relacionadas às mudanças nos recursos humanos, 
como àquelas na composição, na educação e nas atitudes dos funcionários. A função de gestão de 
RH deve propiciar tais mudanças ou a elas reagir.

•

•
•
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As mudanças vividas pelas organizações de todo o mundo incluem crescimento da concorrên-
cia global; expansão rápida da tecnologia; demanda crescente de competências organizacional, 
grupal e individual; ciclos de vida cada vez mais curtos; transparência quanto ao cumprimento da 
legislação; e aumento nas expectativas do cliente. Essas mudanças combinadas com a percepção 
da necessidade de gerir, conduzir e orientar o desempenho dos ativos humanos de uma empresa 
resultaram na necessidade de mais planejamento estratégico e práticas modernas de liderança. 
A força de trabalho voltada à rotina ou à mecanização está dando lugar àquela mais baseada no 
conhecimento e rica em informações.18

Um dos problemas da alta administração nas decisões de planejamento estratégico envol-
vendo pessoas é que todos os demais recursos são avaliados em termos financeiros, e, até 
o momento, na maioria das organizações, o mesmo não ocorre com as pessoas. Tem havido 
pressão em torno da contabilização dos recursos humanos, com a atribuição de valores mone-
tários nos ativos humanos da organização.19 Equipes profissionais de esporte, como New 
York Yankees (www.yankees.com), Los Angeles Lakers (www.nba.com/lakers) e New England 
Patriots (www.patriots.com), atribuem valores em dólares aos atletas. Depois, com o passar do 
tempo, o valor do atleta vai monetariamente se depreciando.

Para que os objetivos da função de gestão de RH sejam realizados, a direção da empresa 
tem de tratar os recursos humanos da organização como fatores-chave para a eficácia. Para 
isso, a alta administração precisa considerar o desenvolvimento de recursos humanos como 
requisito competitivo fundamental, que demanda planejamento cuidadoso, trabalho árduo e 
avaliação criteriosa.

Crescente número de estudos realizados nos Estados Unidos e em outros países, em di ver-
sos setores, desde as empresas de alta às de baixa tecnologia, ressalta a importância das 
pessoas.20 Hoje, há evidências que comprovam que a implementação de práticas de gestão 
de alto desempenho produz lucratividade, aumento do preço das ações e crescimento do índice de 
sobrevivência das empresas. Um estudo realizado com 968 empresas constatou que o aumento 
de desvio-padrão na adoção de práticas “que priorizam as pessoas” está associado à queda 
de 7,05% na rotatividade, ao aumento de US$ 27.044,00 em vendas e de US$ 18.641,00 
e US$ 3.814,00 no valor de mercado e nos lucros.21 Outro estudo constatou que o aumento de 
desvio-padrão nas práticas de recursos humanos está associado ao aumento de US$ 41 mil na 
riqueza do acionista, por funcionário.22

Resultados similares foram observados em indústrias alemãs que colocam o funcionário em 
primeiro plano. Verificou-se ainda que tempo, energia e recursos investidos nas pessoas estão 
associados à melhoria do desempenho no mercado acionário.23

Com base em análises e pesquisas disponíveis, é possível especificar algumas práticas de 
priorização das pessoas que contribuíram para as constatações positivas das pesquisas. Cada uma 
delas será abordada mais adiante: garantia de emprego; contratação seletiva; equipes autogeridas; 
compensação vinculada ao desempenho; treinamento e compartilhamento de desempenho, estra-
tégia e informações operacionais, dados e medidas. 24

Objetivos da Função de Gestão de RH

Estes são alguns aspectos com os quais a função de gestão de RH contribui para aumentar a efi-
cácia organizacional:

Ajudar a organização a atingir metas.
Empregar com eficácia as qualificações e habilidades da força de trabalho.
Prover a organização com funcionários bem treinados e bem motivados.
Aumentar ao máximo a satisfação e a auto-realização do funcionário. Desenvolver e manter a 
qualidade de vida no trabalho, de modo que o emprego na organização seja algo desejável.

•
•
•
•
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Jornal de RH    Preparando-se para Entrar no Mercado de Trabalho

Comunicar as políticas de gestão de RH a todos os funcionários.
Ajudar a manter políticas éticas e comportamento socialmente responsável.
Gerir a mudança de forma que propicie vantagens mútuas entre indivíduos, grupos, empresa 
e público.

Ajudando a Organização a Encontrar seus Objetivos
Bruce R. Elly, vice-presidente de pessoal da Pfizer, Inc., define assim o papel da função de RH:

Hoje, a função de RH é parte muito importante da organização. Essa mensagem vem se repetindo 
continuamente nas pesquisas realizadas entre os diretores-presidentes das empresas. Até aqui, a 
ênfase tem sido dada em fazer as coisas de maneira certa. O verdadeiro salto na eficácia ocorrerá 
quando a ênfase for dada em fazer as coisas certas (e não somente da maneira certa). Não consigo 
imaginar como os recursos humanos funcionariam sem conhecer totalmente as questões envolvidas 
nos negócios da organização. Cada aspecto empresarial envolve os recursos humanos.25

Emprego Eficaz das Qualificações e 
Habilidades da Força de Trabalho
Clyde Benedict, diretor de RH da Integon Corporation, coloca esse objetivo de forma um 
pouco diferente. Ele afirma que o propósito é “tornar produtivos os pontos fortes das pessoas, 
de modo que beneficiem clientes, acionistas e funcionários. Acredito que esse era o objetivo 
que Walt Disney tinha em mente quando declarou ser sua maior realização a construção das 
organizações Disney com seu próprio pessoal”.

O Jornal de RH destaca que uma nova onda de funcionários da geração Y está se inserindo na 
força de trabalho. Gerir suas qualificações e habilidades exigirá certo preparo e estudo de suas 
semelhanças e diferenças em relação às outras gerações.

•
•
•

Os empregadores estão diante de um novo quadro de 
força de trabalho, constituído de candidatos conhecidos 
como geração Y e também considerados a geração do 
milênio (em inglês, millenials) ou descendentes da geração 
pós-Segunda Guerra Mundial (em inglês, echo boomers). 
Trata-se dos indivíduos nascidos entre 1980 e 2000. Cerca 
de um quarto dos novos imigrantes dos Estados Unidos 
também faz parte dessa forte geração de 80 milhões de 
habitantes.

Os indivíduos da geração Y estão acostumados a 
ganhar e gastar dinheiro com iPods, TiVos e outras tec-
nologias. Tendem a ser clientes céticos, até certo ponto, 
descrentes e independentes. Para a área de gestão de RH 
isso quer dizer que os materiais da companhia, incluindo  
sites da Internet, precisam oferecer aos potenciais contra-
tados acesso fácil e independente às informações avaliadas 
pela geração Y.

Pesquisas mostram que 23% da geração X (nascida 
entre 1966 e 1979), assim como a geração Y, não se 
identificam com denominações religiosas ou são ateus. 
Isso representa mais que o dobro dos ateus entre os baby 
boomers ou nascidos entre 1946 e 1965.

A introdução da geração Y no mercado de trabalho 
suscita a possibilidade de cooperação e conflito. Tanto para 
a geração Y quanto para a geração X, trabalhar juntos será 
uma tarefa desafiadora. A fim de se preparar para lidar com 
a geração Y, o gestor deve levar em conta estas práticas:

1. Oferecer informações totalmente transparentes.
2. Oferecer oportunidades personalizadas de carreira pro-

fissional.
3. Elogiar mais publicamente.
4. Incentivar a adoção de mentores.
5. Oferecer acesso a tecnologias inovadoras.
6. Permitir opinar nas decisões de trabalho.

Esses são alguns aspectos de gestão para trabalhar com 
a ampla e nova geração que está começando a entrar no 
mercado.

Fonte: WETZSTEIN, C. Generation Y Embraces Choice, 
Redefines Religion. Washington Times, 12 abr. 2005. 
The New Workforce: Generation Y, Workplace Visions. 
Verão 2001, p. 1-8.
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Fornecendo Funcionários Bem Treinados e Bem Motivados
Essa é uma medida de eficácia da gestão de RH. David Babcock, presidente do conselho de 
administração e diretor-executivo da May Company, considera esse objetivo como “formação e 
proteção do ativo mais valioso da empresa: as pessoas”.

Norman Augustine, presidente da Martin Marietta, é específico a respeito de como motivar as 
pessoas quando afirma: “Para melhorar o desempenho, as pessoas precisam enxergar  justiça nas 
recompensas oferecidas. Recompense os bons resultados, mas não as pessoas que não tenham 
desempenho. Deixe as metas claras e como elas serão avaliadas, sem deixar espaço para proble-
mas secundários, como se o funcionário é uma pessoa simpática”.26

A medida de eficácia da gestão de RH — aliás, sua principal medida — consiste em oferecer 
a pessoa certa, na fase certa da execução de um trabalho, no momento certo à organização.

Aumentando a Satisfação Profissional e 
a Auto-Realização do Funcionário
Até aqui, foi dada ênfase às necessidades da organização. No entanto, diferentemente dos computa-
dores ou do saldo de caixa, os funcionários têm sentimentos. Para que o funcionário seja produtivo, 
precisa sentir que o trabalho é adequado às suas habilidades e que está sendo tratado com igualdade. 
Para muitos funcionários, o trabalho é a principal fonte de identidade pessoal. Nós (ou quase todos 
nós) passamos a maior parte do dia no trabalho e nos deslocando de casa para o trabalho e vice-
versa. Portanto, nossa identidade está muito ligada ao trabalho.

Funcionário satisfeito não é automaticamente mais produtivo. Porém, funcionário insatisfeito 
tende a pedir demissão com mais freqüência, a faltar mais vezes e a produzir trabalho de quali-
dade inferior em comparação ao trabalhador satisfeito. Mesmo assim, tanto o trabalhador satisfeito 
quanto o insatisfeito podem apresentar desempenho equivalente em termos quantitativos, por exem-
plo, processando, por hora, a mesma quantidade de pedidos de indenização de seguro.

Adquirindo Qualidade de Vida no Trabalho 
Esse objetivo está bem relacionado ao anterior. Qualidade de vida no trabalho é, até certo ponto, 
um conceito geral, que se refere a diversos aspectos da experiência de trabalho. Alguns desses 
aspectos incluem fatores como estilo de supervisão e gestão, liberdade e autonomia para tomar 
decisões no trabalho, ambiente físico satisfatório, segurança no trabalho, horas de trabalho satis-
fatórias e tarefas providas de significado. Basicamente, um bom programa de qualidade de vida 
no trabalho (QVT) assume que o trabalho e o ambiente profissional sejam estruturados de forma 
que atendam ao máximo às necessidades do trabalhador.

Jac Fitz-Enz, presidente anterior do Saratoga Institute (www.saratogainstitute.com), acredita 
que o empresariado norte-americano tem enfrentado bem a ineficácia organizacional, como, por 
exemplo, a baixa produtividade, o crescente custo dos benefícios e a má qualidade.27 Ele acre-
dita que as pessoas precisam ter interesse no que fazem e que o funcionário reage bem quando 
o empregador presta atenção em suas necessidades pessoais e em sua situação de trabalho. 
Menciona o exemplo da Tandem Computers, que cria forte ligação entre o desenvolvimento de 
um bom programa de QVT e a retenção dos funcionários. Afirma que, na Tandem, “a diferença 
crítica parece ser a confiança (...) Tecnologia e confiança transformaram a Tandem em uma mini-
versão da vila global”. A Tandem tem atentado para a situação pessoal e social de cada funcio-
nário e, como conseqüência, apresenta um dos menores índices de rotatividade de mão-de-obra 
entre as empresas do vale do Silício.

Divulgando as Políticas de Gestão de RH a Todos os Funcionários
Chuck Kelly, diretor de recursos humanos de uma pequena indústria, expressa sua visão desse 
objetivo: “Não podemos nos dar ao luxo de não divulgar totalmente nossos programas, políticas 
e procedimentos. Há razões efetivas, legais e de desenvolvimento pessoal para que todos na 
empresa recebam todas as informações acerca da gestão de RH. A divulgação dos programas de 
gestão de RH não ocorre ao acaso; o gestor precisa trabalhar nela sempre”. A responsabilidade 
da gestão de RH é “comunicar no sentido mais amplo possível, tanto o aproveitamento de idéias, 
opiniões e sentimentos de clientes, não-clientes, órgãos reguladores e demais públicos externos 
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quanto o entendimento das visões internas da área de recursos humanos. A outra faceta dessa res-
ponsabilidade é informar ao público relevante, em linguagem acessível, as decisões gerenciais.”

Muito intimamente relacionada à comunicação interna da organização está a representação da 
organização perante o público externo: sindicatos trabalhistas e órgãos governamentais federal, 
estadual e municipal que aprovam leis e emitem normas que afetam a gestão de RH. O departa-
mento de RH também deve manter comunicação eficaz com outras pessoas ligadas à alta admi-
nistração (por exemplo, na área de marketing, na produção e na pesquisa e desenvolvimento) para 
mostrar o que pode oferecer a essas áreas na forma de apoio, aconselhamento e técnicas, bem 
como para aumentar sua contribuição à missão e às metas estratégicas da organização.

Mantendo Políticas Éticas e Comportamento Socialmente Responsável
O gestor de recursos humanos exerce papel fundamental, servindo como exemplo na demonstra-
ção de que é importante que cada funcionário seja tratado com ética. Ou seja, qualquer atividade 
promovida pela área de RH deve ser justa, confiável e honrada; os funcionários não devem ser 
discriminados e todos os seus direitos básicos devem ser preservados. Esses princípios éticos 
devem ser aplicados em todas as atividades da área de RH.

A IBM recebeu o prêmio de Melhor Cidadão Corporativo de 2004 porque presta atenção nos 
clientes, nos acionistas, nas comunidades em que atua e nos funcionários. A gigante da tecnologia, 
com mais de 330 mil funcionários trabalhando em 164 países, recebeu a premiação em virtude de 
suas políticas progressistas em termos de diversidade, atendendo mulheres e minorias e ofere-
cendo retorno às comunidades. A IBM não atua apenas oferecendo ajuda financeira. As doações 
filantrópicas anuais superam US$ 125 milhões. Somente 30% desse montante são em moeda. 
O restante é oferecido na forma de tecnologia e serviços técnicos.28

A IBM, por meio do tratamento dado às questões desafiadoras, como criação de ambiente 
de trabalho produtivo e diversificado e retorno à comunidade, impressiona stakeholders da 
empresa e os concorrentes. Serve de exemplo de reconhecimento e valorização das políticas e 
do comportamento.

Fazendo a Gestão de Mudanças
Na última década, houve evolução rápida, turbulenta e muitas vezes tensa das relações entre 
empregadores e empregados. Novas tendências e mudanças ocorreram em termos de trabalho 
virtual, práticas de terceirização de gestão de RH, licença médica por motivos familiares, assistên-
cia aos filhos e aos cônjuges de funcionários transferidos, remuneração baseada na qualificação, 
benefícios com custos compartilhados, negociações entre sindicato e empresários, processos de 
seleção e muitas outras áreas de interesse em gestão de RH. Praticamente todas essas tendências e 
mudanças decorrem do surgimento de novos estilos de vida e do envelhecimento da população.29

Para o gestor de RH, essas mudanças significam que há necessidade de implementação e ado-
ção de novas abordagens flexíveis, que não coloquem em risco a sobrevivência da organização. 
O gestor de RH precisa enfrentar as tendências e mudanças e, ao mesmo tempo, colaborar com 
a organização.

Fazendo a Gestão da Crescente Urgência e do Encurtamento 
dos Ciclos de Vida 
Hoje, as empresas enfatizam cada vez mais a velocidade e a urgência. A capacidade de melhorar o 
atendimento ao cliente, o desenvolvimento de novos produtos ou serviços oferecidos no mercado 
e o treinamento e a educação de técnicos, gestores e tomadores de decisão perspicazes são vistos 
em termos cíclicos.30 O esquema para redução do ciclo temporal enfoca não apenas a gestão efe-
tiva de produtos e serviços, mas também dos recursos humanos. Ciclos de tempo menores para 
treinamento, educação e alocação de gestores, para solução dos problemas de assédio sexual, 
para recrutamento e seleção de talentos e para o aperfeiçoamento da imagem da empresa, estão 
se tornando base fundamental para as organizações.

O aprendizado organizacional proporciona um esquema para melhorar o ciclo temporal. Áreas 
importantes nessa estrutura são comportamentos de liderança, cultura incentivadora e recompen-
sadora do aprendizado e ênfase no aprendizado para trabalhar com mais eficácia, mais rapidez e 
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mais confiança. Decisões mais ágeis e mais flexíveis e sensação aumentada de atribuição de poder 
também são enfatizadas nas empresas que usam o esquema de aprendizado.

Concorrência local e internacional, mudanças tecnológicas e surgimento de novas oportunida-
des incentivam comportamentos de gestão mais ágeis e mais urgentes. Lentidão na condução dos 
negócios é coisa do passado. A semana de trabalho de 40 horas está ultrapassada. Em empresas 
como Microsoft, Intel, Novell e Goldman Sachs, semanas de 60 a 80 horas são norma e expec-
tativa. A FedEx adota uma política de responder a qualquer consulta de cliente ou funcionário 
no mesmo dia. Na Chaparral Steel, os funcionários são incentivados a aprender todas as funções 
do departamento em que atuam. Essa visão de aprendizado aumenta a flexibilidade e oferece aos 
funcionários oportunidades desafiadoras.

As pressões para aumentar o aprendizado e reduzir o ciclo temporal — e, ao mesmo, diminuir 
custos e gastos — hoje são realidades competitivas. Se as empresas pretendem se manter compe-
titivas, as atividades de gestão de RH realizadas por especialistas e gestores operacionais devem 
estar sincronizadas com o ambiente da empresa. Esse ambiente demanda velocidade, urgência, 
máxima qualidade e produtos e serviços de alto valor agregado.31

Esses são os objetivos mais importantes e amplamente aceitos em gestão de RH. Há, eviden-
temente, outros pontos e formas diferentes de defini-los. No entanto, esses servem como diretri-
zes para a função de RH das organizações. Departamentos de RH eficazes estabelecem objetivos 
específicos e mensuráveis, que devem ser atingidos em prazos especificados.

Quem Realiza as Atividades de Gestão de RH

A delegação de tarefas de RH vem mudando ao longo do tempo. Na maioria das organizações, 
dois grupos realizam as atividades de RH: gestor especialista em RH e gestor operacional. O 
gestor operacional (supervisores, chefes de departamento, vice-presidentes) são envolvidos nas 
atividades de gestão de RH porque são responsáveis pela efetiva utilização de todos os recursos à 
sua disposição. O recurso humano é um tipo de recurso muito especial. Se gerido de forma inade-
quada, a eficácia cai mais rápido do que com outros recursos. E em todas as organizações, exceto 
nas de capital intensivo, o investimento nas pessoas tem mais efeito na eficácia organizacional 
que recursos como dinheiro, material e equipamentos.

Portanto, o gestor operacional dedica tempo razoável na gestão de pessoas. Assim como o 
gestor operacional é pessoalmente responsável se uma máquina quebra e a produção cai, é res-
ponsável pelo treinamento, pelo desempenho e pela satisfação dos funcionários. Pesquisas indi-
cam que grande parte do dia de um gestor operacional é dispendida com reuniões programadas 
e não programadas, ligações telefônicas e solução de problemas que exercem impacto direto nas 
pessoas. O gestor, por meio de contato constante com muitas pessoas diferentes, tenta resolver 
problemas, tomar decisões e evitar dificuldades futuras.32

As organizações de pequeno porte normalmente não contam com uma unidade de RH; por-
tanto, o gestor operacional tem muitas responsabilidades de gestão de RH, como programação do 
trabalho, recrutamento e seleção e compensação dos funcionários. Conforme a organização vai 
crescendo em tamanho, o trabalho do gestor operacional vai sendo dividido, e algumas funções 
tornam-se especializadas — e a gestão de RH é uma delas. Em geral, o gestor de uma unidade 
primeiro designa um assistente para coordenar certos assuntos de RH. Organizações com cerca 
de 100 a 150 funcionários empregam especialistas em RH e criam o departamento de RH quando 
esse quadro chega de 200 a 500 funcionários, dependendo da natureza da organização.

Terceirização
A terceirização — ou contratação de um fornecedor para realizar rotineiramente alguma atividade 
de RH antes feita pela empresa — vem se tornando comum. Em 2000, o mercado de serviços 
terceirizados (inclusive de atividades de gestão de RH) superou US$ 200 bilhões. Um estudo 
realizado com 1.700 organizações calculou que 53% delas planejavam terceirizar algumas ativi-
dades de RH. Entre os principais motivos pelo crescimento da terceirização estão a redução de 
pessoal, a rápida expansão ou redução dos negócios, a globalização, o aumento da concorrência 
e a reestruturação.33
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Alguns executivos vêem a terceirização de algumas atividades de RH como vantagem com-
petitiva. Acredita-se que a terceirização reduz custos, aumenta a flexibilidade e permite a con-
tratação de especialistas da área. A decisão de terceirizar algumas, todas ou nenhuma atividade 
de RH está sendo tomada com pouca sustentação prática.34 Contudo, a tendência à terceirização 
deve continuar à medida que as pessoas responsáveis pelas decisões buscam maneiras de melho-
rar o desempenho financeiro e operacional da empresa.

Interação Entre Gestor de Outras Áreas e de RH
Com dois grupos de pessoas (gestores de outras áreas e especialistas em RH) tomando deci-
sões que envolvem gestão de RH, podem surgir conflitos.35 Os conflitos ocorrem porque 
gestores de outras áreas e os de RH divergem algumas vezes quanto a quem é responsável 
por quais decisões, ou por haver outras diferenças entre eles. Os gestores possuem diferentes 
orientações, denominadas linha e assessoria, com objetivos distintos. O assessor geralmente 
apóia as funções primárias, como marketing e produção, oferecendo orientações, aconse-
lhamento e informações. A imagem da vida organizacional retratada em um livro didático 
supõe que o gestor de assessoria não exerce autoridade direta sobre o gestor de linha. 
O gestor de linha tem autoridade para tomar decisões finais em termos operacionais. Contudo, 
a distinção específica entre gestor de linha e de assessoria não é muito bem definida nas 
organizações atuais. Na maioria das vezes, o pessoal da unidade de RH conhece bem vários 
programas e atividades. Considerem-se, por exemplo, as práticas de recrutamento e seleção 
e o papel fundamental exercido pelos especialistas em RH. Em geral, o gestor de linha 
não conhece as exigências legais que envolvem recrutamento e seleção. Portanto, deve aceitar o 
envolvimento e a autoridade direta dos especialistas de RH na tomada de decisão final.

O conflito entre funcionários do RH e gestores operacionais é maior quando há neces-
sidade de decisões conjuntas em questões como disciplina, condições físicas de trabalho, 
demissão, transferência, promoção e planejamento de contratação. Pesquisas indicam que o 
gestor operacional e o especialista em RH divergem quanto ao nível de autoridade atribuído 
ao funcionário em relação à estruturação do cargo, às relações trabalhistas, ao planejamento 
organizacional e a algumas recompensas, como gratificações e promoções.36

Na última década, mudanças drásticas nos negócios, na globalização, na tecnologia e na 
demografia transformaram não apenas o papel da gestão de RH, mas também o papel do ges-
tor operacional. Hoje, o gestor de linha tem mais responsabilidades, gerindo mais pessoas e/ou 
projetos maiores. Steve McElfresh, diretor-presidente de uma empresa de consultoria, explica: 
“Antes, o gestor de linha era mestre em rotina. Atualmente, precisa ser mestre em mudança”. Além 
disso, pesquisas mostram que as pessoas não abandonam a companhia; abandonam os gestores. 
Por causa da grande expectativa em relação aos gestores de linha, estes percebem que, mais do 
que nunca, a gestão de RH pode ajudá-los a realizar um trabalho melhor.

Contudo, ainda existe tensão e conflito entre algumas unidades de RH e gestores operacio-
nais. Lilly Eng, gestor de linha na Allstate Insurance, declara: “Em muitos aspectos, a gestão 
de RH é vista como uma patrulha de vigilância da companhia, de quem muitos gestores ficam 
cansados de ouvir negativas”. Outros também contam histórias sobre a inflexibilidade da gestão 
de RH e a atenção excessiva que a área dá aos detalhes.

Inúmeras sugestões são apresentadas para melhorar a relação entre gestor operacional e de 
RH. Alguns defendem que a área de RH deva analisar cada atividade de sua área e mostrar o 
que ela oferece para a organização em termos de valor agregado. As unidades de RH são esti-
muladas a conhecer melhor os negócios da empresa de forma que possam se tornar parceiras dos 
gestores de linha. Os especialistas em RH devem procurar os gestores de linha. Também devem 
ajudar os gestores a evitar problemas. Ser mais flexível e mais aberto às idéias dos outros é uma 
recomendação que se aplica tanto ao gestor operacional quanto ao gestor de RH.37

INFORMES SOBRE RH

Competências 
Necessárias
De acordo com o estudo 
‘Official End-of-the-
Millenniun State-of-HR 
Survey’ realizado pela 
revista Workforce, 
os profissionais de 
RH acreditam que as 
seguintes competências 
serão necessárias para 
otimizar as atividades 
de gestão de RH:
 1. Habilidade de 

comunicação
 2. Resolução de 

problemas
 3. Liderança
 4. Recrutamento/

fornecimento de 
pessoal

 5. Legislação 
trabalhista

 6. Treinamento e 
desenvolvimento

 7. Tecnologia
 8. Planejamento
 9. Elaboração de 

programas 
de compensação

 10. Elaboração 
de programas 
de benefícios/
administração

11. Contabilidade/
finanças

12. Manutenção 
de registros

Fonte: DAVIDSON, 
L. Top 12 Future 
HR Competencies. 
Workforce, 
ago. 1999, p. 73.
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Posição da Gestão de RH na Direção da Empresa
Cada vez mais, as empresas reconhecem que o departamento de RH tem responsabilidade de 
ser um componente proativo e integrante da alta administração e do processo de planejamento 
estratégico.38 Essa nova ênfase não substitui a competência necessária em termos de aconse-
lhamento, consultoria, relações industriais ou sistemas de controle de gestão. Ao contrário, 
trata-se de uma orientação que estabelece que o departamento de RH precisa fazer algo mais 
que simplesmente sentar e ouvir quando da elaboração e do desenvolvimento dos planos de 
gestão estratégica. O departamento deve determinar a direção estratégica de suas próprias 
atividades para torná-lo braço proativo da equipe de gestão. Para cumprir esse papel, a gestão 
de RH deve apurar as necessidades organizacionais específicas, para usar sua competência, 
avaliar o uso e a satisfação dos demais departamentos e educar a alta administração e os 
funcionários acerca da disponibilidade e do emprego dos serviços de RH. A meta de longo 
prazo de qualquer plano estratégico de gestão de RH deve ser a criação de pontos fortes para 
a empresa.

O trabalho teórico em estratégia de negócios deu impulso à importância da gestão de RH na 
criação da vantagem competitiva sustentada da empresa.39 As organizações conseguem obter 
vantagem competitiva em relação às demais apenas criando valor, de modo que seus recursos 
sejam raros e difíceis de ser imitados pelos concorrentes. Ao contrário dos investimentos 
em capital, das patentes ou da tecnologia, a existência de um sistema adequado de gestão de 
RH é um ativo invisível capaz de criar valor ao negócio quando plenamente incorporado aos 
sistemas operacionais da empresa, aprimorando as capacidades da organização.40 O sistema 
de compensação, as oportunidades de treinamento, os programas de gestão da diversidade e 
outros programas planejados, implementados e avaliados pela gestão de RH devem tornar-
se tão importantes e tão eficazes, de modo que qualquer unidade da empresa entenda a sua 
necessidade para o êxito da organização. Isso é o que se entende por vantagem competitiva 
da gestão de RH.

À medida que os executivos de gestão de RH vêm exercendo papel cada vez mais dominante 
nas sessões de planejamento estratégico da organização, precisam educar continuamente os mem-
bros de outros departamentos ou de outras unidades acerca das implicações dos recursos humanos 
em várias decisões.41 Assim, o executivo de RH deve conhecer outros aspectos da organização 
— investimentos, publicidade, marketing, controle de produção, informática, pesquisas e desen-
volvimento. É essencial conhecer o negócio.

Operações do Departamento de RH

Tanto a composição quanto os procedimentos do departamento de RH têm-se modificado com 
o tempo. As unidades de RH variam de tamanho e setor, mas a maioria das organizações as 
mantém pequenas. Um estudo constatou que nas maiores unidades das sedes de empresas havia 
150 pessoas.42

O número de especialistas em RH em comparação ao de funcionários de outras áreas, ou à 
proporção de pessoal, varia nos diferentes setores industriais. De acordo com um estudo, a média 
nacional (norte-americana) é de um especialista em RH para cada 100 funcionários. Alguns seto-
res — de construção, agrícola, varejista e atacadista e de prestação de serviços — apresentam 
índice de especialistas em pessoal abaixo da média. Outros setores — fornecedor de serviços 
públicos, manufatura de bens duráveis, bancário, securitário e governamental — apresentam 
índice acima da média.

Gestão Estratégica de RH
A gestão estratégica de RH de uma empresa consiste no padrão ou plano que integra os 
principais objetivos, as políticas e os procedimentos, formando uma unidade coerente. Uma 
estratégia de gestão de RH bem formulada ajuda a agregar e a alocar os recursos da empresa em 
uma entidade única, com base nos pontos fortes e fracos internos, nas mudanças ambientais e nas 
ações antecipadas da concorrência.
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Metas específicas e mensuráveis

FIGURA 1-2 
 Interação entre 
Estratégia, Objetivos, 
Políticas e Normas

A Samsung faz parte do maior grupo industrial da Coréia do Sul, com vendas anuais de mais 
de US$ 102 bilhões. A empresa é composta de 14 companhias, que vão desde empresas do 
setor manufatureiro a prestadoras de serviço. A Samsung é a maior fabricante mundial de chips de 
me mória para computador e emprega mais de 201 mil funcionários.

A Samsung acredita que as pessoas são o futuro da companhia. Os funcionários da empresa 
reconhecem seus deveres como membros de uma sociedade global, para exercer seu potencial 
pleno e contribuir para a melhoria da sociedade.

O sucesso da Samsung depende dos funcionários. Satisfação do cliente e crescimento cor-
porativo sustentável são assegurados somente se os funcionários forem apoiados e se sentirem 
realizados. A política da companhia há muito tempo vem garantindo aos funcionários respeito, 
tratamento justo, recompensas pela competência e oportunidades de crescimento pessoal em 
ambiente incentivador. A empresa acredita firmemente que o treinamento e o desenvolvimento 
dos funcionários ajudam a empresa a alcançar os indicadores de cumprimento da estratégia 
— satisfação do cliente e crescimento corporativo sustentável.43

Explicação Clara dos Objetivos da Gestão de RH
Os objetivos de uma organização ou de um departamento são metas a serem atingidas — a razão 
de sua existência. Oito objetivos da função de gestão de RH já foram destacados, no entanto a 
maioria deles foi apresentada em termos bastante generalizados.

A fim de ajudar a organização a atingir esses objetivos nas empresas de grande porte, na maior 
parte das de médio e em algumas de pequeno porte, eles são apresentados mais especificamente. 
Vamos supor, por exemplo, que um dentre os inúmeros objetivos de gestão de RH seja 
aumentar a satisfação dos funcionários, oferecendo oportunidades de ascensão profissional.

Como atingir esse objetivo? Primeiro, o gestor deve avaliar o nível de satisfação dos funcio-
nários em relação às oportunidades de evolução. Ele pode elaborar uma pesquisa de opinião para 
perguntar aos funcionários quão satisfeitos estão com as diferentes facetas do cargo que ocupam. 
O tópico principal é determinar o grau de satisfação profissional associado às oportunidades de 
avanço na carreira. Em seguida, a organização pode usar as informações obtidas para desenvol-
ver planos para corrigir qualquer insatisfação com as oportunidades de progresso na carreira. 
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Jornal de RH   Um Dia na Vida da Vice-Presidente de Recursos Humanos, Sue Hagen

Sue Hagen, de 37 anos, possui o que ela chama de 
“agradável, mas, até certo ponto, confuso emprego”. Sua 
principal função é a de vice-presidente de RH dos grupos 
operacionais da Dole Food Co., Inc. (www.dole.com), 
que envolve apoio às unidades de negócios, incluindo 
treinamento, fornecimento de pessoal e relações com os 
funcionários. A outra função que exerce é a de diretora 
corporativa de RH da base da companhia em Westlake 
Village, Califórnia, que conta com cerca de 250 funcioná-
rios em dois prédios — abrangendo o pessoal do grupo 
de apoio, de empacotamento e da divisão de frutas 
frescas (principalmente do setor de bananas), incluindo 
o pessoal de vendas. Nessa área, Sue é responsável pela 
política geral de RH, pelos programas de saúde e assistên-
cia social, pela elaboração de planos, pela comunicação 
(incluindo o site da rede interna de RH) e pelos problemas 
de folha de pagamento dos mensalistas das operações 
norte-americanas da companhia. Também interage com 
os grupos de RH de diferentes divisões e com o grupo de  
operações internacionais de RH. Durante muitos anos, a 
filosofia da empresa tem sido manter uma equipe corpo-
rativa restrita — assim, a empresa conta com apenas 80 
funcionários realmente corporativos, ela afirma. “É uma 
empresa extremamente descentralizada”.

A empresa se define mais do ponto de vista regional do 
que de linha de produto. A estrutura organizacional é com-
posta de quatro divisões: América do Norte, Ásia, América 
Latina e Europa, com gestores regionais responsáveis por 
cada divisão. Cada uma conta com a própria organização 
de RH para lhe dar apoio.
Este é um dia típico de Sue.

5h30

Sue já está fora de casa para a corrida matinal antes 
do trabalho.

7h05 

Nessa manhã, Sue chega ao escritório mais cedo que 
de costume, após ter tirado a sexta-feira para resolver 
problemas pessoais. Ela acredita piamente na conciliação 
entre vida profissional e pessoal, o que se reflete na sua 
filosofia de RH e nos programas que ajuda a desenvolver 
para a Dole, onde trabalha há 13 anos. Sue lê as men-
sagens eletrônicas e ouve as mensagens de voz depois 
de seu final de semana prolongado. “Costumo receber 
cerca de 50 chamadas por dia”, diz Sue. “Quanto ao 
correio eletrônico, recebo 100 mensagens diariamente”.

8h

Sue participa de uma reunião conduzida por Peter M. 
Nolan, presidente da divisão. Cada executivo apre-
senta informações atualizadas da sua área. Discutem 
sobre as operações da Tailândia, as vendas de aba-
caxis, um banco de dados de clientes, a próxima 
colheita de pêssegos, quem foi o “Representante do 
Ano” da empresa e uma recente promoção. Na sua 
vez, Sue discute um problema atual com os cálculos 
da folha de pagamento e, em seguida, passa a infor-

mar que em breve os funcionários da Dole poderão 
acessar as informações dos planos de aposentadoria 
baseados na seção 401(k) do Código Tributário 
norte-americano e realizar alterações nas próprias 
contas por meio do novo site.

9h20

Sue reúne-se em sua sala com o assistente administra-
tivo de RH, Heidi Hintz. Heidi é uma das 16 pessoas 
geridas direta ou indiretamente por Sue. Depois de 
analisar a agenda da semana, eles discutem o pro-
grama de saúde e bem-estar da Dole denominado 
“Estilo de Vida Saudável” e os seminários promovidos 
pelo RH “Almoce Aprendendo”.

11h05 

Sue segue para o setor de folha de pagamento para 
se reunir com David Dale, Nashawn Smith e Soccoro 
Garcia e discutir problemas de pagamento nos contra-
cheques de alguns expatriados. Parece que o sistema 
contábil está retendo valores incorretos de “imposto 
hipotético”. Sue explica depois que este se refere aos 
impostos federais que os funcionários da Dole que 
vivem fora dos Estados Unidos (mas que ainda são 
cidadãos norte-americanos) devem pagar anualmente 
sobre a remuneração, mesmo que estejam trabalhando 
em outro lugar. A Dole ajuda o funcionário a calcular o 
“imposto hipotético” — e a reter o montante certo.

11h50 

Sue atravessa a rua e caminha até um restaurante chi-
nês local. Explica que quase sempre não almoça fora. 
Na maioria das vezes, pega algo para comer rapida-
mente e volta a trabalhar.

13h30 

Sue volta para o escritório e faz mais telefonemas. Recebe 
uma ligação de alguém da Levi Strauss que deseja orga-
nizar uma coalizão de empregadores para avaliar o salário 
e outras questões de auto-suficiência dos trabalhadores 
que moram no exterior. Sue liga para um dos advogados 
da Dole para discutir a elaboração de um contrato que 
obrigaria um funcionário a manter o compromisso com 
a empresa por um período que acomodasse e pagasse os 
custos incorridos com o suporte ao funcionário a estabe-
lecer residência permanente fora do país.

14h05

Sue vai à sala de Henry Cassity, diretor de compras. 
Ela o informa sobre uma pesquisa de pessoal que está 
implementando (a primeira desse tipo na companhia).

14h35

No andar inferior à sala de Sue, Jacqueline Hill, con-
sultora de recursos humanos, esteve comparando os 
dados de compensação salarial de dois funcionários, em 
particular com as normas do setor. Sue vai até a sua sala 
para discutir as conclusões a que chegou e se os dois 
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Jornal de RH    Um Dia na Vida da Vice-Presidente de Recursos Humanos, Sue Hagen (continuação)

Esses planos são denominados políticas e procedimentos ou normas. A Figura 1-2, que mostra 
o relacionamento entre objetivos, políticas e normas, indica que os objetivos são os fatores mais 
gerais. Por exemplo, manutenção de alto nível de satisfação é um objetivo para os funcionários. 
A organização torna um objetivo mais específico, desenvolvendo políticas.

Política de Gestão de RH
Política consiste em orientação geral que define os limites dentro dos quais as ações devem 
ocorrer. As políticas são elaboradas com base em áreas problemáticas do passado ou naquelas 
com problemas potenciais que a direção da empresa considere suficientemente importantes para 
garantir o desenvolvimento da política. As políticas liberam o gestor de tomar decisões em áreas 
nas quais ele tem menos competência ou em assuntos com os quais não deseja se envolver. As 
políticas garantem certo nível de coerência comportamental e permitem que o gestor se concentre 
em decisões nas quais tem mais experiência e conhecimento.

Depois de elaboradas políticas mais abrangentes, algumas organizações criam procedimentos 
e normas. São planos mais específicos que restringem as opções feitas por gestores e funcioná-
rios, assim como mostra a Figura 1-2. Os procedimentos e as normas são criados pela mesma 
razão pela qual são criadas as políticas.

Procedimentos de Gestão de RH
Procedimento ou norma consiste na direção específica de uma ação e diz ao gestor como realizar 
determinada atividade. Nas grandes organizações, os procedimentos são descritos e reunidos em 
manuais, normalmente denominados procedimentos operacionais padrão (SOPs, sigla em inglês).

As organizações devem procurar tomar decisões coerentes baseadas em um conjunto de polí-
ticas e procedimentos bem desenvolvido, porém não excessivo. De fato, algumas organizações 
eliminam a iniciativa do gestor, tentando criar políticas e procedimentos para tudo. Os procedi-
mentos devem ser criados somente para as áreas mais vitais.

Organização do Departamento de RH
Na maioria das organizações, o diretor-executivo de RH reporta-se à alta administração da 
empresa — nas empresas de grande porte, talvez ao vice-presidente executivo. A Figura 1-3 
mostra a organização do departamento de RH de uma grande seguradora. O vice-presidente de 

funcionários estariam qualificados para participar de 
um plano de bônus para executivos.

15h05 

Sue entra na sala de George Horne no final do corredor. 
George é um dos vice-presidentes da Dole que super-
visiona o RH. Ambos discutem sobre um candidato a 
uma vaga de alto nível na companhia e depois falam 
do apoio dado à área de RH pelo pessoal de sistemas 
de informação do andar superior durante o período de 
transição da mudança para um novo prédio. Conversam 
sobre questões de confidencialidade e segurança e de 
como manter cópias reservadas do sistema nesse ínte-
rim. Em seguida, Sue mostra a George dados da com-
pensação total dos executivos dos últimos três anos, que 
revela variações entre compensação—alvo e real. 

16h10 

Sue passa o restante da tarde retornando ligações e 
respondendo às mensagens eletrônicas, verificando os 
cálculos de férias, o problema do "imposto hipotético" 
e procurando um consultor para o estudo de estrutu-
ração da divisão.

18h10

Sue chega rápido em casa e sai para outra corrida. 
Depois, passa o restante da noite preparando o jantar 
e relaxando.

Fonte: Adaptação baseada em LAABS, J. A Day in the Life of 
Sue Hagen: HR Models Work/Life Balance at Dole? Workforce, 
jun. 1999, p. 78–80.
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FIGURA 1-3   Organização da Gestão de RH de uma Grande Seguradora

* “Da Sede” refere-se ao departamento central de RH da matriz.

** O gestor da função também tem responsabilidades como consultor geral de recursos humanos.

recursos humanos tem responsabilidade e autoridade sobre todas as atividades de gestão de RH 
da empresa.

Nas organizações de médio porte (com 500 a 5 mil funcionários) e nas de pequeno porte 
(com menos de 500 funcionários), a gestão de RH e outras funções, por exemplo, de relações 
públicas, podem fazer parte de um único departamento.

Trinta por cento de todos os gestores de RH trabalham para governos locais, estaduais e fede-
ral. O legislativo e o governo estabelecem políticas para os departamentos, sujeitas à revisão pelos 
tribunais, e então nomeiam uma comissão de recursos humanos chefiada por um diretor de RH. 
Essa unidade central de RH é um órgão para a criação de políticas que fiscaliza, orienta e regu-
lamenta, assim como qualquer unidade de RH de uma empresa. Em nível federal, esse comitê de 
pessoal é denominado Departamento Norte-Americano de Gestão de Pessoas (www.opm.gov).

Em organizações sem fins lucrativos, como hospitais e universidades, a gestão de RH normal-
mente fica a cargo de uma unidade da sede. No Capítulo 2, serão discutidas mais detalhadamente 
as diferenças no trabalho de gestão de RH nesses três ambientes. Em geral, os especialistas em 
RH ficam na sede de uma organização; contudo, as organizações de grande porte muitas vezes 
dividem essa função. Normalmente, o grupo maior fica na sede, mas os consultores de RH podem 
ser designados em unidade ou divisões. Nesse caso, a unidade da sede é composta de especialistas 
ou de profundos conhecedores de determinadas áreas e de conselheiros da alta administração, 
enquanto o pessoal das unidades é generalista e orienta os gestores de outras áreas.
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FIGURA 1-4     Organização da Gestão de Recursos Humanos

Don Brokop está pronto para tomar uma decisão de carreira importante. Agora entende o papel exer-
cido pelo gestor de recursos humanos da Melody. Consegue compreender que a gestão de RH é impor-
tante não apenas para sua empresa, mas também para a sociedade. A atividade envolvendo pessoas é 
função de todo gestor em qualquer organização. Don decidiu aceitar a posição de diretor-assistente e 
atuar em tempo integral nas atividades de gestão de RH.

Este livro trata das atividades que Don irá aprender na prática. Conforme o leitor for conhecendo 
melhor a respeito de gestão de RH, deve refletir sobre Don e sobre como ele passou da gestão de uma 
área específica para a função de RH da fábrica da Melody. O treinamento na função será fundamental 
para seu crescimento e desenvolvimento. Contudo, Don também terá de complementar essa experi-
ência prática com leitura e auto-aprendizado. A tarefa do leitor agora é mergulhar no tipo de leitura e 
auto-aprendizado que Don usará para se tornar, na prática, um gestor de RH de sucesso.

Existem, evidentemente, outras decisões que poderiam ser tomadas nessa situação. Qual seria a sua 
se você fosse Don?

  Desafio Profissional (conclusão)

Plano do Livro

Este livro tem como objetivo demonstrar o funcionamento do departamento de RH, discutir a 
importância das atividades dessa área em organizações de qualquer porte, descrever os desafios 
enfrentados pelos funcionários do departamento de RH e deixar bem claro que os gestores de 
outras áreas devem conhecer e ser capazes de implementar ferramentas, procedimentos e políticas 
de RH. Todo gestor precisa ser capaz de empregar os ativos humanos pelos quais é responsável, 
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aproveitando ao máximo o potencial para atingir as metas da empresa. O gestor de uma área é o 
que está mais próximo dos funcionários; e sua competência na execução de técnicas, programas 
e políticas de RH será testada de acordo com sua eficácia na prática.

Os capítulos começam com um texto introdutório de Desafio Profissional, exemplo extraído 
de alguma organização real, descrevendo os problemas e as questões que envolvem gestão de RH. 
A resolução do problema ou questão é uma atividade de RH ou uma decisão do gestor. A atividade 
é explicada e, em seguida, é discutido o modo como foi realizada.

Cada capítulo contém uma análise diagnóstica da atividade discutida. As atividades de ges-
tão de RH são influenciadas por muitos fatores diferentes, como tipo de pessoal empregado, 
organização do trabalho e do governo. A solução de problemas de RH demanda análise de 
todos esses fatores. No Capítulo 2, serão abordados mais detalhadamente os temas, a estratégia 
e o diagnóstico.

Para cada atividade de RH, são apresentados sugestões de técnicas, ferramentas e métodos 
disponíveis para resolver o problema, com uma avaliação da ferramenta ideal para cada situação 
e dicas de como usá-la. Quando possível, as várias atividades de RH são avaliadas usando a 
abordagem custo–benefício. Como a gestão de RH compete com a requisição por outros recursos 
(maquinário, publicidade, instalações e assim por diante), os gastos e investimentos em pessoal 
da organização devem ser justificados em termos de custos e benefícios.

A parte de resumo revisa os principais temas de cada capítulo. A Figura 1-4 mostra a organiza-
ção dos capítulos do livro. As cinco partes e os 15 capítulos tratam das atividades de gestão de RH 
necessárias para atingir níveis aceitáveis de eficácia organizacional e desenvolvimento funcional.

Este capítulo (e todos os demais do livro) termina com uma lista que resume os principais conceitos abor-
dados no texto, a qual pode ser usada para rever o entendimento do processo e das atividades de gestão de 
RH, bem como dos requisitos necessários para o gestor operacional implementar efetivamente a função de 
gestor de RH.

Na introdução do livro, gestão de RH foi definida como função ou unidade das organizações que facilita 
a utilização dos recursos humanos, tornando-a mais eficaz, a fim de atingir os objetivos tanto da organização 
quanto dos funcionários. Essa introdução descreveu algumas das características do gestor de RH e inúme-
ras abordagens para a organização e operação de suas unidades. Ela conclui com uma breve descrição da 
organização do material deste livro e dos dispositivos usados para apresentá-lo. Este capítulo conta com um 
apêndice especial com descrições de carreiras típicas da área de gestão de RH, sugestões de meios para o 
especialista em RH melhorar o profissionalismo e resumo dos procedimentos de credenciamento.

Resumo dos principais assuntos abordados neste capítulo:

1. A gestão de RH é direcionada às ações, orientada ao indivíduo, orientada globalmente e ao 
futuro. Concentra-se na satisfação das necessidades dos indivíduos no trabalho.

2. A gestão de RH é função necessária. Quando executada com eficácia, pode fazer a diferença 
crucial entre organizações bem-sucedidas e malsucedidas.

3. Um dos desafios enfrentados pela gestão de RH é que muitas decisões exigem intervenção 
tanto do gestor de outras áreas quanto do especialista em RH.

4. Essa dupla finalidade pode criar conflitos ou resultar em decisões mais eficazes em termos de gestão 
de RH.

A gestão de RH é uma das funções mais desafiadoras e empolgantes da organização. Este livro foi escrito 
para ajudar o leitor a enfrentar esses desafios com mais eficácia, já que muitos deles se tornarão gestores 
que utilizarão e aplicarão atividades, ferramentas e políticas de gestão de RH. Todo gestor está envolvido, 
de algum modo, com a gestão de RH.

Resumo

Termos-Chave Gestão de Recursos 
Humanos (gestão de RH), 
p. 4 

Gestão estratégica de 
RH, p. 16
Objetivos de gestão de RH, p. 17

Política de gestão de RH, p. 19
Procedimentos de gestão de 
RH, p. 19
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Questões 
para Análise 
e Discussão

Notas

 1. Por que o departamento de RH vem desempenhando, hoje, papel mais importante que há 20 anos no 
processo de planejamento estratégico organizacional?

 2. Por que é correto concluir que todo gestor está envolvido na função de gestão de recursos humanos e 
na implementação de atividades e programas de RH?

 3. De que maneira a crescente globalização tem influenciado o modo como a gestão de RH é praticada 
nos Estados Unidos?

 4. Por que a função de gestão de RH ficou mais importante e influente em muitas organizações?

 5. O credenciamento torna a área de RH mais profissional? Ou seja, serão os advogados, médicos e ges-
tores de RH considerados profissionais?

 6. Quais são as dificuldades enfrentadas pelo executivo de RH em avaliar e depois divulgar a contribuição 
da sua área para a margem de lucro da companhia?

 7. O texto do livro dá a entender que Peter Drucker está equivocado quando afirma que o trabalho de 
gestão de RH é nada mais que uma tarefa administrativa de arquivamento. O que aconteceu no universo 
do trabalho que tornou falsa essa afirmação?

 8. Por que a área de RH precisa informar claramente as políticas de recursos humanos?

 9. Por que até mesmo empresas bem pequenas (com 10 a 100 funcionários) devem se preocupar com a 
gestão de RH?

 10. Qual é a sua opinião sobre a decisão de Don Brokop de aceitar a posição de diretor-assistente de RH?
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Caso Prático 1-1

Gestor de Recursos Humanos e Gestão de Múltiplas 
Responsabilidades
Às 7h30 da manhã de segunda-feira, Sam Lennox, gestor de recursos humanos da Lakeview da Supreme 
Textile Corporation, saiu de casa e seguiu para o trabalho. Era um lindo dia; o sol brilhava no céu comple-
tamente azul e uma leve brisa soprava. A fábrica ficava a mais ou menos 14 km, e a viagem de 15 minutos 
permitia a Sam pensar nos problemas da empresa sem ser interrompido.

A Supreme Textile Corporation é proprietária e operadora de cinco fábricas: uma tecelagem, duas 
malharias e duas fábricas de confecção de roupas. A Supreme desfruta de fama nacional pela qualidade dos 
produtos e especialização em camisas esportivas masculinas. A sede da corporação fica em Twin-Cities, 
ao lado de duas de suas fábricas. As unidades de Hillsvile, Eastern e Lakeview ficam distantes de 150 a 
300 km e cada uma possui de 70 a 100 funcionários. Cerca de 250 funcionários ficam em Twin-Cities.

Sam começou a trabalhar na unidade de Eastern após se formar na faculdade. Progrediu rápido, pas-
sando por diversas posições administrativas. Depois, trabalhou dois anos como chefe do turno da noite. 
Ficou conhecido por sua habilidade de organizar uma “equipe harmoniosa” e jamais foi registrado qualquer 
processo de reclamação contra ele. Se, por um lado, suas estatísticas em termos de produtividade não eram 
extraordinárias, por outro ele era muito bem-visto por várias pessoas da companhia por conseguir evitar a 
organização sindical na fábrica de Eastern. Por isso, foi promovido a gestor assistente de pessoal.

O progresso de Sam foi percebido por Glen Johnson, vice-presidente de RH. Glen transferiu Sam para a 
fábrica de Lakeview como assistente especial de pessoal, pois estavam tendo alguns problemas com os fun-
cionários. Seis meses depois, ele passou a ser gestor de pessoal, quando aquele que ocupava o cargo pediu 
demissão de repente. Sam conseguiu resolver a maioria dos problemas e estava começando a pensar em como 
elaborar um programa de pessoal de primeiro nível.

Sam seguia animado enquanto seu automóvel ganhava velocidade, e o ruído dos pneus na via recém-
pavimentada ia desaparecendo aos poucos. Ele pensou: “Hoje é o dia em que realmente conseguirei fazer 
as coisas acontecerem”.

Ele começou a analisar o trabalho do dia, — primeiro, um projeto; depois, outro —, tentando estabe-
lecer prioridades. Após alguns minutos, chegou à conclusão de que um programa de gestão por objetivos 
provavelmente seria a tarefa mais importante. Pensou um pouco e lembrou-se de que, na sexta-feira, Glen 
Johnson lhe perguntara se ele refletira mais um pouco sobre o projeto. Sam vem tentando trabalhar nessa 
idéia há mais de três meses, mas parece que sempre aparece algum imprevisto para resolver. “Não tenho 
tido muito tempo para parar e realmente pensar nisso”, refletiu. “É melhor eu fazer isso hoje, com certeza.” 
Com isso em mente, Sam começou a dividir os objetivos, os procedimentos e as etapas de implementação. 
“Está quase pronto”, disse a si mesmo. “Essa idéia deveria ter sido desenvolvida há muito tempo.” Sam lem-
brou-se de que ele e Johnson tinham discutido sobre isso havia um ano, quando ambos participaram de um 
seminário sobre gestão por objetivos. Os dois concordaram que era uma boa idéia, e quando Sam se mudou 
para a fábrica de Lakeview eles decidiram tentar a implementação nessa unidade. Ambos perceberam que 
enfrentariam certa resistência de alguns gestores da fábrica.

A repentina buzina de um automóvel o assustou, mas seus pensamentos voltaram depressa aos demais 
projetos que estava determinado a levar adiante. Começou a pensar nas idéias que teve para programas 
de treinamento de supervisores. Também precisava simplificar o sistema de registro dos funcionários. O 
sistema atual não apenas era confuso, mas muitas vezes faltavam informações. Havia também inúmeros 
problemas pendentes de reclamações de funcionários. Alguns deles envolviam supervisão inadequada, 
condições de trabalho insatisfatórias e falta de comunicação e mau humor. Havia ainda outros projetos dos 
quais ele não conseguia se lembrar de pronto, mas poderia se dedicar a eles depois do almoço ou, talvez, 
antes. “Sim, senhor”, pensou: “Hoje o dia vai render.”

As reflexões de Sam foram interrompidas assim que entrou no estacionamento. Ele percebeu que havia 
algo errado quando encontrou Al Noren, o encarregado do armazém de estoque, ao lado do pátio de carga. 
“Tenha uma ótima manhã, Al”, Sam o cumprimentou animadamente.

“Não dá, Sam, meu novo funcionário não veio trabalhar esta manhã”, Al resmungou.
“Ele não deu notícias?”, perguntou Sam.
“Não, nenhuma”, respondeu Al.
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Sam pensou um pouco. “É melhor ligar para ele”, disse.
Al hesitou um pouco antes de responder. “Tudo bem, Sam, mas será que você não me arruma outro 

funcionário? Tenho dois vagões para descarregar hoje”.
Sam foi caminhando e disse: “Ligo para você em meia hora, Al”, e seguiu para seu escritório. Quando 

entrou no escritório do departamento pessoal, diversos funcionários da fábrica estavam amontoados 
em torno da secretária, Terry. Estavam reclamando de erro no contracheque. Depois de verificar os arqui-
vos e de ligar para o encarregado da folha de pagamento duas vezes, Sam descobriu que houve um erro 
nos cálculos do aumento salarial que seria computado automaticamente. Por fim, conseguiu resolver o 
problema de todos.

Sentou-se à sua mesa, que fica bem diante de Terry e ao lado de outras duas funcionárias. Uma delas 
lhe trouxe uma pilha de correspondência. Ele lhe pediu alguns materiais de escritório e começou a abrir a 
correspondência. O telefone tocou, era o gestor da fábrica, pedindo-lhe para contratar uma nova secretária. 
Conforme Sam seguia ouvindo todos os problemas que ele tinha com secretárias, pensou: “Chato”. Então 
começou a ligar para alguns encarregados para ver se eles tinham alguém para substituir o funcionário de 
Al no estoque, quando foi interrompido por uma de suas funcionárias pedindo-lhe para verificar diversos 
relatórios de demissão. Estava tentando decidir se algum deles representava algum problema potencial 
quando o telefone tocou mais uma vez. Era Glen Johnson. Com tom de voz claramente sério, ele disse: 
“Ouvi falar de algumas reclamações que aparentemente não estamos conseguindo resolver. É verdade?”. 
Sam respondeu que não tinha tido tempo para tratar do assunto, mas que conseguiria resolvê-lo. Depois 
ele perguntou várias outras coisas. A conversa terminou com Glen dizendo: “Sam, você realmente precisa 
resolver esses problemas”. Sam suspirou. Terry estava na mesa dele pedindo-lhe para aprovar algumas 
alterações salariais.

Diversos candidatos entraram no escritório respondendo ao anúncio de emprego divulgado pela empresa 
no fim de semana. O escritório ficou bem agitado enquanto os candidatos preenchiam os formulários e eram 
entrevistados. Sam começou a ajudar e conversava com um dos candidatos quando Cecil Hardy entrou. 
Cecil era engenheiro da fábrica, e gostava de passar no escritório de Sam para bater um papo e tomar um 
cafezinho. Estava prestes a se aposentar e hoje queria falar sobre os benefícios da aposentadoria oferecidos 
pela companhia. Também descreveu em detalhes uma rodada de golfe que jogara domingo à tarde. Sam 
jogou golfe quando estava na escola e gostava de fazê-lo de vez em quando com Cecil.

De repente, eram 10h45, horário de uma reunião administrativa para discutir controle de qualidade. Sam 
não estava tão interessado, mas o gestor da fábrica queria que todos os chefes de departamento participas-
sem. “Elas são tão longas, e acabamos tratando de assuntos que efetivamente não são tão importantes para 
todo mundo”, Sam pensou conforme caminhava até a sala de reuniões.

Sam foi almoçar com um amigo, dono de uma fábrica de produtos plásticos. Ele lhe telefonara havia 
uma hora para dizer que queria discutir uma proposta importante de pacote de assistência médica apresen-
tada por uma seguradora. Ambos percorreram a cidade em direção a um restaurante novo.

Quando Sam voltou mais ou menos às 14h, o escritório estava novamente cheio de candidatos. Ele se 
lembrou de repente do funcionário que prometera para Al. “Tarde demais”, pensou. Sentou e começou a 
arrumar os arquivos relativos às reclamações. O superintendente de produção ligou para discutir sobre a 
necessidade de vários funcionários de produção. Queria funcionários experientes e não estava satisfeito com 
alguns dos candidatos que o departamento de Sam lhe encaminhara. Sam parou para tomar um refrigerante 
na sala de arquivos. Percebeu que alguns arquivos confidenciais de funcionários haviam sido retirados e 
não devolvidos. Conforme foi arrumando, pensou: “Quem teria feito isso?”.

Sam voltou para sua sala e encontrou-se com o grupo de escoteiros que estava buscando patrocínio 
para uma competição que estava sendo organizada. Essa era uma das tarefas mais estranhas que lhe fora 
designada pelo gestor da fábrica. À medida que a tarde ia passando, Sam começava a ficar cada vez mais 
irritado por não conseguir progredir muito nos problemas que envolviam as reclamações. “O problema é 
que”, pensou, “não tenho muita certeza de como agir nos casos de Sally Foster e Curt Davis”.

Às 16h45, o gestor de pessoal da fábrica de Eastern ligou para perguntar-lhe sobre alguns problemas com 
funcionários, que Sam resolvera quando trabalhara ali. Quando desligou, eram 17h30, e ele era o único ainda 
no escritório. Sam estava cansado. Vestiu o paletó e seguiu para o estacionamento. Encontrou Al Noren, que 
também ia pegar o carro. “Obrigado pelo funcionário”, Al resmungou e continuou andando.

Com os olhos pregados no trânsito, Sam começou a rever o dia que acabara. “Correria?”, pensou. 
“Demais — mas não consegui completar nada?” Sua mente começou a rastrear as atividades do dia. Sim 
e não aparentemente eram as respostas. “Tive a rotina de sempre, igual a qualquer outro dia. A função 
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de pessoal seguiu normal, e contratamos diversos funcionários novos. Algum projeto criativo ou especial 
realizado?” Sam fez caretas e respondeu hesitante: “Não”.

Com sentimento de culpa, continuou a refletir. “Será que sou um gestor? Sou remunerado como tal, 
respeitado como tal e tenho responsabilidades e autoridade necessárias para desempenhar minha função. 
Contudo, alguns dos itens mais importantes que a companhia extrai do gestor são a criatividade e as real-
izações. Você precisa de algum tempo para pensar. Hoje foi um dia como a maioria dos demais; fiz pouco, 
ou nenhum, trabalho criativo. Os projetos com os quais estava tão animado de manhã para trabalhar são 
exatamente os mesmos da semana passada. O pior é que não posso garantir que amanhã conseguirei chegar 
próximo de concluí-los. Deve haver uma resposta.”

Sam continuou: “Trabalhar à noite? Sim, de vez em quando. Isso está subentendido. Mas tenho traba-
lhado tanto à noite ultimamente. Estou devendo à minha mulher e à minha família um pouco do meu tempo. 
Quando penso que isso é o mais importante, elas são as pessoas pelas quais estou realmente trabalhando. 
Se sou forçado a passar tempo demais longe delas, não estou atingindo meus objetivos pessoais. E a igreja? 
Será que devo abandoná-la? Passo bastante tempo na igreja, mas sinto que devo dedicar tempo a Deus 
também. Além disso, acredito estar dando uma contribuição importante. Talvez possa diminuir um pouco 
do tempo com as atividades religiosas. Mas onde encaixar o lazer?”

Sam tentou pensar na solução. Nesse momento, virou a via principal e entrou na rua que levava à 
sua casa — o problema ainda ressoava em sua cabeça. “Acho que realmente não sei a resposta”, disse a 
si mesmo, saindo do carro. “Hoje de manhã, tudo parecia tão simples, mas agora...” Seu filho correu na 
direção do carro, gritando: “Mãe, papai chegou”.

Questões para Discussão

1. A função de gestão de recursos humanos abrange inúmeras atividades. Que áreas foram ilustradas pelas 
atividades de Sam no dia específico do texto?

2. Relacione as áreas ineficazes na gestão e o que está tomando o tempo de Sam.

3. Discuta a evolução profissional de Sam. Hoje ele pode ser promovido?




