
 

 

1

UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES 

PÓS-GRADUAÇAO “LATO SENSU” 

PROJETO A VEZ DO MESTRE 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

 

 

 

DEJAIR GRIFO ROCHA 

Professor Orientador: Cleber Pereira 

 

 

 

 

 

 

 

Vitória/ES 

Abril/2009 



 

 

2

UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES 

PÓS-GRADUAÇAO “LATO SENSU” 

PROJETO A VEZ DO MESTRE 

 

 

 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

 

 

DEJAIR GRIFO ROCHA 

 

 

 

Objetivo: A necessidade premente das 

empresas é voltar o foco para os seus 

funcionários priorizando um ambiente de 

trabalho promotor de lucratividade. Buscar, 

permanentemente, a qualificação dos seus 

atores. 

 

 

 

Vitória/ES 

Abril/2009 



 

 

3

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradeço ao meu mestre orientador Professor 

Cleber, a minha filha, Rízzia, aos meus filhos Ríder, 

Zânder e Sidnei e minha querida esposa Nezimar, 

meus maiores motivadores para realização deste 

trabalho. 



 

 

4

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho a minha esposa 

Nezimar, que sempre foi incentivadora 

ouvindo as minhas colocações na procura de 

melhor posicionamento em determinado tema.  



 

 

5

RESUMO 

 

 

A Gestão Estratégica e Recursos Humanos na Administração Pública, 

tem como foco despertar nos Gestores Públicos a necessidade premente de 

qualificação dos seus servidores, buscando um atendimento de qualidade aos 

munícipes, diminuir o tempo de análise dos processos administrativos, otimizar 

as ações para elucidação de problemas trazidos e criados dentro das rotinas 

de trabalho, criar um ambiente de trabalho promotor da amizade, do 

companheirismo, do compartilhamento de idéias, do compromisso com a ética 

e moral na coisa pública, estabelecer parâmetros para que os novos, que 

entram no grupo, respeitem as diretrizes já estabelecidas para o sucesso da 

organização. 

 

A Gestão Estratégica de Recursos Humanos alerta o servidor de que há 

necessidade de uma permanente renovação dos procedimentos mentais. A 

desconstrução de modelos mentais e construção de modelos que promovam 

um constante descobrir de si mesmo. 
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METODOLOGIA 

 

 

 

Neste trabalho monográfico foram pesquisados os textos publicados em 

sites de consultorias; textos publicados em jornais por consultores 

especializados; palestras em vídeos; entrevistas em rádio, jornais e TVs. 

 

Os conceitos e aplicações dos teóricos na área de Administração 

Estratégica, Teoria Geral da Administração, Recursos Humanos, 

Comportamento Humano nas Organizações, Planejamento Estratégico, Capital 

Intelectual, dentre outros. 
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Introdução 

 

Para se pensar em gestão de recursos humanos há necessidade de se 

buscar a evolução histórica do Planejamento estratégico, suas fases, as 

manifestações dos teóricos naquele momento histórico, suas implicações as 

gerações futuras, acertos e erros. 

 

A estruturação da missão que posiciona o indivíduo dentro de sua 

realidade existencial: qual razão da minha existência? O que desejo ser? São 

questionamentos que criam um norte para as ações individuais e 

organizacionais. 

 

Há outro elemento estrutural no planejamento estratégico, e aqui 

planejamento estratégico de recursos humanos: a Visão. A Visão projeta o 

indivíduo no tempo e no espaço. 

 

No que se refere ao quesito de Gestão de Recursos Humanos, hoje não 

se controlam mais as pessoas através de regras burocráticas e hierarquia de 

comando, mas por meio do compromisso com a visão e os valores 

compartilhados. Quando as pessoas conhecem a visão pretendida, elas ficam 

sabendo exatamente para onde ir e como ir, sem necessidade de coerção. 

 

Estabelecida a Missão e visão há a necessidade de se estabelecer 

objetivos estratégicos, que por sua vez se dividem em objetivos pessoais e 

objetivos organizacionais. 

 

Os objetivos organizacionais representam os fins da empresa, para os 

quais são orientados os esforços organizacionais. São os alvos ou pontos que 

se pretende alcançar. 

 

No passado, não muito remoto, o órgão de Recursos Humanos, era 

denominado de Departamento de Pessoal e possuía a tarefa simples de  
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admitir, demitir, fazer os registros, controlar as normas, punir e dispensar 

funcionários. O departamento tinha uma ação fiscalizadora e reguladora. 

 

A gestão de recursos humanos teve sua evolução histórica fincada na 

Escola de Relações Humanas (1920, nos EUA), na evolução das técnicas e 

práticas administrativas e o grande aperfeiçoamento das teorias sobre 

comportamento organizacional, a ação da área de recursos humanos foi 

ficando cada vez mais orientada para a atração, fixação, remuneração, 

motivação, treinamento e desenvolvimento. 

 

São grandes os desafios dos gestores de recursos humanos: lidar com 

os novos recursos humanos deste mundo globalizado. Esses desafio não são 

só da Gerência de Recursos Humanos, ou de relações setoriais. O desafio é de 

todos os profissionais que atuam na organização, todos aqueles que têm 

subordinados, ou então mantém intenso relacionamento funcional com equipes 

de pessoas. 

 

Todo gerente é um gerente de recursos humanos e, portanto, está 

comprometido com o desafio de analisar, entender, compreender e agir de 

forma eficiente e eficaz, junto aos recursos humanos da sua organização. 
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Capítulo I 

Evolução da Gestão Estratégica 

 

Estratégia 

 

As origens do termo estratégia encontram-se na teoria militar, de onde 

foi adotado, significando a utilização do combate para atingir a finalidade da 

guerra, diz Christensen e Rocha (1995, p.291). 

 

No contexto organizacional, a estratégia corresponde à capacidade de 

se trabalhar contínua e sistematicamente o ajustamento da organização às 

condições ambientais que se encontram em constante mudança, tendo sempre 

em mente a visão de futuro e a perpetuidade organizacional. 

 

Quando se pensa no significado do termo “estratégia” observa-se que 

seu norte principal diz respeito a ser capaz de posicionar-se corretamente 

frente às situações, principalmente, quando se está diante de incertezas e 

turbulências do ambiente, seja ele no plano financeiro, seja no âmbito de suas 

atividades internas e processuais. 

 

Planejamento 

 

Planejar significa a formulação sistemática de objetivos e ações 

alternativas, que ao final, a escolha se dará sobre a melhor ação. Também diz 

respeito a implicações futuras de decisões presentes, pois é um processo de 

decisões recíprocas e independentes que visam alcançar objetivos 

anteriormente estabelecidos. 

Hindle (2002, p.142) conta que os primeiros conceitos de planejamento, 

embora nem reconhecidos como tais, devem provavelmente ter surgido ainda 

na pré-história, entre as primitivas “donas-de-casa”, que tinham que de certa  
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forma ter certos conhecimentos de planejamento. O autor exemplifica que ao 

não ter espaço e nem tecnologia para conservar alimento, era necessário 

programar o término do preparo da refeição para um momento que o 

companheiro estivesse presente, saber o momento de enviar um dos filhos 

para buscar gravetos ou tirar leite de cabras, e assim eram desenvolvidos 

conceitos muito semelhantes ao que hoje se chama, cientificamente, de 

planejamento, controle de orçamento, estoque, produção, logística, etc.  

Segundo Silva (2001, p.89) o planejamento é a parte fundamental da 

administração, e tem suas origens nas mais remotas civilizações, desde o 

momento em que o homem precisou realizar tarefas e organizar recursos 

disponíveis. Em sua obra: Teorias da Administração, o autor descreve 

civilizações como os Sumérios, os Egípcios, os Babilônios e Chineses entre 

outros. 

Para o mesmo autor, os sacerdotes dos templos Sumérios, por meio do 

imenso sistema tributário, coletavam e administravam grandes somas de bens 

e valores, incluindo rebanhos, propriedades rurais e rendas. 

O autor, para passar uma breve noção das obras antigas, e assim 

sugerir a complexidade que já era exigida do planejamento, descreve a 

construção da pirâmide de Quéops, no Egito, como um empenho de uma 

“cidade empresa” com aproximadamente cem mil habitantes, trabalhando por 

20 anos em pelo menos dois milhões e trezentos mil blocos de pedra, de duas 

toneladas e meia cada, além é claro, de vários outros materiais. Essas e outras 

realizações seriam impossíveis sem planejamento. 

 

Planejamento Estratégico 

 

Segundo Kotler (1992, p.63), “planejamento estratégico é definido como 

o processo gerencial de desenvolver e manter uma adequação razoável entre 

os objetivos e recursos da empresa e as mudanças e oportunidades de 

mercado”. O objetivo do planejamento estratégico é orientar e reorientar os 

negócios e produtos da empresa de modo que gere lucros e crescimento  
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satisfatórios. O planejamento estratégico, em todos os aspectos técnicos, 

surgiu somente no início da década de 70. Nas décadas de 50 e 60 os 

administradores empregavam apenas o planejamento operacional, porque o 

crescimento de demanda total estava controlado, e era pouco provável que 

mesmo um administrador inexperiente não fosse bem sucedido no negócio. 

Isso mudou com a turbulência dos anos 70, que trouxe a tona diversas crises: 

os preços do petróleo dispararam com a guerra entre árabes e israelenses; 

houve escassez de energia e matéria-prima, inflação de dois dígitos, recessão 

econômica e alarmantes índices de desemprego. 

 

Essa seqüência de fatores negativos para a economia trouxe como 

conseqüência à necessidade de um novo processo de planejamento 

administrativo, visando manter as empresas numa boa posição, mesmo diante 

de problemas que possam ocorrer em qualquer um de seus negócios ou linhas 

de produtos. 
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Capítulo II 

1. Missão 

 

Quais as razões da nossa existência neste planeta terra? O que 

desejamos ser? Em que acreditamos? São questionamentos ainda 

subavaliados quanto ao tripé básico formado por missão, visão e valores. 

Quando esses conceitos são esquecidos, ignorados ou deixados de lado, se 

têm graves conseqüências, tanto para as pessoas quanto para as 

organizações. 

 

Para compreendermos melhor o valor deles, é preciso fazer uma revisão 

do significado de Inteligência emocional, idéia que surgiu quando se verificou 

que nem sempre as pessoas com QI (Quociente de Inteligência) eram as que 

tinham maior sucesso, sejam na vida profissional, seja na vida pessoal. Como 

o QI era a forma mais comum para aferir a inteligência, ficou a dúvida: por que 

nem sempre as pessoas mais inteligentes eram bem sucedidas? 

 

Dos vários estudos realizados, quem melhor respondeu a essa pergunta 

foi Daniel Goleman, no seu Livro: “Trabalhando com a inteligência emocional.” 

Ele dividiu a Inteligência Emocional em duas partes: “competências pessoais e 

competências sociais”. Chegou-se a conclusão de que esses fatores são mais 

importantes para determinar o sucesso ou insucesso das pessoas. As 

competências pessoais podem ser divididas em três partes: Autoconhecimento, 

Autogerenciamento e Motivação, que formam caminho perfeito para o 

desenvolvimento de cada indivíduo. 

 

1.1. Autoconhecimento 

 

Autoconhecimento é reconhecer as nossas próprias falhas e assumir 

que tudo, absolutamente tudo, é culpa nossa, sejam as coisas boas ou ruins. 

Disse Orlando Pavini Júnior, em entrevista no Site www.rh.com.br. 
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"Ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o Universo e os 

deuses." Esta frase foi escrita há muito tempo atrás, no templo consagrado ao 

deus Apolo, em Delfos, na Grécia, e é atribuída ao filósofo Aristóteles. 

 

Conheces a ti mesmo e conhecerás os segredos do universo e o agir de 

Deus. Na descoberta de si mesmo e do mundo que nos rodeia é que 

descobrimos o agir de Deus em nós. 

 

A busca da sabedoria, evolução e conhecimento levam o homem ao 

centro de tudo: ao seu próprio eu.  

 

Quando se age na busca do autoconhecimento, uma viagem para dentro 

do ser, a auto-estima é melhorada, e, consequentemente, há um despertar 

para valorização da vida.  

 

No ambiente organizacional quando os participantes estão voltados para 

a promoção da valorização da vida, das relações, do companheirismo, da 

cooperação, da ajuda mútua, na superação das dificuldades, na busca de um 

ambiente justo e humano, a união ocupará o seu espaço, promovendo 

crescimento e prosperidade. 

 

1.2. Autogerenciamento  

 

O autogerenciamento se cumpre quando o indivíduo busca a 

compreensão de si mesmo. Envida todos os esforços para descobrir os seus 

pontos fracos e fortes, reunindo informações para atingir o seu objetivo que é o 

equilíbrio desses pontos. 

 

É no autoconhecimento que se encontra subsídios para o gerenciamento 

do autocontrole, para que as ações encontrem um ponto de equilíbrio 

satisfatório para as relações interpessoais, intergrupais e familiares. 
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Para satisfazer desejos e sentimentos às vezes há procedimentos 

comportamentais que desviam dos parâmetros da integridade. E isso acontece 

pela natureza humana. É no gerenciamento desta natureza humana que se 

precisa envidar maior esforço. 

 

Outro elemento para o desenvolvimento de relações que promovem a 

unidade e fortalecimento do grupo é a responsabilidade. Procedimentos 

duvidosos, nebulosos, com objetivos traçados sem a análise das ações para se 

alcançar as metas desejadas, não expressam compromisso com a 

responsabilidade das boas relações. 

 

A adaptabilidade é outro fator importantíssimo para o autogerenciamento 

das questões que impedem o estabelecimento de relações que promovam a 

estabilidade do grupo. Somos diferentes no modo de percebermos a vida. 

Recebemos influências de vários seguimentos sociais: da familiar, da escola, 

do trabalho, do meio em que vivemos, nos diferentes grupos sociais. Somos 

diferentes. Há necessidade de se buscar gerenciamento para se ajustar, se 

condicionar ao meio em que vivemos. E esse esforço só será bem sucedido se 

o indivíduo já processou todos os dados para o seu autoconhecimento. Porque 

sou diferente dos outros e, isso é da natureza humana, então preciso encontrar 

uma forma de adaptação.  

 

1.3. Motivação 

 

Toda organização que nasce e se estrutura, para atingir os seus 

objetivos, precisa criar um princípio norteador para sua caminhada rumo ao 

futuro, ela precisa saber a sua missão, estabelecer sua missão. 

 

Segundo Djalma Oliveira, a definição da missão organizacional deve 

envidar esforços para responder três perguntas básicas:  

o Qual é a razão de ser de nossa empresa?  
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o Qual a natureza do negócio da nossa empresa?  

o Quais são os tipos de atividades em que a empresa deve concentrar 

seus esforços no futuro? 

 

As respostas a essas questões levam a empresa a focalizar suas áreas 

prioritárias de atuação, reunirá esforços e aplicação de recursos nos alvos 

estabelecidos, prevendo assim um horizonte de sucesso organizacional. 

Parnel afirmar: 

 

“Uma empresa com um senso agudo de sua própria identidade 

tem muito mais chances de obter sucesso do que outra que não 

tenha um entendimento claro de sua razão de existir. (...) Assim, a 

administração eficaz exige não apenas um entendimento do 

ambiente, mas também um enfoque da missão da organização”. 

(p.97) 

 

A missão envolve os objetivos gerais do negócio, diz para que existe a 

organização, está voltada para a parte externa da empresa, é focada no 

cliente, busca atender as demandas da sociedade, vai atender as ansiedades 

dos grupos sociais. 

 

A missão funciona como elemento orientador para as ações da empresa 

e procura aglutinar todos os esforços dos membros da organização. Serve para 

clarificar a comunicação dos objetivos, dos valores essenciais e a estratégia 

organizacional. 

 

A missão deve ser clara, objetiva, possível e, sobretudo, impulsionadora 

e inspiradora. Ela deve refletir o pensamento interno de toda a organização ser 

de fácil compreensão pelas pessoas de fora da organização. 
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2. Visão 

 

Podemos dizer que a visão é uma imagem da organização projetada no 

futuro, a respeito de si mesma, dentro do espaço e no tempo. Toda 

organização deve ter uma visão o mais fiel possível de si mesma, dos recursos 

de que dispõe, do tipo de relacionamento que deseja manter com seus clientes 

e mercados, do que quer fazer para satisfazer continuamente as necessidades 

e preferências dos clientes, de como irá atingir os objetivos organizacionais, 

das oportunidades e desafios que deve enfrentar, de seus principais agentes, 

de que forças a impelem e em condições ela opera. A visão organizacional está 

voltada sempre para aquilo que a empresa realmente é. Dentro desta linha 

muitas organizações colocam a visão como o projeto que elas gostariam de ser 

dentro de certo prazo de tempo e qual o caminho futuro que pretende adotar 

para chegar até lá. 

 

Porque o caráter visionário é importante nas empresas dentro deste 

mundo globalizado? Porque, em particular, no quesito de Gestão de Recursos 

Humanos, simplesmente pelo fato de que hoje não se controlam mais as 

pessoas através de regras burocráticas e hierarquia de comando, mas por 

meio do compromisso com a visão e os valores compartilhados. Quando as 

pessoas conhecem a visão pretendida, elas ficam sabendo exatamente para 

onde ir e como ir, sem necessidade de coerção. 

 

A visão cria o princípio da identidade comum quanto aos propósitos da 

organização para o futuro, a fim de orientar o comportamento dos membros 

quanto ao destino que a organização deseja construir e realizar. 

 

A falta de uma visão dos negócios é profundamente prejudicial, pois 

desorienta a organização e os seus membros quanto às suas prioridades em 

um ambiente mutável e competitivo. A visão somente é atingida quando todos 

dentro da organização trabalham em conjunto e em consonância para que isso 

aconteça efetivamente. 
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A missão e a visão proporcionam os elementos para a definição dos 

objetivos e formulação da estratégia organizacional. A estratégia organizacional 

funciona como o meio para realizar a missão e alcançar os objetivos 

organizacionais decorrentes da visão da empresa. 

 

3. Objetivo Estratégico 

 

O objetivo estratégico se caracteriza pela descrição clara, precisa, 

sucinta dos alvos que se pretende atingir. São indicadores da ação para se 

chagar aos resultados pretendidos pela organização. 

Os objetivos precisam ser consistentes, conhecidos e reconhecidos por 

consenso pelo grupo de trabalho da organização. Com essa ação se evita 

divergências de opiniões, procura-se coesão do grupo rumo à integração da 

equipe de trabalho da empresa. 

 

3.1. Objetivos pessoais 

 

Em sua pirâmide de necessidades e escala de valores, o anseio por 

alcançar seus objetivos pessoais ou individuais, os empregados precisando 

participar do processo de produção das organizações, trocando objetivos com 

tais organizações, fazendo-as alcançar os objetivos delas, para que possam 

com isso alcançar seus próprios objetivos. É uma leitura que faço da 

conceituação de Maslow. 

 

As organizações sabem que precisam das pessoas para atingir seus 

objetivos, por sua vez, as pessoas precisam estar inseridas nesse contexto 

para também alcançarem os seus próprios objetivos pessoais. Um precisa do 

outro. É uma troca. Não é por causa dos “lindos olhos azuis” das pessoas que 

as organizações “ajudam” em determinadas áreas. Também não é porque “o 

patrão” é bonzinho que as pessoas se esforçam tanto para atingir as metas. O 

que há na realidade é uma troca, assim como havia na época em que o  
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escambo era feito. Troca de serviços por benefícios. Produção por salários e 

bônus. Portanto ninguém está enganando ninguém. Um precisa do outro e com 

isso há sim. Uma conciliação entre objetivos organizacionais e objetivos 

individuais ou pessoais. 

 

3.2. Objetivos organizacionais 

 

Objetivos – é um resultado planejado e esperado que se pretenda 

alcançar no final de um período. 

Os objetivos organizacionais representam os fins da empresa, para os 

quais são orientados os esforços organizacionais. São os alvos ou pontos que 

se pretende alcançar. 

 

Certo diz que os objetivos organizacionais são as metas para as quais a 

organização está orientada. Afirma que os objetivos refletem a missão 

organizacional e se revestem de uma particular importância. 

 

Os objetivos organizacionais precisam ser específicos, especificar 

objetivos que exijam um nível desejável de esforço, estabelecer objetivos 

atingíveis, os objetivos devem se estabelecidos dentro de uma margem de 

flexibilidade e os objetivos precisam ser mensuráveis. 

Idalberto Chiavenato, em seu livro Gestão de Pessoas diz que “a visão 

organizacional se refere a um conjunto de objetivos desejados pela 

organização. Daí a denominação de objetivos organizacionais para diferenciá-

los dos objetivos individuais desejados pelas pessoas para alcançar proveitos 

pessoais.” 

A visão organizacional focaliza o futuro, cria ambiente para 

o estabelecimento de objetivos consistentes e plausíveis 

para serem alcançados. Os objetivos devem atender a três 

princípios básicos, segundo Idalberto Chiavenato: 
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o Ser focalizado em um resultado a atingir e não em uma atividade; 

o Ser consistente, ou seja, precisa estar amarrado e coerentemente a 

outros objetivos e demais metas da organização; 

o Ser específico, isto é, circunscrever e bem definido. 

o Ser mensurável, ou seja, quantitativo e objetivo; 

o Ser relacionado comum determinado período, dia, semana, mês e 

número de anos; 

o Ser alcançável, isto é, os objetivos devem ser perfeitamente possíveis. 

 

Capítulo III 

Gestão de Recursos Humanos 

 

1. Evolução Histórica 

 

No passado, não muito remoto, o órgão de Recursos Humanos, era 

denominado de Departamento de Pessoal e possuía a tarefa simples de 

admitir, demitir, fazer os registros, controlar as normas, punir e dispensar 

funcionários. O departamento tinha uma ação fiscalizadora e reguladora. 

 

Com o advento da Escola de Relações Humanas (1920, nos EUA), com 

evolução das técnicas e práticas administrativas e o grande aperfeiçoamento 

das teorias sobre comportamento organizacional, a ação da área de recursos 

humanos foi ficando cada vez mais orientada para a atração, fixação, 

remuneração, motivação, treinamento, desenvolvimento e encaminhamento 

das pessoas.  

 

As pessoas passaram a ser vistas como um recurso estratégico e não 

apenas como um recurso operacional que precisava ser tornado mais eficiente. 

 

O foco passou a ser na eficácia que se caracteriza pela integração e 

participação. A idéia da eficácia é mais ampla do que a de eficiência. E essa  
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idéia passou exercer influência nos princípios da Administração. A eficiência 

era o ponto chave da administração científica (clássica, mecânica). Saber fazer 

certo as tarefas era o grande objetivo. Surge então o conceito da eficácia: 

Saber fazer certo as tarefas certas.  

 

Novas tendências no processo de seleção, contratação e 

desenvolvimento de profissionais de RH, visando à otimização dos recursos, é 

o que as empresas hoje têm buscado, através de conhecimento de novas 

formas de gerenciamento e adaptação, à gestão de RH. 

 

Observemos esse cenário: de um lado as organizações procurando a 

eficácia através da integração, maior participação, melhor nível de informação 

e melhor qualidade de seu pessoal; do outro lado, o ambiente externo, 

conquistas sociais expressivas no Brasil no fim da década de 70, 

democratização, liberdade de expressão, sindicalismo amadurecido, 

valorização da mão-de-obra especializada e outras. 

 

Naquele momento, aquele departamento de pessoal que evoluíra para 

um departamento orientado para pessoas (recrutamento, seleção, treinamento, 

desenvolvimento, avaliação de desempenho, remuneração, benefícios) teve de 

ampliar-se para ser um verdadeiro departamento de recursos humanos, cuja 

ação precisava estar intrinsecamente atrelada à estratégia de negócios da 

empresa e atualizada com a realidade sócio-econômica do ambiente externo. 

 

Esse departamento de recursos humanos é órgão estratégico que 

instrumenta e orienta todos os executivos da organização em termos de 

técnicas, sistemas e práticas de administração de pessoas, dentro de uma 

filosofia única. 
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2. O desafio da gestão de recursos humanos 

 

Ao longo dos anos a sociedade brasileira vem se transformando na sua 

evolução cultural. Logo, crenças e valores estão diferentes, na sua essência, 

muito em sua operacionalização, e estarão mais ainda com o rápido passar do 

tempo. Entretanto, existe uma diferença sensível na velocidade dessas 

mutações, em cada uma das várias classes sociais, em cada região geográfica 

e também nos diversos setores econômicos. Mas sua existência é inegável. 

 

A organização empresarial, por ser um sistema social estruturado, sofre 

intensamente o impacto das mudanças dos valores da comunidade, os seus 

recursos humanos são compostos de indivíduos da comunidade, e por mais 

socializados que possam estar sendo – por normas, rotinas, regulamentos 

internos, etc. – apresentam no trabalho, nas relações com as chefias e com 

subordinados, sinais claros do novo sistema de valores. 

 

Os gestores de recursos humanos tem um grande desafio: lidar com os 

novos recursos humanos deste mundo globalizado. Esse desafio não é só da 

Gerência de Recursos Humanos. O desafio é de todos os profissionais que 

atuam na organização, todos aqueles que têm subordinados, ou então mantém 

intenso relacionamento funcional com equipes de pessoas. 

 

Todo gerente é um gerente de recursos humanos e, portanto, está 

comprometido com o desafio de analisar, entender, compreender e agir de 

forma eficiente e eficaz, junto aos recursos humanos da sua organização. 

 

Para enfrentar os desafios, os profissionais de recursos humanos, têm a 

sua disposição, no Brasil e no exterior, um conjunto de técnicas, modelos e 

conceitos que evoluíram muito nos últimos 20 anos, principalmente na última 

década, e que moldaram a gestão de recursos humanos. 
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E por ser cultural ela evolui, e evolui para uma abordagem mais 

humanística, mais voltada para a realização dos indivíduos e, através desta, 

para a consecução dos objetivos das organizações. Nesta concepção, para 

estudar, avaliar, entender e poder administrar os recursos humanos, é vital o 

aprofundamento nas teorias e práticas de comportamento organizacional. Por  

isso, o tema motivação, liderança, democratização organizacional, 

comportamento dos grupos de trabalho, tornaram-se básicos para o moderno 

administrador de recursos humanos. 

 

No mundo globalizado em que vivemos o foco está voltado para o 

profissional, para a pessoa, para o indivíduo. A riqueza não é mais material, 

como diz Edith Weiner em suas palestras: “estamos numa época em que a 

riqueza fixa (terras, equipamentos, imóveis, etc.) está sendo cada vez mais 

substituída por riqueza móvel (pessoas, informação, competências, know-how, 

conhecimento, etc.). 

 

Busca-se profissionais que estão abertos a qualificação permanente, 

dispostos a estarem sempre se avaliando, melhorando o seu ambiente de 

trabalho para promover o desempenho da qualidade. 

 

As organizações empresariais não vivem só de princípios, métodos, 

técnicas e ferramentas. As pessoas são os atores fundamentais, que 

concorrem para o sucesso das mesmas. 

 

Novas tendências no processo de seleção, contratação e 

desenvolvimento de profissionais de RH, visando à otimização dos recursos, é 

o que as empresas hoje têm buscado através de conhecimento de novas 

formas de gerenciamento e adaptação à gestão de RH e o conhecimento das 

competências individuais para a eficácia na gestão de pessoas. 
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2.1. Competência  
 

O conceito de competência é pensado como conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes (isto é, conjunto de capacidades 

humanas) que justificam um alto desempenho, acreditando-se que os melhores 

desempenhos estão fundamentados na inteligência e personalidade das 

pessoas. (Maria Tereza Leme Fleury). 

 

A literatura francesa dos anos 90, aqui destaco Zarifian (1999), 

conceituando competência focaliza três mutações  principais no mundo do 

trabalho, que justificam a emergência do modelo de competência para a gestão 

das organizações: 

 

1) “A noção de incidente, aquilo que ocorre de forma imprevista, não 

programada, vindo a perturbar o desenrolar normal do sistema de produção, 

ultrapassando a capacidade rotineira de assegurar sua auto-regulação; isto 

implica que a competência não pode estar contida nas pré-definições da tarefa; 

a pessoa precisa estar sempre mobilizando recursos para resolver as novas 

situações de trabalho”; 

 

(2) Comunicação - "comunicar implica compreender o outro e a si 

mesmo; significa entrar em acordo sobre objetivos organizacionais, partilhar 

normas comuns para a sua gestão”; 

 

. 3) “Serviço - a noção de serviço, de atender a um cliente externo ou 

interno da organização precisa ser central e estar presente em todas as 

atividades; para tanto, a comunicação é fundamental. O trabalho não é mais o 

conjunto de tarefas. Em outras palavras: “Competência é a Capacidade de 

transformar conhecimentos, habilidades e atitudes em resultados”. 
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Conceituando competência 

 

1) “... é a capacidade de apreciar e julgar certas questões ou realizar 

determinados atos.” (Linguagem Jurídica – Idade Média) 

 
2) “... é a capacidade de realizar determinado trabalho.” 
(RENASCIMENTO) 
 
3) “... habilidades necessárias para o exercício de atividades específicas.” 
( TAYLORISMO) 
 
4) “...é uma característica subjacente de um indivíduo que resulta em 

desempenho efetivamente superior em um dado cargo.”(G.O .KLEMP - 

DÉCADA DE 50) 

 
5)  “... é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que têm mostrado 

causar ou predizer desempenho excelente.”(HAY/McBER) 

 
6) “... é o conjunto de conhecimentos, habilidades, tecnologias, sistemas 

físicos, gerenciais e valores que geram diferencial competitivo para a 

organização.” (PRAHALAD & HAMEL -1990) 

 
7) “... conjunto de conhecimentos, habilidades e experiências que credenciam 

um profissional a exercer determinada função.” (MAGALHÃES et al. - 1997) 

 

2.1.1. Competência Pessoal 

A competência pessoal se caracteriza pelo estado proativo do indivíduo, 

pelo nível de liderança, pelo desenvolvimento de conhecimentos específicos, 

pela capacidade de negociação, pelo espírito comunicativo, pelo estado de 

contínua aprendizagem, pela capacidade de análise, pela visão estratégica, 

pela facilidade de adaptabilidade, pelo trabalho em equipe. 

 

2.1.1.1. Proatividade - Capacidade em tomar iniciativa diante das 

situações profissionais ou sociais, assumindo responsabilidades na tomada de 

decisões com o objetivo de concretizar idéias. 
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Para concretizar seus ideais o indivíduo Proativo precisa desenvolver: 

Conhecimentos - Noções de planejamento, conhecer a área de atuação, 

técnicas de comunicação, técnicas de mediação, empreendedorismo e 

conhecimento do cliente. 

 
Habilidade - Comunicar-se, tomada de decisão, negociar – ganha ganha, 

capacidade de realização, capacidade de trabalhar em equipe. 

 
Atitudes - Iniciativa, autonomia, dedicação, agilidade de raciocínio, 

criatividade, lógico, versatilidade, determinação, visão estratégica, interesse, 

disponibilidade persistência, comprometimento. 

 
2.1.1.2.  Liderança 
 

Capacidade de influenciar e conduzir pessoas para alcançar objetivos 

profissionais e sociais. 

 
Conhecimentos - Técnicas de comunicação, técnicas de negociação, técnicas 

de motivação, conhecer a equipe, conhecimento do cliente, técnicas de 

planejamento, noções de orçamento e finanças, conhecer a organização e seu 

negócio. 

 
Habilidades em Gerenciar Equipes 
Administrar conflitos, motivar, delegar, coaching (treinar), orientar e ensinar, 

persuadir, convencer e feedback. 

 
Comunicação - Expor idéias com clareza, dialogar, apresentar-se em público, 
poder de síntese 
 
Capacidade de Realização – Administrar o tempo, disciplina e método, 
decisão objetividade, orientar e ensinar 
 
Atitudes - Fluência, agilidade de raciocínio, carisma, flexibilidade, boa 

memória, criatividade, concentração, bom humor, autoconfiança e empatia. 
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2.1.1.3. Visão Estratégica 

 

Ter clareza e comprometimento sobre objetivos e valores auxiliando os 

demais profissionais na descoberta do significado de sua área de atividade, 

suas responsabilidades e contribuições esperadas. Está sempre com o objetivo 

em mente. Saber para onde está indo, aonde quer chegar. Ter metas claras. 

 

Conhecimento - Conhecer o “Negócio”, ambiente interno e externo da 

empresa, identificar oportunidades ameaças, pontos fortes e fracos. Conhecer 

o mercado, clientes e concorrência. Técnicas de Planejamento Estratégico; 

 
Habilidade - Capacidade de síntese, capacidade analítica, capacidade de 

realização, definir com clareza a missão da área, metas e objetivos, 

capacidade de elaborar planos para a conquista de resultados; 

•Criar e conduzir cenários 

Atitudes - Raciocínio Lógico, comprometimento, capacidade de observação, 

discernimento, capacidade estratégica, atitude sistêmica, confiança, 

versatilidade e flexibilidade. 

 

2.1.1.4. Trabalho em Equipe 

Criar e trabalhar com grupos de pessoas que detenham habilidades e 

conhecimentos diversos e complementares, propiciando o surgimento de 

sinergia e otimização de resultados. 

 

Conhecimento - Técnicas de motivação, técnicas de resolução de conflitos, 

sistemas humanos de personalidade, coaching, comunicação interpessoal; 

 
Habilidades - Administrar conflitos, acolher opiniões, capacidade de trabalhar 

em times, negociar, persuadir e convencer, capacidade de argumentar, emitir e 

receber feedback, observar e delegar; 
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Atitudes - Respeitar diferenças, cordialidade, flexibilidade, bom humor, 

autocontrole, cooperativismo, respeito à hierarquia, empatia, comprometimento, 

conviver com ambigüidades. 

 

2.1.1. 5. Comunicação 

Valorizar o processo de comunicação, expressando idéias de modo 

claro, utilizando técnicas adequadas para cada situação, garantindo o 

entendimento das mensagens pelos demais membros da organização. 

 

Conhecimento - Técnica de redação, domínio da língua portuguesa, erudição 

e conhecimento do cliente. 

 

Habilidades 

Saber dialogar – saber escutar, saber perguntar e falar. 

Apresentar em público – desembaraço, comunicação, apresentar idéias com 

clareza, boa dicção, conduzir reuniões e capacidade de expressão. 

Trabalhar em equipe – poder de persuasão, saber disseminar, passar  

informações para equipe de trabalho, fazer-se entender e convencer. 

 

Atitude 

Cooperativismo – imparcialidade, inter-relacionamento pessoal, bom humor, 

empatia. 

Carisma – Capacidade de influenciar. 

Empreendedorismo – iniciativa, assumir risco, capacidade estratégica, 

agilidade de raciocínio, persistência, criatividade, determinação, flexibilidade, 

comprometimento e ponderação. 

 

2.2. Competência Social 

 

Para entendermos competência social é preciso que primeiro 

entendamos o que é competência. Competência é enfrentar e vencer os  
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problemas cotidianos com sucesso. Registro uma clara definição de 

competência, editada no site “Catho”:  

 

“Competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades, 

comportamentos e aptidões que possibilitam maior probabilidade 

de obtenção de sucesso na execução de determinadas 

atividades." 

 

Buscando a compreensão de competência social dentro do tema em 

foco destaco a colocação de Bock, Furtado e Teixeira que dizem “o homem é 

um ser social que constrói a si próprio ao mesmo tempo em que constrói, junto 

com os outros homens, a sociedade e sua história”. 

 

A avaliação das habilidades sociais (competências sociais) vem 

despertando crescente interesse, uma vez que a qualidade dos 

relacionamentos interpessoais pode provocar desempenhos sociais 

inadequados. Ao mesmo tempo, as profundas mudanças que acontecem no 

mundo moderno despertam o interesse e a necessidade da avaliação das 

habilidades sociais uma vez que interferem na qualidade de vida, na 

produtividade, na saúde e na realização profissional. Sob esta ótica, considera-

se a importância destas habilidades não só a nível profissional, mas também 

nas relações expressas na vida diária.  

 

3. Os desafios da Qualificação dos Recursos Humanos 

 

3.1 - A confiança nas relações interpessoais 

 

O Psicólogo alemão, Erik Erikson (1902-1994) chamou o período do 

nascimento até aos 18 anos “de fase de confiança básica e desconfiança 

básica”.  
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Como somos incapazes de entender racionalmente os acontecimentos 

em nossa volta, reagimos emocionalmente. 

 

Se vivermos em um ambiente acolhedor, onde somos atendidos nas 

nossas necessidades básicas pela nossa mãe, percebemos, instintivamente, 

que podemos confiar nela, que todas as nossas necessidades serão atendidas 

e satisfeitas. 

 

É neste período da vida que recebemos os primeiros estímulos para 

projetar nossa confiança nas pessoas e no mundo. Entretanto, à medida que 

não recebemos atenção, carinho, respeito, os cuidados desejados, 

desenvolvemos sentimentos de insegurança, desmerecimento, descrença na 

vida, nas pessoas e no futuro. 

Erikson diz: “a confiança tem relação direta com o amor”. É o amor que 

nos ensina a confiar. 

 

3.1.1. A autoconfiança exerce  influencia no ambiente de 
trabalho 

 

Uma pessoa que não acredita nas suas ações, como confiar nas ações 

dos outros? A confiança instintiva que aprendemos quando nascemos, como 

teoriza, Erk Erikson, precisa ser desenvolvida para que aprendamos a confiar 

nas pessoas que estão a nossa volta. É no cotidiano, no convívio com os 

diferentes, nas ações bem sucedidas ou mal sucedidas, que aprendemos a ter 

equilíbrio. Quando, neste caminhar cotidiano, não encontramos equilíbrio, as 

manifestações de insegurança começam a surgir e, consequentemente, os 

conflitos interpessoais vão ocupar o ambiente de trabalho. 

 

Do outro lado, quando a confiança é desenvolvida, passamos a ter 

autoconfiança, acreditamos nas pessoas a nossa volta. A compreensão, a  

cooperação impera no grupo. Há unidade nos pensamentos, as tarefas, 

delegadas, são leves e cumpridas dentro de prazo. Todos, no grupo, buscam o  
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bem comum. Quando confiamos em nós mesmos os nossos objetivos pessoais 

são atingidos e conseguentemente os objetivos empresariais. 

 
3.1.2. Um líder que promove a confiança entre os 

liderados 
 

 

É preciso que o líder use de todas as estratégias para promover a 

confiança entre os seus liderados. A confiança é promovida com palavras e 

ações. Palavras e ações que expressam cumplicidade, comprometimento, 

comunicação clara e objetiva, palavra empenhada e cumprida, coerência nas 

palavras e ações. No grupo é preciso se praticar a confidencialidade – neste 

proceder busca-se o respeito à individualidade da pessoa. 

 
3.1.3. A confiança é chave para o sucesso pessoal e 

profissional 
 

 

A confiança está intimamente relacionada a uma pessoa bem sucedida 

pessoalmente e profissionalmente. A confiança é o segredo para uma pessoa 

automotivada. Uma pessoa automotivada tem autoconhecimento de si mesma. 

Sabe quais são seus pontos fracos e fortes. Conhece seus talentos e sabe 

utilizá-los para alcançar seus propósitos. A pessoa automotivada é possuidora 

de uma grande força interior que a impulsiona no enfrentamento dos 

obstáculos. A pessoa automotivada tem derrotas, mas não se esmorece diante 

das derrotas. Sabe que sua vitória depende das outras pessoas. Logo ela 

percebe que para ser bem sucedida precisa da colaboração das outras 

pessoas e que, consequentemente, precisa confiar nelas. 
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3.2.  Promover o redescobrir das pessoas 

 

As pessoas precisam conhecer-se a si mesmas. Há necessidade de 

desenvolverem habilidades que proporcionem uma viagem ao mundo interior 

na busca da mais intima compreensão do seu propósito nesta vida.  

 

Vivemos a era da informação. O mundo abriu suas portas através da 

globalização. Os avanços tecnológicos a descortinaram horizontes, antes 

inatingíveis, entretanto, isolou o homem e mulher. Colocando-os na frente de 

uma tela de um computador, com um só clique vem o mundo externo e se 

escondem do mundo interior. 

 

É através do compartilhamento com o semelhante que encontramos as 

mais diversas soluções para o nosso viver cotidiano. A descoberta do mundo 

interior se fará através do convívio sadio, de conversas abertas e francas, de 

troca de experiências, nas vitórias bem sucedidas e nas derrotas.  

 

As Sagradas Escrituras mencionam o seguinte: “todas as coisas 

concorrem para bem daqueles que amam a Deus”. 

 

Todas as experiências sejam elas de sucesso ou não, são informações 

que ficarão interiorizadas em cada indivíduo. Há necessidade de uma 

permanente renovação dos procedimentos mentais. A desconstrução de 

modelos mentais e construção de modelos que promovam um constante 

descobrir de si mesmo. 

 

Uma pessoa que está sempre se redescobrindo está sempre aberta às 

novidades que dão certo. Roberto Shinyashiki assinalou: “somos eternos 

aprendizes e aqui estamos para desvendar os mistérios da vida”.  
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3.3.  Buscar a eficácia na gestão de recursos humanos 

 

As constantes mudanças no mercado de trabalho em decorrência da 

chegada da globalização, a abertura dos países para os mercados mundiais, 

acirrou-se a competitividade entre as empresas. Estas, para ampliarem os seus 

mercados e ou consolidarem os já conquistados, tiveram que avaliar as suas 

estratégias e passaram focar sua atenção na qualificação profissional dos seus 

funcionários. E assim entenderem que o investimento maior é no ser humano.  

 

É no desenvolvimento das potencialidades e habilidades do indivíduo 

que se encontra o sucesso empresarial. Passou a observar que a busca da 

eficiência não e o ponto maior na gestão de recursos humanos, mais sim, a 

eficácia. A eficiência nos reporta aos conhecimentos acadêmicos, as 

experiências adquiridas no dia-a-dia, no convívio com a família, nos 

relacionamentos com profissionais de diversas áreas afins, nos treinamentos, 

nos seminários, nos cursos de curta duração, nas leituras de livros, revistas e 

jornais.  

 

Um profissional eficiente é aquele que é “capaz de produzir um efeito”. Não diz 

que ele é desejado ou não, atende a necessidade ou não de alguém ou de um 

grupo. 

 

A eficácia se caracteriza, em seu bojo central, pela “produção de um 

efeito desejado e que dá resultado”. Temos no mercado de trabalho muitos 

gestores eficientes, com conteúdos técnicos e teóricos, mas sem nenhum 

resultado na sua gestão. A eficácia tem como foco o cliente, o possuidor final 

daquele produto ou serviço. Busca satisfazer, em toda a sua plenitude, o 

desejo do cliente e a sua fidelização. 

 

O gestor de RH precisa viabilizar possibilidades para que o funcionário 

agregue valores positivos às suas ações. Em decorrência disso se sinta 

motivado e busque, cada dia, estratégias para superação dos obstáculos,  
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renovando suas energias, conquistando, pesquisando e seu desejo de 

crescimento deve representar sempre numa curva ascendente. Não perdendo 

de vista o seu foco, o cliente. E desta forma promover o seu bem estar pessoal 

e, consequentemente, o sucesso do bem comum, da empresa e da 

comunidade. 
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CONCLUSÃO 

 

Com a evolução tecnológica, a abertura das portas do mundo para as 

diferentes civilizações mundiais. O compartilhamento de conhecimentos, de 

tecnologias é inevitável. Pois somos seres sociais por natureza. Recebemos 

influencias de outras culturas e exercemos influências em todas as 

manifestações culturais. 

 

É preciso que cada um esteja consciente de que está neste mundo, com 

as suas portas abertas, para aceitar ou rejeitar ou adequar aos princípios 

estabelecidos pelas leis criadas e pelos princípios básicos das relações 

humanas. 

 

A palavra de ordem é qualificação e permanente na busca de 

aprimoramento para potencializar as habilidades e talentos para o 

desenvolvimento pessoal, do grupo e da organização. 

 

O enfrentamento dos desafios sociais requer preparo do indivíduo, 

estudo analítico, buscando o a razão dos problemas para que as soluções 

sejam eficazes. 

 

Os conflitos pessoais são frequentes dentro do ambiente de trabalho. Na 

falta de preparo do indivíduo, esses conflitos se avolumam, expandindo para o 

grupo e consequentemente para a empresa. Como consequência emperra 

processos fundamentais para o desenvolvimento social e econômico de um 

grupo social. 

 

O Gestor de RH precisa viabilizar possibilidades para que o funcionário 

agregue valores positivos às suas ações. Em decorrência disso se sinta  

motivado e busque, cada dia, estratégias para superação dos obstáculos, 

renovando suas energias, conquistando e pesquisando. E seu desejo de 

crescimento deve representar sempre numa curva ascendente. Não perdendo 



 

 

36

de vista o seu foco, o cliente (munícipe). E desta forma promover o seu bem 

estar pessoal e, consequentemente, o sucesso do bem comum, da empresa e 

da comunidade. 
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