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Resumo 
  

Através dos tempos mudanças sociais e tecnológicas trouxeram novos modelos de 
organização e gerência da área produtiva. Estes novos paradigmas aplicados à produção 
causaram alterações na natureza do trabalho, tornando-o menos manual e mais intelectual. 
As relações de trabalho também mudaram; os processos de trabalho têm cada vez mais 
demandado a realização de tarefas em grupo, ao invés de trabalho isolado. A abordagem 
atual procura utilizar os recursos humanos e as redes de relações estabelecidas no ambiente 
de trabalho para promover a aprendizagem organizacional, sustentar a cultura da empresa e 
impulsionar o trabalho em e entre equipes. Neste contexto, as relações de trabalho 
organizacionais devem ser pautadas na descentralização da autoridade, em canais de 
comunicação abertos e em valores culturais que busquem a redução de possíveis conflitos 
resultantes da estrutura hierárquica implementada. A idéia é gerenciar a área de recursos 
humanos de forma estratégica e utilizar o potencial das pessoas para obter vantagem 
competitiva. O grau de abordagem estratégica adotado na gestão de recursos humanos será 
maior ou menor, podendo variar conforme a situação interna da empresa e as condições 
vigentes no ambiente concorrencial.  
  
Palavras-chave: novos paradigmas da produção; gestão estratégica de recursos humanos; 
relações de trabalho.  
    
 
1. Introdução 
 

A produção organizada de bens tem suas origens no trabalho dos artesãos. Os artesãos 
organizavam seu processo produtivo de modo a reunirem recursos como conhecimento 
técnico, ferramentas e materiais necessários para a produção de um bem; além disso, eles 
“estabeleciam prazos de entrega, conseqüentemente estabelecendo prioridades, atendiam 
especificações preestabelecidas e fixavam preços para suas encomendas” (MARTINS e 
LAUGENI, 1998, p.01).  

Neste momento, o fator de maior importância no trabalho era a habilidade do mestre 
artesão e seus aprendizes; o produto era fabricado essencialmente dentro das especificações 
do cliente. Os equipamentos utilizados eram ferramentas manuais e o próprio artesão era 
responsável pelo controle dos meios de produção. 

O ambiente concorrencial e o mercado consumidor existentes nesta fase não exigiam, 
mas o sistema produtivo vigente na época permitia o foco no cliente e, conseqüentemente, a 
customização de produtos e serviços.  

Desde então, a introdução de novos paradigmas industriais levou a alterações nas 
organizações como um todo. A produção em sua forma organizada foi modernizando-se e, 
devido à demanda por diferentes modos de estruturar a produção e o trabalho, novos modelos 
de gerenciar as áreas produtiva e de recursos humanos têm surgido. 
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DOLL & VONDEREMBSE (1991) distinguem dois estágios da evolução industrial; 
as chamadas era industrial e era pós-industrial.  

O início da era industrial, por volta de 1760, foi marcado pela Revolução Industrial; 
quando, o desenvolvimento tecnológico resultante do advento da máquina a vapor, foi 
importante para viabilizar a organização dos artesãos em fábricas nas quais a força humana 
foi substituída pela força da máquina.  

Cerca de um século depois, com a aplicação dos princípios da Administração 
Científica, idealizada por Taylor, e da linha de montagem seriada, desenvolvida por Henry 
Ford, surge o conceito de produção em massa, cerne da era industrial. Através da utilização de 
máquinas e da implementação de processos de produção e gerenciamento segundo os moldes 
Taylorista-Fordista torna-se possível a fabricação em larga escala de produtos padronizados, o 
que altera a natureza do trabalho devido à inserção do uso de equipamentos de automação 
não-flexível. 

O período que precedeu à Revolução Industrial vivenciou alterações no 
relacionamento entre terra e população. O trabalho foi deslocado da agricultura e, com a 
migração das pessoas para as aldeias, houve desenvolvimento dos centros urbanos 
(HOFFMAN e KAPLINSKY, 1998). O contingente de pessoas que passa a habitar as cidades 
constitui dois elementos básicos para a indústria: força de trabalho e mercado consumidor.   

Em empresas que apresentam características da era industrial o foco está no produto, a 
tecnologia é utilizada no desenvolvimento e fabricação em massa de produtos de alta 
performance em instalações fabris cujo processo produtivo permite a fabricação de um mix de 
produtos com pouca ou nenhuma variedade, encarecendo e até mesmo inviabilizando a 
customização dos bens. 

Nas fábricas prevalece a divisão do trabalho que é planejado por gerentes e executado 
por operadores. O trabalhador típico deste período era o profissional semi-qualificado que 
segue as regras e normas operacionais impostas pelos superiores. Cresce a preocupação com o 
ritmo e a qualidade do trabalho. As relações sociais dentro da indústria são pautadas pela 
autoridade exercida pelo superior frente à subordinação dos funcionários. 

A passagem do período industrial para o pós-industrial deu-se, principalmente, por 
mudanças no mercado consumidor. Os mercados tornaram-se mais incertos e um enfoque 
mais orientado para o cliente tornou-se necessário. 

A era pós-industrial vivenciou também o nascimento da automação flexível. A 
natureza do trabalho foi amplamente repensada, tornando-o mais intelectual. O trabalho em 
grupo e entre grupos ganhou espaço e o trabalhador multifuncional tornou-se uma 
necessidade em diversos setores industriais. Funcionários mais produtivos e mais bem pagos, 
resultado da demanda de trabalho nas fábricas com sistema produtivo com características  do 
período pós-industrial, tornaram-se clientes que exigem um número maior de escolhas e 
novos e diferentes produtos.  

Pode-se dizer que as características das empresas da era pós-industrial possibilitam um 
retorno, mesmo que de um modo diferenciado, ao foco no consumidor. Ter como alvo superar 
as expectativas dos clientes tornou-se uma exigência para empresas que objetivam alcançar 
padrões competitivos de classe mundial. Estas organizações têm buscado desenhar e 
implementar sistemas produtivos com habilidade de antecipar e responder rapidamente a 
mudanças no mercado, permitindo atender ao cliente num contexto de competição global.  

Paralelamente às mudanças nos processos produtivos, têm sido observadas alterações 
culturais e comportamentais, transformando o papel das pessoas dentro das organizações. O 
talento da força de trabalho estabeleceu-se como fator crítico, demandando um profissional 
com uma visão sistêmica, isto é, do conjunto das atividades da empresa.  

A evolução através dos períodos industriais mudou não somente o trabalho, como 
também as pessoas que o realizam e as relações estabelecidas entre estas pessoas no ambiente 
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de trabalho. Pensa-se agora em como administrar a força humana de modo a ser esta fonte de 
vantagem competitiva, de forma que é crescente a necessidade da implementação de uma 
abordagem estratégica na gestão de recursos humanos.  
 
2. Recursos Humanos: caminhando em direção à gestão estratégica  
 

Para Chiavenato (1994, p. 124),  
 

"Se pretendemos modernizar as nossas empresas, devemos começar pelas 
pessoas que nelas trabalham. A modernização passa antes pela cabeça das 
pessoas e pela sua competência para chegar posteriormente às máquinas, 
equipamentos, métodos, processos, produtos e serviços. Estes são a 
conseqüência da modernização. O produto final dela. Mas não a sua origem. 
O impulso da modernização está nas pessoas, nas suas habilidades e 
conhecimentos, na sua criatividade e inovação, na sua inteligência e na sua 
competência.”  
 

Os novos sistemas de gestão da produção e as novas formas de organizar o trabalho 
adotados resultaram numa nova abordagem para a gestão de recursos humanos: o enfoque 
estratégico. As organizações entenderam que suas estruturas física e tecnológica são 
importantes, porém, são movimentados somente pela atuação das pessoas e seu intelecto. 
Assim, o capital humano de uma empresa pode ser um fator diferencial capaz de se constituir 
uma vantagem competitiva. Como decorrência deste novo modo de pensar, a gestão de 
recurso humanos ganhou importância. Atualmente, a grande contribuição da área de recursos 
humanos está em sua competência em colaborar para que a empresa alcance os resultados 
estratégicos pretendidos.  

Neste trabalho, a gestão estratégica de recursos humanos é entendida como o conjunto 
de planos, programas e ações desenvolvidos e implementados no âmbito do gerenciamento de 
pessoas visando que a organização obtenha vantagens competitivas. Segundo WALTON 
(1999), o desenvolvimento estratégico de recursos humanos só é verdadeiramente estratégico 
no caso de a organização realizar esforços intencionais de alavancar a competência dos 
indivíduos, levando-os a demonstrar uma maior consciência estratégica. Assim, adotar uma 
gestão estratégica de recursos humanos consiste em utilizar de forma consciente os 
conhecimentos e capacidades dos indivíduos e grupos para alcançar os objetivos estratégicos 
da organização. 

Uma das mudanças conseqüentes do novo enfoque adotado na área de recursos 
humanos está na sua denominação. BOOG (1994), argumenta que o termo recursos pode dar 
um aspecto pejorativo, pois denota um foco utilitário das pessoas. O autor defende a 
utilização de termos como talentos humanos, pessoal, potencial humano ou seres humanos. 
Pode-se ainda encontrar os termos: gestão de pessoal, desenvolvimento de pessoal e 
patrimônio humano, dentre outros (SALOMÃO, 1998). Estes termos já têm sido utilizados 
por algumas empresas; neste trabalho, porém, será utilizado o termo recursos humanos por 
ainda ser o mais encontrado na literatura e na prática organizacional. 

A adoção de uma visão estratégica na área de recursos humanos pede que a 
responsabilidade pelas relações entre os funcionários e entre estes e a empresa é de todos os 
membros da organização, caracterizando um processo essencialmente interativo no qual a 
gestão de recursos humanos é do interesse de todas as pessoas da organização.  

As políticas e diretrizes que regem a área de recursos humanos devem ser aprovadas 
por todos os membros da organização e aplicadas igualmente a todos os colaboradores. Além 
disso, as diretrizes de recursos humanos devem ser coerentes com os objetivos das pessoas e 
da organização. 
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Devido a isto, empresas com visão estratégica têm reestruturado seus departamentos 
de recursos humanos. Elas têm abandonado departamentos de recursos humanos grandiosos e 
carregados para adotarem áreas de gestão de pessoal menores, transparentes e 
descentralizadas nas quais algumas funções são delegadas a empresas externas ou a outros 
departamentos da organização.   

O perfil do profissional de recursos humanos alterou-se. A organização pós-industrial 
necessita de profissionais de recursos humanos que tenham a habilidade de visualizar os 
objetivos da empresa, que tenham uma visão holística e sejam mais empreendedores, 
deixando as especializações para empresas terceirizadas (BOOG, 1994). Deste modo, a área 
de gestão de recursos humanos pode concentrar seus esforços em aspectos estratégicos.  

Não se trata somente de novas responsabilidades para a área de recursos humanos. Na 
literatura encontram-se arcabouço teórico e exemplos práticos de como atividades 
tradicionalmente delegadas à área de recursos humanos, como recrutamento e seleção, 
desenho e análise de cargos, avaliação de desempenho, planejamento de treinamento, por 
exemplo, podem ser executadas segundo uma abordagem que direciona a empresa aos seus 
objetivos estratégicos (BOOG, 1994; CHIAVENATO, 1997). 

SALOMÃO (1998, p. 62) comenta que “a estratégia de gestão de pessoal (ou gestão 
de recursos humanos) pode ser considerada um conjunto de políticas que procuram 
condicionar o alcance dos objetivos e o desempenho das funções de pessoal”. Estas políticas 
pretendem possibilitar que a organização utilize seu patrimônio humano como fonte de 
vantagem competitiva. 

SANTOS (1998) realizou um trabalho no qual analisa a importância das dimensões 
competitivas da estratégia de recursos humanos para a gestão de negócios em empresas 
manufatureiras. Em sua pesquisa, o autor destaca que a empresa que gerencia 
estrategicamente seus recursos humanos deve agir no sentido de constituir redes de trabalho 
em equipe para promover a integração de competências e habilidades, possibilitando alcançar 
vantagens competitivas desejadas; incentivar a aprendizagem organizacional e, cuidar com 
especial atenção da gestão da cultura organizacional. Estas devem ser as preocupações 
primárias dos responsáveis pela função recursos humanos, figurando como dimensões 
competitivas da área. 

Para CHIAVENATO (1997), os processos básicos na gestão de recursos humanos são 
cinco: provisão, aplicação, manutenção, desenvolvimento e monitoração. 

Dentro destes cinco processos básicos da área de recursos humanos estão atividades 
como: pesquisa de mercado de recursos humanos, recrutamento e seleção, desenho de cargos, 
descrição e análise de cargos e avaliação do desempenho, política de remuneração e 
compensação, higiene e segurança do trabalho, treinamento e desenvolvimento 
organizacional. 

Estas atividades são funções tradicionais da área de recursos humanos, porém, tem-se 
encontrado novas formas de realizá-las de modo a promover a gestão estratégica de recursos 
humanos. É nessas atividades, aqui referidas como atividades de apoio, que reside grande 
parte da base estrutural que viabiliza um melhor desempenho da organização nas dimensões 
competitivas de recursos humanos.   

Deste modo, pode-se dizer que a gestão estratégica de recursos humanos constitui-se 
de dimensões competitivas e atividades de apoio, conforme ilustrado na figura 1. 

As formas de execução das atividades de apoio afetam direta ou indiretamente os 
níveis de desempenho nas dimensões competitivas de recursos humanos. Por exemplo, se a 
empresa pretende desenvolver redes de trabalho em equipe, já no processo de seleção deve 
buscar detectar no candidato características que mostrem a disposição para o trabalho em 
grupo. Caso isto não seja feito, o desempenho da empresa na dimensão formação de redes de 
trabalho será comprometido. 
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Figura 1. Desdobramento da gestão estratégica de recursos humanos 
 

Deve-se considerar que o ambiente industrial dá margem à existência de uma série de 
formas de administração de pessoal, desde a mais conservadora até a mais moderna. Qualquer 
que seja a maneira de gerenciar os recursos humanos adotada por uma organização, esta área 
possui algumas funções básicas que estão relacionadas às atividades de apoio. De maneira 
formal ou não, qualquer empresa possui, por exemplo, políticas de recrutamento e seleção, 
treinamento, avaliação de desempenho e remuneração. São os métodos adotados na execução 
destas atividades que direcionarão a gestão de recursos humanos da empresa para o caminho 
estratégico. 

Empresas que atuam num ambiente concorrencial dinâmico e que adotam estratégias 
mais agressivas, provavelmente, apresentam uma gestão de recursos humanos com 
características estratégicas. Já empresas que vivenciam outro contexto, menos dinâmico, 
podem adotar uma administração de pessoal com características conservadoras, menos 
estratégicas. 
 
3. Gestão de recursos humanos e os novos paradigmas na gerência de produção  
 

Considerando-se as políticas de gestão da produção e o enfoque estratégico na 
administração de recursos humanos, é possível delinear algumas relações entre estas duas 
áreas.  

Atividades de Apoio 

Pesquisa de mercado de recursos 
humanos 
Recrutamento e Seleção 
Desenho, análise e descrição de 
cargos 
Avaliação de desempenho 
Política de Remuneração 
Treinamento 
Desenvolvimento organizacional 
  

Redes de trabalho em equipe 
 
 
 
Aprendizagem Organizacional 
 
 
 
Gestão da Cultura Organizacional  

Dimensões Competitivas  

Gestão Estratégica de 
 

Recursos Humanos 
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Como a gestão de recursos humanos não lida diretamente com fontes de receita, há 
muito esta área tem sido encarada pelas empresas como um centro de custos 
(CHIAVENATO, 1997). A abordagem estratégica de recursos humanos caminha exatamente 
na direção oposta, isto é, no sentido de encarar as atividades da gestão de pessoal como fonte 
de lucros. 

A empresa que quer competir no mercado buscando a redução dos custos - inclusive 
os produtivos - , pode querer diminuir seus gastos em investimento em treinamento, por 
exemplo. Contudo, esse não é o caminho. As atividades de treinamento constituem custos 
indiretos da organização mas, não investir em treinamento é um meio ineficiente de redução 
de custos. Trabalhadores mais qualificados, melhores treinados e motivados podem ser fonte 
de eliminação de desperdício, pois fabricam melhores produtos e faltam menos ao trabalho. 

BOOG (1994) coloca que o empregado despreparado para desempenhar suas tarefas é 
fonte de inúmeros problemas, incluindo acidentes de trabalho, desperdício de material, 
máquinas e equipamentos danificados e produtos ou serviços de baixa qualidade; todos 
fatores geradores de custos.  

Para PFEFFER (1998), o treinamento é um investimento nas pessoas da organização e 
no negócio e, que esta atividade pede por algum tipo de cálculo de retorno sobre o 
investimento. Contudo, por não envolver diretamente fontes de receita, a mensuração do 
retorno de investimento em pessoal - tais como seleção e treinamento de funcionários 
qualificados - é uma das dificuldades da área de gestão de recursos humanos.   

Neste sentido, para uma empresa detectar a efetividade de seu investimento nestas 
atividades é possível usar índices da produção e da qualidade. Por exemplo, alguns 
indicadores que podem ser utilizados são os índices de produtividade, retrabalho e refugo. É 
comum acreditar que melhorias nesses indicadores são oriundas de investimento em 
equipamentos e da utilização de modernas técnicas de gestão da qualidade. Contudo, uma 
máquina não funcionará com bom nível de eficiência se o funcionário que a opera não o fizer 
eficazmente. Investimento em equipamentos e a utilização de novas técnicas gerenciais são 
eficazes quando implementados juntamente com funcionários bem preparados para o trabalho. 
Programas da qualidade poderão falhar parcial ou totalmente se os funcionários não tiverem 
compreensão do seu conteúdo. Deste modo, percebe-se como o desempenho humano pode 
afetar os índices de qualidade e produtividade da organização. 

Para obter os melhores funcionários do mercado ou o melhor dos funcionários da 
empresa, o processo de seleção e as técnicas de treinamento têm papel importante. Assim, 
investimentos nestas atividades são plenamente justificáveis.  

O desenvolvimento organizacional tem como elemento constituinte o desenvolvimento 
pessoal, que é, em parte alcançado através de diferentes atividades de treinamento. 
CHIAVENATO (1994) mostra a inter-relação entre treinamento, desenvolvimento pessoal e 
desenvolvimento organizacional, conforme apresentado na figura 2. 

 

 

 

 

Figura 2- Estratos de desenvolvimento organizacional, desenvolvimento pessoal e treinamento 
Fonte: Chiavenato (1994, p. 125) 
 

 
Desenvolvimento 

Organizacional 
Desenvolvimento 

de Pessoal Treinamento 
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A empresa que quer eliminar desperdícios para, deste modo, diminuir seus custos de 
produção, ao invés de cortar investimentos em recursos humanos, deve investir na seleção de 
pessoal qualificado e no treinamento de seus funcionários.  

A organização é um todo. A qualidade de seus produtos depende da qualidade de seus 
recursos, sejam eles físicos ou humanos. A empresa que busca qualidade produtiva deve estar 
constantemente atenta à promoção da motivação dos funcionários para realização do trabalho 
com qualidade.  

Outra preocupação das organizações deve ser o desenvolvimento de seu pessoal. O 
desenvolvimento dos recursos humanos, está intimamente ligado com a utilização de redes de 
trabalho e com a promoção da aprendizagem organizacional. 

No que diz respeito à entrega e à distribuição dos produtos fabricados, independente 
do modelo pelo qual a empresa opte, a área de gestão de recursos humanos deve cuidar para 
que seu pessoal esteja plenamente apto a executá-la. Atualmente, é crescente o número de 
empresas a utilizarem sistemas de emissão de pedidos informatizados, por exemplo. 
Funcionários bem preparados poderão fazer uso desta ferramenta de modo mais eficiente. 

Caso os treinamentos de qualquer tarefa sejam realizados por empresas terceirizadas, é 
responsabilidade do departamento de recursos humanos escolher uma firma do ramo na qual 
confie e seja capacitada para seguir os requisitos delineados pela organização contratante. 

A empresa que busca apresentar flexibilidade produtiva, principalmente se seu 
interesse é a flexibilidade gerada pela velocidade de criação e colocação de novos produtos no 
mercado, precisa ter no seu quadro profissionais capacitados para tal. O papel da área de 
gestão de recursos humanos é selecionar e promover o desenvolvimento desses profissionais. 

Para isto, a estratégia de recursos humanos preocupa-se em alcançar as dimensões 
competitivas: formação de redes de trabalho em equipe, aprendizagem organizacional e 
gestão da cultura organizacional. 

O objetivo é criar as condições e o ambiente favorável ao desenvolvimento de 
profissionais com maior criatividade e capacidade de inovação, características importantes 
para atingir a dimensão flexibilidade do produto.  

Com os profissionais trabalhando em grupos multifuncionais há o desenvolvimento da 
capacidade de criação conjunta. 

Os valores da organização devem claramente incentivar a adoção de novas idéias e 
processos criativos, podendo, até mesmo, elaborar sistemas de avaliação de desempenho e de 
recompensas que considerem este aspecto. 

Com relação às instalações industriais, ao decidir sobre a localização de uma nova 
planta, o fator mão-de-obra também deve ser considerado. Se o trabalho na nova fábrica 
demandar certo nível de qualificação, ao alocar a nova planta, é necessário considerar se 
existe força de trabalho com a qualificação desejada disponível na região. Caso ocorra falta ou 
alto custo da mão-de-obra especializada ou qualificada na região, a empresa pode optar por: 
1) atrair candidatos qualificados de outras regiões e, para isso a empresa teria que oferecer 
incentivos para a locomoção do funcionário ou; 2) contratar mão-de-obra local e treiná-la. 
Ambas as opções acarretariam em custos para a empresa. 

É vantajoso para a organização realizar uma pesquisa de mercado antes de instalar-se 
em alguma localidade. Assim, a empresa poderá verificar com antecedência a disponibilidade 
de mão-de-obra com a qualificação necessária.   

A capacidade produtiva de uma planta vai gerar necessidade de uma determinada 
quantidade de mão-de-obra. Novamente, através da pesquisa de mercado, a área de recursos 
humanos vai diagnosticar a disponibilidade da quantidade desejada de força de trabalho.  

O nível de tecnologia de processo e de produto adotado em uma fábrica gera 
determinadas necessidades sobre as pessoas que irão nela trabalhar. Caso o nível de 
automação tecnológica seja baixo, provavelmente a empresa não encontrará problemas para 
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contratar pessoal. Contudo, se a organização fizer uso de alto nível de tecnologia, há 
necessidade de trabalhadores qualificados. Assim, a área de recursos humanos, ao realizar a 
pesquisa de mercado e ao estipular os requisitos para realização do processo seletivo, deve 
considerar este fato. 

Além disso, a empresa que utiliza tecnologia moderna precisa manter seu pessoal 
atualizado. A freqüência na realização de treinamentos conduz à renovação das competências 
profissionais dos funcionários, promovendo a aprendizagem organizacional. 

No ambiente industrial atual são vários os modelos e experiências de integração 
vertical. Pode-se considerar que quanto mais baixo o nível de integração vertical de uma 
organização, maior a possibilidade de haver um alto número de funcionários de fornecedores 
de produtos ou serviços dentro de sua planta. Neste caso, a área de administração de pessoal 
deve cuidar para que, mesmo existindo diferenças entre culturas organizacionais, estas 
diferenças não prejudiquem ou, até mesmo, impossibilitem a realização de trabalhos 
conjuntos. 

Já à gestão de recursos humanos da organização fornecedora do produto ou serviço 
cabe preparar seus funcionários para interagir com os membros da empresa contratante. Este 
fator influenciará na avaliação que o cliente fará da empresa contratada e pode constituir-se 
para esta última um fator de ganho competitivo.  

A organização da empresa, incluindo a organização da área produtiva, diz muito sobre 
sua cultura e seus valores organizacionais. A área de recursos humanos deve estar pronta para 
selecionar e treinar funcionários com espírito de grupo e liderança, com disposição para 
trabalharem em equipes multifuncionais, incentivando a aprendizagem organizacional.  

É responsabilidade dos profissionais de recursos humanos a concepção, disseminação 
e manutenção de valores organizacionais que promovam a diminuição das diferenças de 
status entre os diferentes níveis hierárquicos e a descentralização das decisões. 

Para produzir com qualidade, além da qualidade dos materiais e equipamentos, a 
qualidade do trabalho realizado pelo funcionário é importante. A preparação do empregado 
para realização eficaz de diferentes tarefas é parte da aprendizagem organizacional e, deve ser 
uma preocupação constante. Além disso, é comum que as técnicas de gerência da qualidade 
utilizem metodologias que demandem a realização de trabalho em equipe. A empresa 
necessita preparar e incentivar seus funcionários neste sentido. 

O controle de qualidade envolve também o controle de qualidade dos recursos 
humanos, mudando os critérios de avaliação de desempenho e avaliação de treinamentos.  

Tanto a avaliação dos treinamentos aplicados quanto a avaliação do desempenho do 
funcionário no trabalho vão mostrar se as ações da área de recursos humanos voltadas à 
promoção da aprendizagem organizacional estão sendo eficazes e se estão conseguindo 
melhorar o nível de qualidade dos recursos humanos da empresa. O processo seletivo ganha 
importância, pois há necessidade de captação de profissionais qualificados.  

Com respeito à qualificação de funcionários de terceiros, é possível que a empresa 
contratante faça algumas exigências aos seus fornecedores. 

As empresas podem optar por diferentes sistemas de planejamento e controle da 
produção. Alguns pontos em comum entre estes sistemas, no que diz respeito à força de 
trabalho, é a necessidade de produzir com qualidade, o envolvimento da mão-de-obra nos 
processos decisivos e a demanda por trabalhadores multifuncionais. 

A cultura organizacional é que vai, através de incentivos à participação e livre 
comunicação, criar o ambiente favorável para que o funcionário seja envolvido nos processos 
de decisão. 

Trabalhadores multifuncionais podem ser contratados ou desenvolvidos dentro da 
empresa, o que envolve as atividades de seleção e treinamento de pessoal.   
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4. Considerações Finais 
 

Os novos paradigmas adotados na área produtiva alteraram a forma de gerenciar a 
produção; impactando também na gestão dos recursos humanos. Atualmente empresas 
procuram administrar estrategicamente as pessoas e as relações por elas estabelecidas durante 
a execução de seu trabalho de modo promover o desenvolvimento da organização.  

Por promovem alterações na cultura, na estrutura organizacional e na dinâmica das 
relações e do trabalho das empresas, a gestão estratégica dos recursos humanos e suas 
dimensões competitivas estão intimamente relacionadas com a atividade de desenvolvimento 
organizacional. 

O desenvolvimento organizacional está ligado à reação da organização e sua 
capacidade de adaptar-se frente a mudanças, sejam elas internas ou externas. Seu objetivo é 
aumentar o nível de confiança e satisfação existente entre os membros da empresa, 
influenciando nas relações de trabalho de forma a criar um ambiente mais propício para 
abertura de comunicação, alcance de soluções sinérgicas e incremento do nível de 
responsabilidade individual e em grupo.  

Na execução do trabalho em grupo as relações de poder e autoridade mudam, pois em 
equipes auto-gerenciadas o poder é compartilhado e a autonomia dos funcionários é um fator 
de grande importância para a eficácia da tarefa. Redes de trabalho em equipe vão gerar uma 
maior interdependência entre as pessoas e seus trabalhos. A interatividade resultante 
possibilita a integração das competências dos membros dos grupos. Além disso, a atividade 
em grupo permite que os membros da equipe compartilhem conhecimentos, o que pode ser 
considerado um modo informal de aprendizagem. 

O desenvolvimento pessoal é um fator integrante do desenvolvimento organizacional.  
Enquanto o primeiro é sistêmico e abrangente, o segundo visa o crescimento profissional 
individual e deve ser direcionado para a carreira de cada funcionário. 

Sinais muito marcantes de diferenças entre os níveis hierárquicos da organização 
podem dificultar o bom andamento das relações de trabalho. Empresas que têm uma visão 
estratégica têm reconhecido a necessidade de promover alterações na sua cultura 
organizacional. Uma das mudanças está na redução das distinções de status entre os níveis 
hierárquicos da organização. O processo de redução da diferenças entre níveis hierárquicos 
pode incluir mudanças na linguagem, espaço físico e vestimenta, por exemplo, ou até mesmo, 
a diminuição das desigualdades salariais. 

Com as estruturas organizacionais mais enxutas, com menos níveis hierárquicos e 
menor possibilidade de ascensão vertical, há a horizontalização de responsabilidades e cresce 
a interface entre tarefas. Sendo assim, torna-se necessário a existência de canais de 
comunicação abertos. A organização deve ter é estabelecer constantemente compartilhamento 
de informações da organização com e entre seus funcionários. Estas informações podem 
incluir: performances financeiras, objetivos estratégicos e ações operacionais. Os funcionários 
não darão uma contribuição efetiva se não souberem quais são as metas empresariais e qual é 
o seu papel dentro da performance da empresa. 

É interessante colocar que as organizações apresentam determinado grau, seja ele alto 
ou baixo, de gestão estratégica em suas políticas de administração de pessoal. O fato de uma 
empresa adotar uma gestão de recursos humanos menos estratégica não significa 
necessariamente o seu insucesso. É o ambiente concorrencial no qual a organização está 
inserida que vai demandar maior ou menor caráter estratégico em na gestão de recursos 
humanos. As condições internas da empresa também devem ser consideradas. 

Considerando as abordagens teóricas desenvolvidas, no campo acadêmico faz-se cada 
vez mais necessário conhecer e relatar o que está acontecendo na prática empresarial. Este 
pode ser um caminho para futuras pesquisas dentro do tema abordado.  
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