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RESUMO 

A área de recursos humanos visa alinhar os colaboradores com os objetivos da empresa. A 

partir de então se averiguou que apesar da competitividade e lucratividade serem os principais 

fatores que ainda preocupam muito os gestores, é preciso estar atento aos colaboradores, pois 

estes tem papel fundamental no sucesso da empresa. O presente artigo tem a finalidade de 

discutir os principais processos da área de recursos humanos. A partir desse objetivo, gerou-se 

como problema de pesquisa: quais os principais processos formam a área de recursos 

humanos? Discutir esse tema faz-se necessário, pois revela questões que por muitos ainda não 

foram indagadas, mas que são de extremo e necessário conhecimento e ainda, tal temática 

deve ser explorada para questões maiores como o entendimento nas relações entre pessoas e 

organização. Neste estudo, será realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica, por serem 

estes processos importantes para a investigação critica da produção cientifica acerca de tal 

fenômeno de modo a tornar evidentes as abordagens a serem exploradas. 

 

Palavras-chave: Recursos Humanos. Processos. Organização. 

 

ABSTRACT 

The human resources aims at aligning employees with the company's goals. From then found 

out that despite the competitiveness and profitability are the key factors that still care a lot 

managers, we must be alert to employees, as they play a fundamental role in the success of the 

company. This article aims to discuss the key processes of human resources. From that goal, it 

was generated as research problem: what are the main processes form the human resources 

area? Discuss this topic is necessary, it reveals issues that for many have not yet been 
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indagadas but are extreme and necessary knowledge and yet, this theme should be explored 

for larger issues such as understanding the relationships between people and organization. In 

this study, a literature review of research will be conducted, since these are important 

processes for research critique of scientific production about such phenomena in order to 

make clear the approaches to be explored. 

 

Keywords: human resources, processes, organization 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Na era da globalização, os fatores de competitividade e lucratividade, tornaram-se 

fatores preponderantes para a sobrevivência das organizações. Esses fatores levam as 

empresas a qualificarem seu capital humano e para isto criaram uma área de Gestão de 

Recursos Humanos. 

A gestão de Recursos Humanos conhecida pela sigla “RH”, segundo Toledo (1986, 

p.1), é “o ramo de especialização da ciência da Administração que desenvolve todas as ações 

que têm como objetivo a integração do trabalhador no contexto da organização e o aumento 

de sua produtividade”. Sendo assim, esse ramo nada mais é do que uma área que tem como 

papel potencializar pessoas, para resultados futuros.  

Segundo Chiavenato (1999, p.4), “a organização, para alcançar seus objetivos, precisa 

saber canalizar os esforços das pessoas para que também estas atinjam seus objetivos 

individuais e que ambas as partes saiam ganhando”. Ou seja, os resultados são baseados num 

relacionamento de trocas por parte das pessoas e por parte da empresa. 

Diante dessa competitividade crescente, é cada vez mais comum as grandes empresas 

investirem nesse setor, e as pequenas empresas se filiarem com terceiras para agregar, aplicar, 

recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas no ambiente de trabalho, fazendo com 

que esse capital humano se potencialize e alcance os resultados esperados. 

 

2 RECURSOS HUMANOS 

 

As organizações precisam se preocupar mais com seus recursos humanos, do que 

apenas com a lucratividade e sobrevivência no mercado. O mercado vem se tornando 

competitivo, e estes fatores indicam que é o momento propício pra se estudar sobre os 
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problemas causados pela falta de intervenção da área de RH no relacionamento entre 

organização e pessoas.  

Daft (1999, p.318) afirma que “a motivação do empregado afeta a produtividade.” É 

inegável que toda organização precise do lucro, porém o Capital Humano é imprescindível 

para se alcançar os resultados da organização. Estes precisam estar motivados a trabalhar pela 

empresa e ter uma boa relação com seus superiores e com os colegas de trabalho. 

E para isto entende-se que as empresas precisam planejar e estruturar seus recursos 

humanos, dada à necessidade de crescimento junto ao mercado de trabalho.  

 

3 PLANEJAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

3.1 O PROCESSO DE AGREGAR PESSOAS 

 

O processo de Agregar Pessoas é a primeira etapa do planejamento de Recursos 

Humanos, uma vez que aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas, só 

pode ser executado a partir de um recrutamento e seleção dos indivíduos.  

Segundo Vieira (2010, p.8): 

 

O processo de Agregar Pessoas tem como finalidade selecionar pessoas com perfil 

adequado para cada cargo de forma que a empresa agregue um capital humano 

qualificado e capacitado para o cargo e o candidato possa desempenhar todo seu 

conhecimento em uma função que o mesmo escolheu e definiu para sua carreira, 

assim se desenvolvendo rapidamente e com isso fazendo com que a empresa alcance 

os resultados desejados. 

 

Entende-se então como um processo que visa incluir novos funcionários na 

organização, por meio de um recrutamento. A empresa solicita pessoas, através dos diversos 

meios de comunicação e posteriormente define quem são as pessoas que estão aptas a ocupar 

cargos, ou seja, que respondem aos critérios e a partir dai as selecionam. Posteriormente a 

seleção dos candidatos, é preciso definir cargos e avaliar pessoas, entenda o processo de 

Aplicar Pessoas.  

 

3.2 O PROCESSO DE APLICAR PESSOAS 

 



4 
 

 

  

Chiavenato (2008, p.4) diz “que, uma vez recrutadas e selecionadas, as pessoas 

deverão ser integradas à organização, posicionadas em seus respectivos cargos e tarefas e 

avaliadas quanto ao seu desempenho”. Para entender melhor é preciso conhecer o conceito de 

Desenho de Cargos, que segundo Chiavenato (1999, p.107): 

 

O desenho de cargos envolve a especificação do conteúdo de cada cargo, dos 

métodos de trabalho e das relações com os demais cargos. Chiavenato também 

define desenho de cargos como sendo o processo de organizar o trabalho através das 

tarefas que são necessárias para desempenhar um cargo específico. 

 

É preciso que o colaborador entenda quais atribuições deverá desempenhar, de que 

maneira elas devem ser desempenhadas e a quem ele deverá ser subordinado ou a quer irá 

supervisionar ou dirigir. O desenho de cargos é importante para que o colaborador se sinta 

inserido na empresa.  

Dentro desse processo o colaborador passa por uma avaliação de desempenho, que 

segundo Pontes (1991) a avaliação de desempenho visa acompanhar o trabalho e objetivos 

propostos aos indivíduos, para então dar um feedback a estas pessoas com a finalidade de 

motivá-las e torná-las mais produtivas. Chiavenato (2004) ainda acrescenta que a avaliação 

permite que o funcionário saiba o que o chefe pensa a seu respeito, sendo uma forma de 

aconselhar ou motivar o subordinado em seu desempenho. 

Esse tipo de avaliação deve ser cuidadoso e discreto, de forma que o individuo não se 

sinta pressionado ou ameaçado no ambiente de trabalho. Isso pode ocorrer, uma vez que o 

avaliador deve estar preparado, para ressaltar apenas pontos que são imprescindíveis a 

mudanças. Após a avaliação, podem ser fornecidos dados importantes para decisões como 

promoção, remuneração ou até mesmo demissão.  

 

3.3 O PROCESSO DE RECOMPENSAR PESSOAS 

 

As formas utilizadas para incentivar as pessoas e satisfazer suas necessidades 

individuais incluem recompensas, remuneração e benefícios, segundo Chiavenato (2004). As 

diversas formas de recompensar pessoas são estabelecidas, defendendo o critério de motivar 

para produzir resultados satisfatórios. Ainda segundo Chiavenato (1999, p.224), na maioria 

das organizações: 
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O principal componente da remuneração total é a remuneração básica, que é o 

pagamento fixo que o funcionário recebe de maneira regular na forma de salário 

mensal ou na forma de salário por hora. O segundo componente da remuneração 

total são os incentivos salariais, que são programas desenhados para recompensar 

funcionários com bom desempenho. Os incentivos são concedidos sob diversas 

formas, como bônus e participação nos resultados a título de recompensa por 

resultados alcançados. O terceiro componente da remuneração total são os 

benefícios, quase sempre denominados remuneração indireta. Os benefícios são 

concedidos através de vários programas (como férias, seguro de vida, transporte 

subsidiado, refeições subsidiadas etc.). 

 

Entende-se que a remuneração é uma troca, entre empregado e empregador, onde o 

empregado oferece a mão de obra e o empregador o recompensa através de uma remuneração. 

O que se pode observar é que a remuneração não se trata apenas de dinheiro, mas podem ser 

também através de recompensas não financeiras, mas que satisfazem o colaborador de forma 

que o provoque reconhecimento e satisfação no trabalho. 

Araújo (2006) diz que a remuneração fixa é aquela que o colaborador sabe o valor que 

receberá até o quinto dia útil do mês, ou seja, aquela previamente estabelecida. E a 

remuneração variável tem como foco principal as pessoas, no sentido de recompensá-las pelas 

suas habilidades, competências e resultados proporcionados à organização que em contra 

partida desenvolve seu critério de remuneração que pode ser por habilidades, competências ou 

resultados. 

Muitas vezes a empresa entende que é preciso desenvolver os Capitais Humanos de 

forma que incremente habilidades que venham otimizar tempo e elevar resultados e para isso 

se detém do Processo de Desenvolver Pessoas.  

 

3.4 O PROCESSO DE DESENVOLVER PESSOAS 

 

O processo de desenvolver pessoas é o meio utilizado para capacitar, incrementar ou 

até mesmo desenvolver profissionalmente pessoas, incluindo um treinamento através de 

programas de desenvolvimento e mudança. Chiavenato (2008, p.137) diz que:  

 

O processo de desenvolver pessoas no departamento de Gestão de Pessoas, busca 

manter o desenvolvimento do colaborador tanto para sua área de atuação como para 
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possíveis áreas de crescimento profissional, porem os processos de desenvolvimento 

de pessoas envolve questões como preparação de lideranças, gestão de 

aprendizagem, novos talentos e do aprendizado organizacional. 

 

O treinamento é umas das formas de desenvolvimento mais utilizado nas empresas, 

que tem como processo ensinar a utilizar as ferramentas disponíveis, atender o publico de 

forma mais representativa, o que se torna um diferencial para a empresa. 

Esse dois processos precisam ser compreendidos e Chiavenato (1999, p.294) explica 

que “O treinamento é orientado para o presente [...] e o desenvolvimento de pessoas para 

cargos a serem ocupados futuramente [...]”. Ou seja, o treinamento é feito para o 

desenvolvimento diário da função do individuo já o desenvolvimento é para funções futuras.  

 

3.5 O PROCESSO DE MANTER PESSOAS 

 

O processo de manter pessoas visa oferecer um ambiente de trabalho satisfatório para 

o desempenho das atividades. Chiavenato (2008) relata que esse processo visa manter os 

colaboradores satisfeitos e motivados e que precisa trabalhar um conjunto de cuidados 

especiais como, estilos de gerencia, programas de higiene e segurança do trabalho que 

assegurem a qualidade de vida na organização. 

Nesse processo, a valorização de pessoas é o que deve ser destacado. É preciso 

oferecer um ambiente limpo e confortável, onde os colaboradores possam exercer suas 

atividades com segurança, além de preservar um clima organizacional leve com bom 

relacionamento entre empregado e empregador e até mesmo entre os próprios colaboradores 

influenciando na qualidade de vida, onde estas pessoas não tenham problemas psicológicos e 

sociais advindos de um ambiente organizacional desgastado e conturbado. 

Para manter pessoas é imprescindível que as empresas sejam associadas ao sindicato 

que defende aqueles colaboradores, o que lhes da segurança quanto aos seus direitos de 

trabalhador. Acredita-se até em valorização de talentos, onde a empresa faz um feedback 

observando as pessoas que contribuem em maior parcela para o crescimento da empresa, 

entendendo que pessoas reconhecidas quando se sentem valorizadas, tem perspectivas 

maiores.  

É preciso diminuir a rotatividade nas empresas, para que não fique difícil a 

aproximação de profissionais para se juntar aos colaboradores da empresa, uma vez que o 
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sucesso da empresa muito se deve a sua reputação no mercado de consumidores que 

observam o relacionamento e reconhecimento de seus colaboradores.  

 

3.6 O PROCESSO DE MONITORAR PESSOAS 

 

Ao monitorar pessoas, entende-se como é um processo de acompanhamento e controle 

das atividades exercidas pelos colaboradores, a fim de verificar os resultados. Então não se 

pode confundir como um processo de pressões e constrangimentos em um controle autoritário 

por parte de quem monitora, é preciso antes de tudo ser ético. O processo de monitorar 

pessoas, que Chiavenato (2008, p.124) diz que: 

 

O Processo de Monitorar Pessoas não tem como objetivo a fiscalização dos 

cumprimentos das regras, mais sim, o desenvolvimento do autocontrole em relação 

às metas e resultados a serem alcançados. O processo esta diretamente relacionado 

com a maneira pela qual os objetivos devem ser alcançados através da atividade das 

pessoas que compõem a organização. 

 

Os monitoramentos podem ser feitos através do SIG – Sistema de Informações 

Gerenciais, onde Stair (1998, p.11), afirma que “sistemas de informação é uma série de 

elementos ou componentes inter-relacionados que coletam (entrada), manipulam e 

armazenam (processo), disseminam (saída) os dados e informações e fornecem um 

mecanismo de feedback”, ou seja, o SIG ao coletar, armazenar, processar os dados e 

informações que recebe, é capaz de fornecer informações importantes para tomadas de 

decisões dentro das empresas que o utiliza. Enquanto Gil (1999, p.14), define que “os 

sistemas de informação compreendem um conjunto de recursos humanos, materiais, 

tecnológicos e financeiros agregados segundo uma sequência lógica para o processamento dos 

dados e a correspondente tradução em informações”, que também podem ser entendidos como 

capazes de fazer um feedback, para assim dar continuidade em processos que requeriam 

decisões mais precisas.  

No banco de dados é onde estão depositadas informações interligadas que permitem 

diferentes relatórios, como cadastro de pessoal, de cargos, de remuneração, de benefícios, de 

treinamento, de candidatos, etc. ou como o modelo e informações que o sistema utilizado pela 

empresa permite. 
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4 O PAPEL DA LIDERANÇA PARA A GESTÃO DE PESSOAS 

 

A liderança é a função que envolve os esforços dos administradores para estimular o 

alto desempenho por parte dos subordinados. (BATMAN, 1998). O que se pode entender a 

partir de tal afirmação é que a influência que um líder adquire no decorrer de sua atuação tem 

muito haver com o seu estilo de liderar. É preciso antes de tudo que este esteja envolvido, 

motivado, entusiasmado para produzir juntamente com quem o ajuda, ou seja, os 

colaboradores. 

É preciso reconhecer em um líder, habilidade de liderar pessoas e isso pode ser 

adquirido e aperfeiçoado. Um aspecto importante que um líder deve ter é o aspecto de 

comunicação. A comunicação é de extrema importância dentro de uma empresa, um líder 

deve estar sempre pronto para falar e principalmente para ouvir e a partir daí fazer uma 

filtragem das melhores informações. Informações estas que serão implantadas na empresa 

para o seu crescimento.  

O líder deve ter bom relacionamento e criar um ambiente de trabalho que gere 

satisfação e orgulho por parte dos colaboradores, além de assumir possíveis falhas diante de 

todos. Barrio, (2005) afirma que: O bom líder se olha no espelho na hora de assumir maus 

resultados. 

É necessário também, saber trabalhar em equipe, e mais, saber que existem 

personalidades diferentes em cada individuo, e é preciso reconhecer o talento de cada um. Um 

líder deve catalisar o melhor dos outros, fazendo com que o colaborador sinta-se motivado e 

pronto para inovar.  

 

5 O PAPEL DA ORGANIZAÇÃO PARA A GESTÃO DE PESSOAS 

 

O papel da organização na gestão de pessoas é bastante desafiador, uma vez que esse 

processo inclui um assunto ainda muito questionado, a motivação. Maximiano, (2004, 

p.269) diz que “a motivação para o trabalho é um estado psicológico de disposição, interesse 

ou vontade de perseguir ou realizar uma determinada meta”, e isso pode ser entendido como 

disposição adquirida pelo próprio individuo e não podendo ser influenciada pela organização. 

Segundo Hersberg, (1983, p.94) a motivação das pessoas depende basicamente de dois 

fatores: 
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Fatores higiênicos e fatores motivacionais. Os fatores higiênicos ou fatores de 

manutenção são aqueles que as pessoas devem receber das empresas como um 

mínimo para que se esforcem no trabalho. Incluem: - Condições de trabalho e 

conforto.  

- Políticas da organização e administração. 

- Benefícios. 

- Salários.  

- Segurança no cargo. 

 

Esses fatores podem realmente motivar as pessoas, pois ambientes que nos oferecem 

conforto e segurança, abre possibilidades de nos inspirar e este é um fator que advém da 

motivação. Porém se deve ressaltar que autores como Chiavenato, diz em seu livro "Recursos 

Humanos", que os fatores higiênicos não conseguem elevar substancial e duradouramente a 

satisfação. Pois o mesmo ressalta que os fatores motivacionais operam de maneiras diferentes, 

incluindo o reconhecimento, as oportunidades de crescimento, a delegação de 

responsabilidades, autonomia, promoção, uso pleno das habilidades pessoais, estabelecimento 

de objetivos e avaliação relacionada com eles, além de possibilidade de realização. Porém, 

entende-se que quando são precários, provocam insatisfação. Ou seja, ainda que não sejam 

diretamente ligados a motivação, quando não cumpridos desenvolver insatisfação e isso leva a 

baixa na produção e consequente baixa na motivação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A área de Recursos Humanos é indispensável nas organizações, uma vez que a 

empresa se detém de pelo menos de um dos processos que a mesma descreve. Apesar de o 

assunto ser muito discutido, se deve destacar que existem algumas pequenas empresas que 

trabalham de maneira mais familiar com os seus recursos humanos. 

Neste artigo foram abordados os seis processos básicos que constroem a área de RH, 

conceituando através de autores renomados da área, verificando a imprescindível utilização 

desses recursos, que necessita de um planejamento eficaz, fazendo assim uma organização 

completa e de qualidade. 
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Foi possível verificar que apesar de uma boa gestão de recursos humanos é preciso que 

exista um bom líder de pessoas, que saiba liderar, comunicar e principalmente se relacionar 

com os outros. Isso faz com que tenha reconhecimento e troca, levando a grandes satisfações. 

Observou-se também que é preciso motivar as pessoas, seja através de higiênicos e 

motivacionais e através de fatores de reconhecimento como um todo. Foi possível entender 

que ambos devem ser aplicados. 

Diante disso, é notável a importância das empresas estarem atentas a construção da 

área de recursos humanos, pois uma empresa de qualidade não se reconhece somente pelos 

resultados econômicos, mas também pela qualidade de seu ambiente de trabalho. Um 

ambiente saudável faz com que os colaboradores se desempenhem mais, e consequentemente 

venham a produzir mais, levando a empresa a alcançar maiores resultados. 
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