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LIVRO-TEXTO – FUNDMANTOS DE GESTÃO DE PESSOAS 

Graziella Ribeiro Soares Moura 

ATENÇÃO: esse material não é o único para estudo da disciplina. São necessários 
também os conteúdos ministrados em sala de aula, bem como as obras listadas na 

bibliografia. Bom estudo! 

Sites: www.revistamelhor.com.br  //   www.empresario.com.br  //   www.abtd.com.br  // 

A IMPORTÂNCIA DO ELEMENTO HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES 

Texto publicado no Jornal da Cidade, Bauru, 6 set.2017, p.2 

Adianta uma organização ter o equipamento mais moderno, de última geração e 
não ter pessoa competente para operá-lo? 

Uma pessoa feliz, motivada e satisfeita com seu ofício e em seu ambiente laboral 
com certeza apresenta maiores desempenhos e resultados à organização, é o que 
indicam as últimas pesquisas na área sobre mercado de trabalho. 

O modelo atual de relações trabalhistas em que o profissional serve a um patrão, 
um chefe traz resquícios da visão cartesiana. Essa filosofia originária dos estudos de 
René Descartes e Isaac Newton foi expressa nas teorias de Taylor e Ford no início do 
século passado, por ocasião da Revolução Industrial. Tal teoria tratava o operário da 
fábrica como uma peça da engrenagem sem considerar suas reais necessidades de 
saúde, segurança e bem estar.  

Porém, muitas companhias já estão aderindo ao paradigma holístico de relações 
no ambiente corporativo, em que as pessoas são consideradas em seu todo, de forma 
integral como seres biopsicossociais. Essa vertente considera as pessoas como seres 
biológicos, com corpo físico que necessita de cuidados; seres psicológicos, cujos 
aspectos cognitivos como inteligência e raciocínio fazem diferença no desempenho das 
atividades aliados aos emocionais que têm forte influência em suas ações; e seres 
sociais, frutos de uma cultura a qual também exerce interferências nos comportamentos 
humanos e, logicamente, nas relações interpessoais e profissionais. Sendo assim, as 
pessoas nessa perspectiva, têm suas necessidades priorizadas pela companhia onde 
trabalha porque esta acredita que com satisfação e felicidade, essa pessoa trará um 
retorno muito favorável à empresa. 

O modelo de trabalho gerado no século passado com características como 
centralização de poder, mecanicismo, obediência está fadado à falência e deve ser 
substituído por trabalho compartilhado, engajamento, autonomia, equipes 
descentralizadas, troca de ideias e participação.   

Outro ponto muito importante a considerar nas novas relações de trabalho diz 
respeito à diversidade, pois o ser humano é, em sua essência, um ser individual com 
características únicas, e a união dessas características humanas forma a força da 
instituição a qual deve ser valorizada com o intuito de maximizar o resultado final da 
corporação. 

A nova lei trabalhista sancionada em julho desse ano pelo presidente apresenta 
pontos que caracterizam um retrocesso nas questões entre empregador e empregados, 
mas também, pontos que podem alargar o entendimento da dimensão integral das 
pessoas compreendendo-as como o elemento principal da organização, assim como deve 
ser. 

http://www.revistamelhor.com.br/
http://www.empresario.com.br/
http://www.abtd.com.br/
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O que significa gerir pessoas? Significa gerenciar necessidades, anseios, expectativas, 
dúvidas, crenças, valores, habilidades, competências, conhecimentos, sentimentos, 
crescimento... 

O que é Gestão de Pessoas? Existe organização sem a presença de pessoas?  

Quem são as pessoas das organizações? São o diferencial competitivo que mantém e 
promove o sucesso organizacional. Constituem a competência básica, o elemento 
primordial do sucesso da organização. Muitas empresas estão investindo nas pessoas 
primeiramente do que nos produtos e serviços. Elas dão vida, dinamismo, energia, 
inteligência, criatividade, racionalidade e emoção às empresas. 

Definição: Processo em que a pessoa encarregada desempenha as funções de 
planejamento, organização, direção e controle. A GP ajuda o gestor a desempenhar todas 
essas funções, porque o trabalho do gestor depende das pessoas que formam sua 
equipe. A GP depende de diversos fatores, como a cultura e a estrutura de cada 
organização, as características do contexto ambiental, da tecnologia utilizada, dos 
processos internos, entre outros.  

Atualmente a GP deve ajudar os colaboradores a descobrirem quais são seus interesses 
de realização, proporcionando as condições necessárias para que o trabalho seja 
executado conforme seus interesses. É função da GP promover o encontro de interesses 
dos funcionários, patrões e clientes, indo além das atividades convencionais de 
recrutamento, seleção, avaliação, manutenção, desligamento. (ALMEIDA, apud ROCHA-
PINTO et al, 2007). É preciso focar resultados que agreguem valor à empresa, clientes, 
funcionários e investidores. (ULRICH apud ROCHA-PINTO et al, 2007 ).  

ERA INDUSTRIAL CLÁSSICA (1900-1950): estrutura burocrática, centralizadora, 
departamentalização, disciplina, estabelecimento de regras, padrões de comportamento, 
cargos fixos, máxima eficiência  

ERA INDUSTRIAL NEOCLÁSSICA (1950-1990): ênfase no ambiente, pessoas como 
recursos organizacionais, ênfase nos objetivos. 

ERA HOLÍSTICA/ ERA DA INFORMAÇÃO (APÓS 1990):  

A moderna GP refere-se às políticas e práticas necessárias para gerir o trabalho 
das pessoas: a) Agregar, aplicar, integrar e orientar talentos; b) Modelar o trabalho 
tornando-o significativo, agradável e motivador; c)Avaliar o desempenho e recompensar 
os talentos que se desempenharam bem; d) Comunicar e informar; e) “Treinar” e 
desenvolver talentos; f) Manter pessoa e proporcionar ótimas condições de trabalho e 
melhorar a qualidade de vida laboral; g) Manter relações com sindicatos e associações; h) 
Incentivar o desenvolvimento organizacional; i) Monitorar pessoas (banco de dados e 
sistemas gerenciais. 

Embora o taylorismo e o fordismo ainda estejam presentes, a necessidade de maiores 
níveis de competitividade tem levado muitas empresas a rever o modelo de 
gerenciamento de pessoas. (ROCHA-PINTO, 2007) . 

As relações de trabalho, como outros processos da Gestão de Negócios, passam 
constantemente por mudanças. Os movimentos de valorização das pessoas no ambiente 
de trabalho são cada vez mais presentes em todos os tipos de negócios. Esses 
movimentos buscam a conciliação entre os objetivos da empresa (lucro, produtividade, 
eficácia, maximização da aplicação de recursos físicos e financeiros, redução de custos 
etc.) e os objetivos pessoais (remuneração adequada, benefícios, lazer, segurança no 
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trabalho e no emprego etc.), numa relação em que, mais do que empregados e 
empregadores, as pessoas e as empresas nas quais trabalham tornam-se parceiras. Um 
negócio é administrado por pessoas, com pessoas e para pessoas. Assim sendo, 
pessoas passam a ser o centro das atenções de todos os Negócios. É sabido que 
pessoas podem: dar lucro ou dar despesas, ser o passivo ou o ativo e fornecer soluções 
ou problemas. 

Daí a importância de buscar constantemente, ou sempre, conhecimentos sobre a 
Gestão de Pessoas. Gestão de pessoas significa agir de forma planejada ao atrair, 
orientar, treinar, liderar, desenvolver, remunerar, manter e demitir pessoas para garantir a 
competitividade do negócio. 
 
CARACTERÍSTICAS DA GP: nova visão do homem, poucos níveis hierárquicos, voltada 
para processos, preocupada com o usuário, com o meio ambiente e com o futuro, 
valorização do pessoal, gestão participativa, flexibilidade e dinamismo, compromisso com 
a qualidade, busca da inovação e criatividade. 

 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL (IE) 

  

Os aspectos emocionais dos seres humanos exercem uma influência muito grande 
em seus comportamentos. A IE é a capacidade que a pessoa tem de lidar com suas 
emoções. Quanto mais equilíbrio houver, mais inteligente emocionalmente a pessoa é. 

Existem cinco capacidades humanas que compõem a IE: 

a) Autoconsciência: capacidade de reconhecer-se a si mesmo e ter clareza de 
suas emoções. O conhecimento de seus sentimentos ajuda a pessoa a resolver 
situações conflituosas de forma mais satisfatória. Pessoas com inteligência 
emocional têm sua autoconsciência mais desenvolvida. 
 

b) Automotivação: pessoas inteligentes emocionalmente encontram motivação 
para guiar suas vidas, visto que a motivação é um fator interno do ser humano. 
O equilíbrio emocional ajuda o ser humano a encontrar dentro de si ideias, 
sonhos, otimismo...o que o ajudará a viver com mais satisfação. 

 
 

c) Autocontrole: uma das capacidades mais importantes para o ser humano 
desenvolver. O inteligente emocional não se descontrola. Age com equilíbrio e 
serenidade em todas as circunstâncias da vida e sabe agir de forma inteligente, 
usando todas as condições necessárias para resolver conflitos. 
 

d) Empatia: outra capacidade humana altamente necessária. Colocar-se no lugar 
do outro e compreender o ponto de vista alheio é característica de uma pessoa 
com inteligência emocional. Isso é muito importante e ajuda a pessoa a se 
autocontrolar. 

 
 

e) Habilidades sociais: pessoas com extrema facilidade de se relacionar com as 
demais, reconhecendo suas diferenças e valorizando o que elas têm de melhor. 
Quanto mais IE a pessoa tiver mais fácil será seu relacionamento interpessoal. 
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A resiliência significa a capacidade do ser humano de gerenciar os obstáculos e 
dificuldades da vida com maestria. 
Pessoas com IE têm essa capacidade altamente desenvolvida. Necessário se 
faz que os seres humanos busquem a cada dia desenvolver essas capacidades 
e conseguirem um equilíbrio de suas emoções. 

 

ÉTICA EMPRESARIAL 

 

 Ética constitui um conjunto de princípios, valores e condutas humanas. A ética é 
atividade exclusivamente humana porque está relacionada às três grandes questões da 
vida cotidiana: quero, posso, devo? 

 O ser humano é um ser livre, porém a ética age como um termômetro das ações 
humanas, visto que, todas as atitudes do ser humano têm uma conseqüência (positiva ou 
negativa). 

 A Ética empresarial consiste em práticas que determinam a adequação do 
exercício profissional. 

Comportamentos envolvidos na ética empresarial: prudência, competência, sigilo, 
imparcialidade, honestidade, engajamento, compromisso social. 

 Atitudes que põem a ética em risco: cinismo, narcisismo; delinqüência, violência. 

 Como agir eticamente nas empresas? Seguindo os comportamentos que 
determinam  a ética. 

 

Adaptado de Mário Sérgio Cortella. 

LIDERANÇA 

Liderança: processo de influência nas pessoas para que trabalhem com entusiasmo de 
forma a alcançar objetivos. Depende de habilidades, ações apropriadas e intencionais. 

Líder – exerce influência. Converge interesses. Modifica, orienta, controla, dirige atitudes 
e comportamentos. 

Capacidades/habilidades/características de um líder: é reconhecido pelo que expresse 
sem palavras, crê no que faz e nas pessoas, trabalha e se dedica, tem conhecimento, 
técnica, atitude, coragem, senso de justiça, comprometimento, bom relacionamento, boa 
comunicação, delega responsabilidades, proporciona aprendizagens, incentiva, promove, 
sabe ouvir, gerencia conflitos, impõe limites, disciplina , aceita ideias, trabalha em equipe 

E tem  competência = conhecimento + habilidades/capacidades + atitudes. 

A capacidade de liderança é inata ou adquirida? 

Habilidades do líder: inteligência emocional – autoconsciência; administra emoções; 
automotivado; empático; habilidades sociais. (CHIAVENATO, 2010). 



5 

 

LIDERANÇA é a INFLUÊNCIA INTERPESSOAL exercida e dirigida por meio do 
PROCESSO DE COMUNICAÇÃO para a consecução de METAS específicas. 

A liderança é um elemento-chave em toda empresa. Os líderes podem causar um 
profundo impacto na vida das pessoas e das empresas. 

Ser líder não quer dizer posição, privilégio ou título. Quer dizer responsabilidade e 
resultados. Popularidade não significa liderança.  
  

LIDERANÇA 

Liderança: processo de influência nas pessoas para que trabalhem com entusiasmo de 

forma a alcançar objetivos. Depende de habilidades, ações apropriadas e intencionais. 

Líder – exerce influência. Converge interesses. Modifica, orienta, controla, dirige atitudes 

e comportamentos. 

Capacidades/habilidades/características de um líder: é reconhecido pelo que expresse 

sem palavras, crê no que faz e nas pessoas, trabalha e se dedica, tem conhecimento, 

técnica, atitude, coragem, senso de justiça, comprometimento, bom relacionamento, boa 

comunicação, delega responsabilidades, proporciona aprendizagens, incentiva, promove, 

sabe ouvir, gerencia conflitos, impõe limites, disciplina , aceita ideias, trabalha em equipe 

E tem  competência = conhecimento + habilidades/capacidades + atitudes. 

“Tipos de líderes” (slides) 

 Persuasivos, motivadores 

 Paternalistas/Maternalistas 

 Almejam soluções imediatas 

 Integram os funcionários  

 Consultam opiniões 

 Tímidos – não querem aparecer 

 Autoritários 

A capacidade de liderança é inata ou adquirida? 

Habilidades do líder: inteligência emocional – autoconsciência; administra emoções; 

automotivado; empático; habilidades sociais. (CHIAVENATO, 2010). 

LIDERANÇA é a INFLUÊNCIA INTERPESSOAL exercida e dirigida por meio do 
PROCESSO DE COMUNICAÇÃO para a consecução de METAS específicas. 

A liderança é um elemento-chave em toda empresa. Os líderes podem causar um 
profundo impacto na vida das pessoas e das empresas. 

Ser líder não quer dizer posição, privilégio ou título. Quer dizer responsabilidade e 
resultados. Popularidade não significa liderança.  
 
O Líder como Agente de Mudanças 
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Assim como o mundo e os negócios evoluem, o líder precisa promover as 
mudanças necessárias para manter padrões de qualidade e alcançar metas 
estabelecidas, assumindo, também, o papel de agenciador de mudanças. Ser líder exige 
um grande comprometimento e esforço para coordenar informações, recursos e 
estratégias no intuito de alcançar os objetivos propostos. 

Diariamente, os líderes se deparam com uma grande variedade de situações para 
resolver, decisões a tomar, mudanças para implantar, tarefas a realizar, por isso, é 
preciso planejar e avaliar os resultados alcançados constantemente. A liderança implica 
influenciar as pessoas da equipe para que colaborem nesse caminho rumo às metas. O 
trabalho é realizado em equipe; por isso, para buscar um objetivo comum, é importante 
gerenciar o tempo e outros recursos envolvidos.” Conheça então alguns aspectos que 
merecem sua atenção como líder. 
 
GERENCIE SEU TEMPO: 
- Anote, diariamente, numa agenda, as tarefas que precisa realizar e classifique-as por 
ordem de importância. 
- Acompanhe e registre a conclusão de cada atividade realizada. 
- Jogue no lixo tudo que o for inútil; não guarde papéis que você considera que um dia 
precisará. 
- Organize seu ambiente de trabalho e o mantenha limpo (mesa, armário, gaveta, pastas). 
- Controle seu tempo ao telefone e no uso da internet. Procure definir horários 
para ligações ou consultar a internet que não interfiram no andamento das demais 
atividades. 
 
DEFINA METAS E PLANEJE: 
- Defina claramente o que pretende alcançar, quantificando os resultados esperados. 
- Estabeleça prazos para alcançar as metas. 
- Defina metas viáveis e desafiantes. 
- Tenha metas de curto e longo prazo; pense no futuro. 
 
GERENCIE O TRABALHO 
- Procure ficar o mais próximo possível da equipe. 
- Converse com as pessoas. 
- Observe o comportamento da equipe de trabalho. 
- Registre ideias e críticas trazidas pelos clientes e colaboradores (Registre, também, as 
suas ideias!). 
- Estimule o desenvolvimento das pessoas. 
- Seja claro(a) e objetivo(a) em suas orientações e questione para confirmar o 
entendimento. 
- Defina controles para acompanhamento do trabalho (vendas, financeiro, administrativo). 
- Delegue sempre que possível. 
- Aja de forma coerente e profissional, demonstrando segurança. 
 

O líder reconhece que a empresa é a soma das energias de pessoas diferentes 
entre si, cada qual com suas dificuldades e potencialidades. Reconhece, também, que 
cabe a ele o papel de coordenar e desenvolver esses talentos, inclusive o seu, em direção 
aos objetivos propostos, tendo a humildade de aprender com sua equipe e a coragem de 
superar obstáculos. A liderança se aperfeiçoa na prática do dia-a-dia. 

Acompanhar as mudanças e tendências do mercado e planejá-las adequadamente 
no ambiente de trabalho exige que façamos alguns questionamentos: 
• O que estamos fazendo? 
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• Qual é o resultado de cada tarefa que realizamos? O quê? Como? Quem ? Por quê? 
Onde? Quando? Quanto? Meta a ser alcançada. 
Defina as etapas que precisam ser realizadas para alcançar a meta. 
Defina os responsáveis pelas etapas de trabalho. 
Defina a importância e a razão de a atividade ser realizada (explica o motivo para a 
pessoa se comprometer com a atividade). 
Defina os lugares para a realização das etapas do plano de trabalho. 
Defina as datas de começo e término das atividades. 
Relacione os recursos a serem utilizados. 
• Por que estamos fazendo o que estamos fazendo? 
• O que estamos fazendo agrega valor aos produtos e/ou aos serviços oferecidos? 
• Por que não fazemos de outra maneira? 
 
Avaliação das Características de Liderança 
 
Muitas são as características de um líder. Podemos citar várias, mas, em momento 
algum, podemos nos esquecer de que um líder é, sobretudo, um gestor de pessoas 
que lida com sentimentos, vontades, opiniões contrárias, expectativas, etc. 
Como já dissemos, várias e inúmeras são as características da liderança. Por 
isto, nos ateremos às essenciais. Vejamos: 
- Comunicação: saber se expressar; caso não tenha esta característica, o líder 
não saberá passar o conhecimento de forma objetiva e dinâmica. 
- Carisma ao compartilhar as ideias: capacidade de aproveitar as ideias de seus 
colaboradores, sem perder o comando para enriquecer o tema, mesmo quando as 
contribuições parecerem absurdas. 
- Capacidade de dar e receber feedback. 
- Controle emocional nas situações difíceis, delicadas e sob pressão. 
- Dinamismo: ser ativo. 
- Ética nas suas atitudes e colocações. 
- Assertividade na tomada de decisão. 
- Flexibilidade para atuar de forma compatível com diversas situações. 
- Agente de mudanças: capacidade de assumir e conduzir mudanças de caráter 
comportamental, técnico e cultural. 
- Senso de organização para planejar, executar e controlar atividades de forma racional 
e disciplinada. 
- Sociabilidade para estabelecer relacionamento interpessoal e espírito cooperativo. 
- Negociação: habilidade para administrar conflitos. 
 

A liderança envolve a realização de objetivos com e por meio de pessoas. 
Finalmente, líderes de equipe possuem características de treinadores. Portanto, 

são treinadores. Eles esclarecem expectativas e funções, ensinam, oferecem apoio, 
incentivam, definem a busca por resultados e o que mais for preciso para ajudar os 
membros da equipe a melhorarem desempenho de trabalho. 
Nota: “Liderança é a capacidade de tirar a máxima performance de sua equipe com 
padrões de consistência e permanência.” (Bernardinho - Técnico Esportivo). 

 

Para Vergara (2012) o líder deve: 

a) Desafiar as pessoas a alcançarem seus padrões de excelência. Todos têm 
potencial. 

b) Explicitar os padrões empresariais desejados. 
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c) Comunicar-se 

d) Estimular as pessoas a sentirem orgulho do que fazem.  

   

GESTÃO DE COMPETÊNCIAS 

COMPET.       ARTICULAÇÃO/MOBILIZAÇÃO 

Conhec/       colocar em ação 

Hábil/ 

Atitudes       desempenho eficiente e eficaz 

COMPETÊNCIA: é uma característica profunda do indivíduo que resulta em uma 

performance superior em uma tarefa. É um conjunto de habilidades e aptidões associados 

com alta performance no trabalho como resolução de problemas, pensamento analítico ou 

liderança. É assumir responsabilidades, utilizar a inteligência. Está situada no centro de 3 

eixos:  

     pessoa 

      

competência 

formação acadêmica       experiência profissional

  

 

Para Rocha-Pinto et al (2007) as competências são o conjunto de habilidades, 

conhecimentos, atitudes que afetam o trabalho de uma empresa. São características 

humanas que estão relacionadas com o desempenho no trabalho. 

 A competência é inseparável da ação e pode ser entendida também como a 

capacidade de resolver problemas. Elas também devem agregar valor econômico e social 

à empresa. 

O desenvolvimento das competências e a gestão das competências nas 

organizações dependem primeiramente da aprendizagem individual, da aquisição de 

competências. É necessário desenvolver habilidades/capacidades necessárias para todo 

fim. 

Para Deluiz (1996 apud ROCHA-PINTO et al, 2007) competência é uma forma 

criativa de manejar a inovação. É estar aberto a mudanças, se flexível, ter iniciativa, 

ousadia, coragem e viver de questionamento reconstrutivo. É um processo contínuo de 

construção, destruição e reconstrução. 
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Para que isso ocorra é necessário mudar a organização, ao dar autonomia aos 

colaboradores e criar um ambiente favorável para o desenvolvimento da criatividade e da 

responsabilidade profissional. 

De onde vêm os saberes que compõem as competências? Da formação 

profissional, social e acadêmica. Essas competências devem agregar valor econômico 

para as empresas e valor social às pessoas. 

Competências cognitivas e desenvolvimento de competências profissionais 

A educação tradicional não privilegia o desenvolvimento das competências e habilidades 

cognitivas indispensáveis  para esse novo tipo de colaborador que deve: 

a) Aprender a pensar 

b) Resolver problemas 

c) Ser criativo 

d) Aprender a aprender 

COMPETÊNCIAS – CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM BANCO DE DADOS –FATEC 

BAURU 

 Possibilitar aos estudantes, por meio das atividades acadêmicas desenvolverem as 

competências para: saber conduzir negociações; estabelecer relacionamentos produtivos; 

comunicarem-se adequadamente, inclusive em língua estrangeira; gerenciar e liderar 

equipes; utilizar raciocínio lógico; gerar soluções inovadoras; gerir organização; utilizar 

linguagens de programação e as ferramentas computacionais da área e saber posicionar-

se enquanto profissional e cidadão ético, com responsabilidade social e ambiental.  

 Preparar os estudantes para serem capazes de: modelar soluções para problemas em 

organizações que fazem uso de Banco de Dados; especificar Sistemas de Bancos de 

Dados, em termos de software e hardware; desenvolver aplicações que fazem uso de 

Banco de Dados; manipular e  manter Sistemas de Bancos de Dados por meio da geração 

de consultas e relatórios bem como a sua manutenção; gerenciar e executar a implantação 

de Sistemas de Bancos de Dados; avaliar Sistemas Gerenciadores de Banco Dados 

(SGBD) disponíveis com objetivo de escolher o mais adequado; especificar e implementar 

políticas de segurança e integridade para Sistemas de Banco de Dados; desenvolver e/ou 

utilizar Bancos de Dados Dimensionais; modelar, desenvolver e implementar soluções de 

Sistemas de Data warehouse; modelar, desenvolver e implementar soluções de Mineração 

de Dados (Data Mining).  

COMPETÊNCIAS CURSO DE REDES DE COMPUTADORES – FATEC BAURU 

• Conduzir negociações; 
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• Desenvolver relacionamentos produtivos; 

• Demonstrar capacidade de comunicação e expressão, inclusive em língua 

estrangeira; 

• Gerenciar e liderar equipes; 

• Desenvolver o raciocínio lógico e utilizar linguagens de programação; 

• Gerar soluções inovadoras e gerir uma organização; 

• Capacidade para projetar e implantar Redes de Computadores. 

• Capacidade para realizar manutenção e gestão de Redes de Computadores. 

• Capacidade para realizar testes de otimização em Redes de Computadores.  

HABILIDADES 

• Supervisionar, coordenar, orientar, planejar, especificar, projetar e implementar 

ações relativas ao desenvolvimento, implementação e validação de projetos lógicos 

e físicos de redes de computadores locais e de longa distância. 

GESTÃO DE COMPETÊNCIAS: O desenvolvimento de competências organizacionais e a 

gestão de competências 

 Para Mascarenhas (2008, p. 177) a abordagem da gestão das competências reflete 

uma competência individual que substitui o conceito tradicional de qualificação para o 

trabalho, com base para o desenvolvimento de modelos integrados de gestão de pessoas, 

mais abrangentes e flexíveis, que levam em conta os valores e expectativas que 

caracterizam as organizações de aprendizagem. Ainda, segundo o autor, as 

competências individuais devem direcionar a formação de competências coletivas que 

são necessárias às organizações.  

MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS (CHIAVENATO, 2010, p. 142):  

1. Competências essenciais da organização: competências que toda organização 

precisa construir para se desenvolver e manter-se em competitividade. 

2. Competências funcionais: competências construídas pelas organizações 

departamentos, por exemplo, devem ter suas próprias competências. 

3. Competências gerenciais: competências que cada gerente ou executivo precisa ter 

ou construiu para atuar como gestor de pessoas. 

4. Competências individuais: competências específicas de cada pessoa. 

COMPETÊNCIAS DESEJADAS PELAS ORGANIZAÇÕES (CHIAVENATO, 2010, p. 163): 

Orientar para resultados; trabalhar em equipe; liderar; relacionar-se com os outros; 

comunicar-se; empreender; negociar; atrair e reter colaboradores; inovar; perceber 

tendências; ser multifuncional; ter visão de processos; conhecer a realidade externa; ter 

garra e ambição; ter atitude; dominar do inglês e espanhol. 
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COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA UMA EQUIPE:  

Assessorar; inovar; desenvolver; organizar; produzir; inspecionar; prestar manutenção; 

ligar. 

PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO POR COMPETÊNCIAS (Maria Rita 

Gramigna- 2007)   

Etapas: 

a) Identificação das competências individuais. 

b) Identificação das competências específicas relacionadas ás áreas do conhecimento 

da empresa. 

c) Identificação das competências organizacionais existentes e a desenvolver na 

empresa. 

d) Definição das ações a serem executadas com o objetivo de eliminar “gaps”.  

e) Implantação do sistema de educação continuada. 

Procedimentos: 

a) Sensibilização (reuniões, fóruns, seminários, convite à palestras, distribuição de 

jornais, boletins...) 

b) Definição das competências essenciais e básicas necessárias a cada função 

(reuniões, consultorias, workshops...). 

c) Avaliação do potencial e formação do banco de talentos (entrevistas, diagnóstico, 

seminários, identificação de potenciais – BIT – banco de identificação de talentos). 

Informação sobre os “gaps” (lacunas existentes). Nesse processo deve-se 

desenhar um plano individual de capacitação por competências para cada grupo: T 

= talentos; FT = futuros talentos; M=mantenedores; AC = área crítica. 

d) Montagem do plano de capacitação/treinamento e ações de desenvolvimento. 

e) AC: Descobrir os motivos do baixo desempenho. Verificar se as pessoas se 

adequam em outras funções disponíveis na empresa, aconselhar, fornecer 

feedback (último recurso e não aconselhável é o desligamento). Podem ser 

aproveitadas em outras áreas. 

f) FT: Diagnóstico específico para identificar os motivos do baixo desempenho: 

desmotivação; Clima organizacional contraproducente; gerência pouca 

estimuladora; exercício de funções incompatíveis com seu potencial; trabalho 

pouco desafiador; falta de reconhecimento por parte da empresa. Oferecer ações 

de desenvolvimento, valorização de seu potencial, realocação, incentivos. 
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g) M: Para eles é necessário elaborar programas de desenvolvimento que favoreçam 

a ampliação e o domínio de competências e um acompanhamento de resultados 

bem próximo. Aconselhamento, feedback e estímulos são bem vindos. 

h) T: Esse grupo precisa de atenção especial. Eles podem ser os futuros sucessores 

dos gestores. Devem ser valorizados, convidados para participar de projetos, ter 

suas responsabilidades ampliadas, ajudá-los a perceber que a organização está 

investindo em sua carreira, participar de treinamentos, receber reconhecimento 

público, oportunidade de trabalhar em equipe como coordenadores e líderes, 

adotar programas de desenvolvimento específicos para esse grupo. 

i) Gestão do desempenho: avaliar os resultados. Essa fase prevê a mensuração de 

resultados por meio de ferramentas e metodologias específicas. Deve manter o 

foco nas competências definidas, observadas no cotidiano de trabalho; definir 

indicadores. É desaconselhável atrelar a avaliação a vantagens financeiras.  

Maria Rita Gramigna é Mestre em Criatividade Total Aplicada pela Universidade de 
Santiago de Compostela (Espanha). Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal 
de Minas Gerais e pós-graduada em Administração de Recursos Humanos pela UNA – 
União de Negócios e Administração (MG). Atua no Mapeamento de Competências, 
contatos estratégicos com clientes, capacitação gerencial e treinamento da equipe de 
consultores da MRG Consultoria e Treinamento Empresarial. 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 Recrutar consiste em atrair pessoas com as competências desejadas para o 
desempenho da função. 

 Para Hanashiro (2008) o primeiro passo para o recrutamento e seleção de 
candidatos  consiste em identificar quais as capacidades necessárias, valores, atitudes, 
habilidades, conhecimentos e experiências necessários para que o futuro colaborador 
possa contribuir para a competência da empresa. 

 A etapa posterior ao recrutamento é a seleção que constitui momento de escolha e 
decisão por quem deve ficar. (ARAÚJO, 2008). 

 É preciso avaliar se o candidato irá contribuir para o alcance dos resultados e 
perceber se, no futuro, poderá ter sua atuação ampliada, vindo, se for o caso, ocupar 
outra área. É necessário que seus valores e crenças estejam de acordo com aqueles que 
a empresa deseja manter. 

 O processo de seleção se baseia na comparação de dois campos: a) exigências do 
cargo; b) características do candidato. 

Descrição de cargo: Quando você faz a definição das funções necessárias para o 
funcionamento de seu estabelecimento, está pensando na divisão do trabalho e no 
tamanho da equipe. 
- Quando você faz a descrição dos cargos, está pensando na competência da equipe, 
resultado da competência individual das pessoas envolvidas, isto é, o que as pessoas 
precisam saber para que o trabalho alcance o resultado esperado. Muitas vezes, nas 
micro e pequenas empresas, existe o acúmulo de funções, devido ao reduzido número de 
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colaboradores. Mesmo nessas situações, é importante que cada função tenha sua 
descrição de perfil e responsabilidades. 

Tipos de recrutamento (RUFINO, 2008) 

Interno: buscar no atual quadro de colaboradores alguém para a função específica. 

Vantagens: aproveitar e valorizar os talentos da equipe; motivar os colaboradores; 
incentivar a permanência da pessoa na empresa; ter menor custo e tempo de 
recrutamento; menor necessidade de treinamento. 

Desvantagens: bloquear a entrada de novos talentos e renovação da cultura; gerar 
conflitos e competições.  

Externo: buscar profissionais no mercado por meio de anúncios, agências, mídia... 

Vantagens: Selecionar novas ideias, habilidades, talentos; agregar valor à cultura. 

Desvantagens: maior custo e tempo; desmotivar a equipe causando queda na 
produtividade 

Técnicas e fontes de recrutamento 

1. Anúncios (fechado, aberto, semi-aberto); 2. Internet (salas de bate-papo, comunidades 
virtuais, páginas corporativas, cadastro online); 3. Cartazes internos e externos; 4. 
Agências de emprego; 5. Banco de dados; 6. Headhunters; 7. Mídia; 8. Currículo. 

2. Currículo (o que observar) – Dados pessoais, objetivo, experiência profissional, 
competências e atividades profissionais, outras informações.   

Critérios para escolha de técnicas de seleção 

a) Talento do selecionador; b) Sigilo; c) nº de candidatos X tempo X custo. 

Técnicas de seleção: Entrevista, dinâmicas, provas e testes psicológicos  

1. Entrevista – Tipos: estruturada e não estruturada; pessoal; coletiva; à distância; 
telefone. Fases: apresentação, preparo, desenvolvimento, FEEDBACK. 

Para Rufino (2008) o propósito central da Entrevista de Seleção é levar o candidato 
a se pronunciar sobre o maior número de informações a seu respeito e que estas tenham 
importância ao cargo ao qual se candidatou. Tem, também, como objetivo, transmitir ao 
candidato informações sobre o cargo e a empresa. A Entrevista de Seleção não deve ser 
improvisada. Exige cuidados preliminares que podem melhorar sua eficiência e eficácia. 

A Entrevista de Seleção não deve ser improvisada. Exige cuidados preliminares 
que podem melhorar sua eficiência e eficácia.  
 
Etapas da Entrevista de Seleção: 
 

Preparação da Entrevista: revisar a descrição de cargo, elaborar um roteiro de 
perguntas, ler o curriculum vitae ou a Ficha de Solicitação de Emprego do candidato; 
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Preparação do Ambiente: o local de realização da entrevista deve ser privado e 
confortável, sem ruídos e sem interrupções; 

Realização da Entrevista: criar um clima ameno e cordial, sem receios ou temores; 
evitar tensão nervosa e ansiedade. 

Encerramento da Entrevista: agradecer ao candidato pelo interesse e informar os 
próximos passos; 

Avaliação do Candidato: anotar suas impressões imediatamente após a entrevista 
para posterior tomada de decisão a respeito; 

Finalização: comunicar o resultado ao candidato selecionado e dar retorno a todos os 
entrevistados. 

Dados a serem observados durante a entrevista: pontualidade, coerência nas respostas, 
apresentação pessoal e postura do candidato, oralidade, redação, comparar informações 
curriculares com as prestadas na entrevista, tempo médio de permanência nas empresas, 
não interromper sua fala, descobrir suas competências e motivação. 

ENTREVISTA POR COMPETÊNCIA 
Por Maria Inês Felippe 

A entrevista consiste em uma conversa para um objetivo definido, além da 
satisfação que a própria conversa pode produzir.  

A situação em que se desenvolve a entrevista é, em si mesma, uma situação social 
em que o entrevistador e o entrevistado interagem não apenas através das palavras que 
pronunciam, mas também da inflexão da voz, gestos, expressão fisionômica e demais 
traços pessoais e manifestações do comportamento.  

Deve-se recorrer à entrevista sempre que se tem necessidade de dados que não 
podem ser encontradas em registros ou fontes documentárias e que se espera que 
alguém esteja em condições de prover. Assim, quando se trata de conhecer a atitude, 
preferência, opinião de um indivíduo a respeito de determinado assunto, ninguém está 
mais em condições do que ele para dar tais informações. A entrevista é um instrumento 
extremamente útil no processo de Recrutamento & Seleção.  

É esperado que o processo seletivo, após identificar e estimular a se candidatarem 
a uma vaga na organização, possibilite distinguir, no grupo de candidatos, quais 
apresentam maiores condições para desempenhar as funções do cargo a contento.  

E como saber, de maneira mais segura e objetiva, quais candidatos se sairiam 
melhor em uma determinada função?  

Será que nossos comportamentos passados podem nos dar indícios de nossos 
comportamentos futuros?  

Na entrevista por competências, parte-se do pressuposto de que os 
comportamentos passados podem dar indícios de comportamentos futuros, e por isso 
adota-se como instrumento de trabalho uma pesquisa de comportamentos e resultados 
anteriores, objetivando a previsão de comportamentos futuros que podem ou não 
colaborar para o sucesso do profissional na organização.  

Dados importantes a serem investigados durante a entrevista (RUFINO, 2008) 
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Recomendação; Apresentação pessoal e postura; Pontualidade; Local de moradia; 
Descubra os motivos da saída de cada empresa; Perceba coerência ou incoerência entre 
as respostas.Verifique as lacunas: períodos nãoregistrados em Carteira Profissional ou 
nãocomprovados em Carta de Referência. Observe o tempo médio que permanece nos 
empregos. Comprove, perguntando a experiência profissional relacionada com os cargos 
que ocupou. Verifique se o salário atual ou anterior está compatível com o que a empresa 
está pagando. Verifique os benefícios que o candidato tem no seu emprego atual ou na 
sua última ocupação e o que ele espera com relação a esse item. Utilize a empatia. Não 
interrompa. Dedique tempo exclusivo. Descubra a motivação do candidato para exercer 
aquela função e a sua necessidade de emprego. Verifique a compatibilidade entre o 
currículo escolar e a necessidade da empresa, entre o horário de estudos e os horários da 
empresa. Verifique problemas de saúde incompatíveis com as tarefas, por meio de 
licenças médicas na Carteira Profissional. É sempre bom verificar as informações do 
candidato com outras empresas para as quais trabalhou. 
 

EXEMPLO DE PERGUNTAS – ENTREVISTA POR COMPETÊNCIA 

• Modelo de Seleção por Competências 

Grupo I – Possíveis Perguntas: 

1 Fale-me sobre os projetos que você possui para sua carreira profissional. 

2 Qual a meta mais ousada que você já perseguiu e teve sucesso, e o que fez par 

alcançá-la ? 

3 Fale-me sobre uma meta que você estabeleceu em sua carreira profissional e que não 

conseguiu atingir. 

4 Conte-me sobre a situação mais perigosa que enfrentou com sucesso. 

• 5 O que você tem feito para se manter atualizado (de preferência para pessoas que 

não estão empregadas). 

• 6 Conte-me sobre mudanças que implementou em sua rotina de trabalho. 

• 7 Descreva uma situação em que você assumiu a responsabilidade por uma tarefa 

que não fazia parte das suas atribuições e porque o fez. 

• 8 Conte-me sobre uma mudança que tentou implementar mas não obteve a 

permissão de seu superior. 

• 9 Quais os principais investimentos que você tem feito em sua carreira 

profissional? 

• 10 Qual a coisa mais importante que você acha que tenha feito por você mesmo? 

• Grupo II – Possíveis Perguntas: 

1 Conte-me sobre uma situação em que uma comunicação ou informação sua foi 

compreendida de forma errada, gerando consequências desagradáveis. O que fez? 
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• 2 Qual foi a maior incompatibilidade que você teve na última empresa em que 

trabalhou? 

• 3 Conte-me sobre uma situação em que você ofereceu sua ajuda para solucionar 

um problema difícil. 

• 4 Conte-me sobre uma negociação difícil em que você não obteve êxito. 

• 5 Conte-me sobre a negociação mais importante e com melhor resultado que você 

obteve. 

• 6 Conte-me sobre uma negociação em que você foi convencido a mudar de ideia. 

Como foi ? 

• 7 Conte-me sobre uma situação em que você teve de convencer um cliente a 

mudar de ideia e obteve sucesso. 

• 8 Fale-me sobre uma situação em que sua participação foi importante para 

solucionar um problema de relacionamento entre participantes de sua equipe. 

• 9 O que você faz para melhorar a satisfação de seus clientes ? 

• 10 Quais foram as melhores sugestões de melhoria que você recebeu? De quem? 

• Grupo III – Possíveis Perguntas: 

• 1 Qual foi o maior risco que você correu numa decisão em que teve que tomar 

sozinho 

• 2 Conte-me sobre uma situação em que você perdeu uma boa oportunidade por 

não ter sido ágil na decisão a ser tomada. 

• 3 Diante de uma decisão arriscada, como você agiu ? 

• 4 De um exemplo de uma situação em que você demonstrou ser ativo. 

• 5 Conte-me uma situação em que você teve que realizar algum trabalho em que 

não havia estrutura nenhuma e como você o fez? 

• 6 Conte-me uma situação em que você teve de resolver diversos problemas ao 

mesmo tempo em locais totalmente diferentes e como fez para administrar esta 

situação. 

Grupo IV – Possíveis Perguntas: 

1 Fale-me sobre uma situação em que você teve que passar por cima de algumas 

normas da empresa para solucionar um problema e como foi. 

• 2 Fale-me sobre uma situação em que você deixou escapar sem querer uma 

informação confidencial. 
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• 3 Conte-me sobre alguma vez que você defendeu a empresa de ataques de 

colegas ou clientes. 

• 4 Qual a missão de sua última empresa e qual a missão da sua equipe de 

trabalho? 

• 5 Fale-me sobre um negócio muito importante. 

 

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

 Segundo Hanashiro (2008) na época da industrialização, a ideia era trabalhar mais 

em menos tempo – homem máquina. Por isso, era necessário treinar o indivíduo. Em 

meados de 1960 houve exigência de mais autonomia, criatividade, liderança. O 

treinamento servia para ajustar as pessoas às necessidades da produção e da 

organização. 

 Treinamento: é o aprimoramento do desempenho do colaborador para que a 

pessoa aumente a produtividade. 

 Desenvolvimento: é o aprimoramento das competências do colaborador para 

alcançar novas e melhores posições que envolvem resultados mais abrangentes. É 

também a aperfeiçoamento dos conhecimentos da pessoa, significando aumentar seu 

potencial para desempenhar cada vez melhor suas funções garantindo maiores 

resultados às organizações. 

Vantagens: levar em conta as aptidões; aumentar a autoestima; favorecer o crescimento; 

melhorar condições psicossociais. 

Segundo Araújo (2010) 

Treinamento Desenvolvimento 

Processo de aprendizagem Processo de aprendizagem 

Voltado para o condicionamento da 
pessoa; para a execução de tarefas 

Voltado para o crescimento pessoal, 
no âmbito do conhecimento, 

habilidade e atitude. 

 

Principais motivos do treinamento: Identificação de metas, identificação de gargalos; 
falhas na comunicação; remanejamento de pessoas; modernização da organização; 
recém-formados com poucos conhecimentos; natureza das atividades da organização; 
diagnose da organização que aprende, aumento da produtividade e da qualidade, 
motivação. 

FINALIDADES: adequar a pessoa à cultura da empresa; mudar atitudes;desenvolver 
pessoas; adaptar a pessoa para lidar com a modernização; desfrutar da competência 
humana; preparar pessoas para serem remanejadas; passar informações adiante; reduzir 
custos.  
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Normalmente as empresas têm um banco de dados com informações necessárias para 

administrar com efetividade as suas funções. Podem englobar: banco de dados de 

instrutores; cadastro de entidades externas de treinamentos; pesquisas de mercado; perfil 

dos colaboradores; testes, exercícios...; programas, cronogramas; avaliações de 

desempenho onlines. 

Etapas do processo de T&D: levantamento das necessidades, planejamento e 

programação, execução e avaliação dos resultados. 

a) Levantamento das necessidades/diagnóstico: conhecer o planejamento 

estratégico da empresa, metas e objetivos, áreas com problemas; 

identificação das deficiências (“gaps”); necessidades dos colaboradores; 

perfil dos treinados.  

b) Planejamento e programação: elaboração dos programas a serem 

executados; recursos didáticos utilizados; conteúdos; competências 

necessárias – onde se está e onde se quer chegar; definição do plano; 

estabelecimento de metas e aumento das expectativas, exemplo: se numa 

semana aprendeu 10%, na outra deve aprender 20% e assim por diante. 

Isso gera segurança ao treinado. Os programas podem ser:  

c) Execução: métodos, técnicas e procedimentos utilizados para atingir o fim, 

os objetivos. É necessário ter bem claro o que se quer para selecionar os 

procedimentos adequados, exemplo: o objetivo é aprender a lidar com o 

comutador, portanto, a estratégia é fornecer-lhe uma máquina para treinar, 

somente o conhecimento teórico não garantirá esse conhecimento. 

Tipos de treinamentos: presencial, EAD, teleconferência, internet...  

Técnicas:  

a) Rodízio de funções; b) participação em equipes de trabalho; c) por 
exposição oral; d) debate; 

d) instrução programada; f) painel de discussões; g) simpósios e seminários; h) 
dramatizações; 

i) jogos de empresas; j) estudos de caso; k) psicodrama; l) dinâmicas de grupo; 
m) Computer-based training (uso da tecnologia – Cds, Dvs, multimídias...); o) 
workshops.  

 A Microsoft é considerada a empresa com o melhor sistema de treinamento do 

mundo. Ela tem um centro de treinamento próprio e utiliza os materiais: material oficial 

MOC; instrutores certificados; qualidade; ferramentas de avaliação – curso MTM. O curso 

de certificação da Microsoft emite no certificado as competências adquiridas durante o 

curso. 

COACHING – Coach é um profissional que se compromete , no âmbito de uma 

organização, a apoiar as pessoas que visam alcançar determinado resultado. O coaching 

é o processo desenvolvido com as pessoas (ou clientes) e que tem várias finalidades. 

(GIL, 2007). O coach é um profissional que se preocupa como desenvolvimento e 
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realização da pessoa com a qual trabalha. Sua função é dar-lhe “empowerment” para que 

ele produza e suas ações se traduzam em resultados. 

d) Avaliação do treinamento e dos resultados: julgar e medir. Existem avaliações objetivas 

e mensuráveis e avaliações subjetivas, não mensuráveis. Avaliar o aprendizado. Usar 

instrumentos adequados. Instrução programada. Pontos importantes: percepção da 

avaliação do colaborador; observação do comportamento, se houve mudança ou não. Há 

também critérios subjetivos como: reação do colaborador após o treinamento e percepção 

da mudança de comportamento/atitude. É necessário focar a avaliação em 4 aspectos: a) 

percepção do treinado; b) aprendizado; c) comportamento; d) mudança. 

DESENVOLVIMENTO (MARRAS, 2009) 

 Normalmente a corporação investe naqueles que têm bom desempenho e 

condições de crescimento, levando em conta: QI, inteligência emocional, qualidade 

educacional, identificação com a cultura da organização, motivação, habilidade negocial, 

liderança, maturidade, trajetória estável. O desenvolvimento está centrado na pessoa e 

não no processo. Desenvolver pessoas não significa conceder-lhes um programa de 

benefícios e sim, investir em sua carreira, na ampliação de seus conhecimentos. 

 Um programa de desenvolvimento deve ser bem traçado, a partir das 

características pessoais e profissionais do colaborador, com metas e prazos a médio e 

longo prazos de forma sistemática e progressiva, com avaliações tanto objetivas quanto 

subjetivas, estimulando sempre os seus talentos. 

 Todo programa de desenvolvimento deve ser desenhado pela organização em 

conformidade com as metas estipuladas pela empresa e o interesse dos indivíduos. 

 As técnicas são bem parecidas com as do treinamento: palestras, workshops, 

debates e discussões, leituras programadas, aulas, exercícios, seminários, rotação de 

cargos (vertical – promoção e horizontal – estudo) comissões ( toma decisões compartilha 

e propõe soluções, jogos de empresa, estudos de casos, treinamento externo, coaching, 

universidades corporativas, brainstorming (tempestade de ideias). 

 A responsabilidade pelo desenvolvimento deve partir também do indivíduo. Ele 

deve estar ciente que necessita gerir sua carreira.  

PLANO DE CARREIRA E GESTÃO DA CARREIRA 

 Carreira é definida como as sequências de posições ocupadas e de trabalhos 
realizados durante a vida de uma pessoa. (LONDON; STUMPH apud HANASHIRO, 
2008). 

 Segundo Araújo (2008) o plano de carreira está relacionado com os objetivos 
profissionais do indivíduo e suas aspirações pessoais. Xavier (apud ARAÚJO, 2008) 
aponta alguns cuidados no desenvolvimento da carreira: a) conhecer as limitações; b) 
definir uma meta; c) manter o foco; d) planejar as ações. 

Estágios de um ciclo de vida profissional: a) inicial; b) final; peça-chave; d) estagnação. 

Etapas: a) Entrada; b) estabelecimento; c) avanço; d) estabilização. 
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Pré-requisitos para a implementação de planos de carreira:  

 

 

 

Planejar a carreira 

 

 

 

Benefícios 

 A legislação brasileira prescreve alguns benefícios para os colaboradores das 
empresas (benefícios legais), mas muitas delas, adotam outros benefícios como: 
gratificações, participação nos lucros, cantinas, refeitório, transporte, recreação, 
atividades desportivas. 

 Os benefícios não legais são denominados intrínsecos. Aqueles que 
complementam as necessidades pessoais são os assistenciais como médico, dentistas. 

 
GESTÃO DA DIVERSIDADE 

 
Para Chiavenato (2010) a diversidade está relacionada com as diferenças 

individuais entre as pessoas. Diz respeito ao grau de diferenças humanas em uma 
população e é essa variedade de diferenças que constitui a força de trabalho de uma 
organização. 

Nas empresas, há diferentes raças, credos, línguas, religiões, sexos, idades, 
culturas e costumes e essa multiculturalidade e diversidade está se tornando fonte de 
vantagem competitiva, pois pode ser mais criativa e inovadora. Isso é muito válido, pois a 
homogeneidade, muitas vezes,  trata as pessoas de forma padronizadas e 
despersonalizadas. 

A legislação brasileira atual e o trabalho da pessoa com deficiência 

A Lei nº 8.213/91 fixa os seguintes percentuais:  

Empresa com 100 (cem) ou mais = 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários 
reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte 
proporção: 

• até 200 empregados .........2%  
• de 201 a 500 empregados ....3%  
• de 501 a 1.000..............4%  
• de 1001 em diante ..........5%   

Terminologia legal (ONU) 

Pessoa com deficiência = correto 

-Ter políticas e normas direcionadas para o 

planejamento da carreira. 

- Ter meios e modos de gerir orientados para o 

crescimento. 

- Ter um sistema de administração de carreiras. 
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Portador de deficiência = não 

Portador de necessidades especiais = não 

Pessoas especiais = não 

Deficiente = não 

• Barreiras arquitetônicas:   
• Lei 5296/2004 
• NBR 9050/2004 
• Barreiras atitudinais  

DECRETO Nº 3.298, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999 : Deficiência: toda perda ou 
anormalidade de uma  função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 
incapacidade. 

Deficiência: Física, Auditiva, Visual, Mental, Múltipla 

Direitos: Jornada variável, Horário flexível, Proporcionalidade de salário, Ambiente de 
trabalho adequado às suas especificidades, entre outros.  

Direito à habilitação e reabilitação profissional para capacitar-se a obter trabalho, 
conservá-lo e progredir profissionalmente. 

• Concurso público: 5% das vagas. 
• Requerer, por escrito, recurso necessário ou tempo estendido. 
• Comprovação do enquadramento do empregado como pessoa com deficiência;  
• Laudo elaborado por profissional de saúde de nível superior; 

INCLUSÃO PROFISSIONAL: Palavras que devem ser banidas: Assistencialismo, 
Protecionismo, Benevolência, Segregação.  

ETAPAS DA INCLUSÃO PROFISSIONAL  

• Etapa 1: Sensibilização - Conceitos e tipos – Barreiras - Políticas públicas e leis 
• Etapa 2: Mapeamento de cargos e funções - Experiência profissional e 

escolaridade - Avaliar os potenciais - Não rotular  
• Etapa 3 : Soluções de tecnologia assistiva e ajudas técnicas. Cegos ou baixa visão: 

braile, materiais em alto-relevo, outros. Soluções de tecnologia assistiva e ajudas 
técnicas. Deficientes auditivos ou surdos - LIBRAS, intérpretes, outros. Soluções 
de tecnologia assistiva e ajudas técnicas. Dificuldades motoras: modificações 
arquitetônicas, outras. 

• Etapa 4: Avaliação da acessibilidade: Decreto 5396/2004  e NBR 9050/2004 
(consultar internet), Áreas de acesso, Elementos de comunicação, Mobiliários e 
pisos adequados. 

• Etapa 5: Recrutamento e seleção: Testes e dinâmicas compatíveis; Tecnologia 
assistiva e ajuda técnica. 

• Etapa 6: Avaliação da saúde ocupacional. 
• Etapa 7: Treinamento e capacitação: Programas de aprendizagem, Reabilitação, 

Cursos, Apoios, Parcerias . 
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• Etapa 8: Política de retenção - Causas de demissões: Discriminação, Assédio 
moral, Falta de infraestrutura, Ferramentas inadequadas, Falta de integração, 
Ociosidade. 

COMO LIDAR COM AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

(EM PROCESSOS DE SELEÇÃO E NO DIA A DIA) 

• Agir normalmente. 
• Questionar sobre a deficiência. 
• Cuidado com a discriminação. 
• Local adequado. 
• Dirija-se sempre à pessoa com deficiência (não acompanhante). 
• Auditivos 
• Contato visual, boca, expressões, gestos. 
• Tom de voz normal, fala articulada... 
•  

Físicos 

• Adequar o ambiente. 
• Falar no mesmo nível. 
• Não mexer em bengala e cadeiras de rodas sem permissão. 
• Se notar que ela precisa de ajuda, ofereça. 

Visuais 

• Avise sobre degraus, pisos escorregadios, buracos... 
• Avise se a cadeira possui braços. 
• Ofereça o cotovelo para ajudá-la. 

• Seja exato em distância: x metros. 
• Avise se sair da sala. 
• O cão-guia não pode ser acariciado, nem receber comida (Lei 11 126/2005). 
• Contratos devem ser lidos em voz alta. 

 
TRABALHO EM EQUIPE 

Grupos: conjunto de pessoas sem objetivo comum; podem ter os mesmos interesses; 
decidem de maneira individual; não intercâmbio de ideias; resultam em uma soma de 
esforços; não há intercão emocional; 

Equipes: são conjuntos de pessoas com objetivos comuns; elas compartilham os 
interesses; decidem de forma conjunta; apresentam interconectividade; resultam em uma 
multiplicação de esforços; há forte interação emocional. (CHIAVENATO, 2010). 

Tipos de equipes: funcionais, de projetos, autodirigidas; de força-tarefa; multifuncionais; 
virtuais. 

Rede centralizada: a equipe se comunica por meio do líder. As decisões são mais rápidas 
para problemas simples e mais demoradas para problemas difíceis. 
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Rede descentralizada: a equipe se comunica livremente. As decisões são mais lentas, 
contudo para problemas mais complexos, essa rede é mais eficiente, pois as sugestões 
não ficam restritas a uma pessoa (líder).  

Requisitos para o bom funcionamento da equipe: consciência dos objetivos; 
conhecimento da condições; comunicação aberta; aceitação das diferenças; capacidade 
de negociar e fazer concessões; propensão para aprender  e compartilhar; entusiasmo; 
ética; flexibilidade. 

 
VANTAGENS DO TRABALHO EM EQUIPE 
http://www.blogdogasparetto.com.br/vantagens-do-trabalho-em-equipe/ 
Por Luiz Eduardo Gasparetto 
 

Uma das vantagens do trabalho em equipe é que seus componentes têm 
habilidades, conhecimentos e aptidões variadas e, com isso, sempre existe no grupo 
alguém que pode suprir a deficiência de um colega numa determinada tarefa. 

Obstáculos que, aparentemente, seriam intransponíveis pelo indivíduo 
isoladamente, são facilmente vencidos com a ajuda de todos. 

É por isso que muitas empresas, que já perceberam as vantagens do trabalho em 
conjunto, principalmente em tarefas de criação e planejamento, estão facilitando às 
pessoas se unirem para desenvolver projetos em conjunto. 
 

GESTÃO DE CONFLITOS 

 Segundo Chiavenato (2008) conflito consiste numa interferência ativa ou passiva, 
mas deliberada para impor um bloqueio sobre a tentativa de outra parte de alcançar os 
seus objetivos. 

 Existem o conflito interno e o externo e podem ocorrer em 3 níveis:  

1. conflito percebido (as partes o percebem, mas é latente); 2. Conflito experienciado 
(provoca hostilidade, raiva, é velado); 3. Conflito manifestado: é aberto, todos o 
reconhecem. 

Condições antecedentes de conflitos:  

1. ambiguidade de papel; 2. Objetivos concorrentes; 3. Recursos compartilhados; 4. 
Interdependência de atividades.  

O processo de conflito:  

Gestão de conflitos:como os conflitos são comuns no mundo corporativo, os líderes 
devem saber administrá-los a tempo  e evitar sua eclosão. Como já vimos uma das 
capacidades de um líder é saber administra conflitos. Existem 3 abordagens para 
administrar conflitos (CHIAVENATO, 2008): 

1.Estrutural; 2. De processo; 3. Mista.  

O relacionamento entre pessoas é sempre desafiante, pois as pessoas são 
diferentes entre si. Desafiante não significa ser problemático, como pensam 
algumas pessoas! No ambiente de 

trabalho, esta mesma relação acontece, ou seja, as pessoas se relacionam, e as 
diferenças entre elas aparecem e interferem na comunicação estabelecida. 

http://www.blogdogasparetto.com.br/
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Nesse relacionamento, surgem conflitos. Podemos dizer que grande parte deles 
pode ser prevista, que boa parte pode ser evitada e que todo conflito, inclusive os 
inevitáveis, representa fonte de aprendizado. 

Na maioria das vezes, os conflitos ocorrem pela falta de diálogo, pela indisposição 
de buscar o entendimento e de aceitar as diferenças entre as pessoas ou grupos. Você 
deve estar se perguntando como surgem os conflitos. Os conflitos podem surgir de várias 
fontes: 

 
- Conflito pela disputa de poder: ocorre quando uma ou mais pessoas desejam ter mais 
poder de decisão que outras. 
- Conflito ocasionado por mudanças propostas: ocorre quando surgem dúvidas, 
incômodo, incertezas, irritação, medo, ansiedade a partir de uma mudança. 
- Conflito pela falta de reconhecimento: ocorre pela falta de valorização e reconhecimento 
do desempenho nas funções realizadas, ideias propostas, iniciativa etc. 
- Conflito por pressão externa/interna: ocorre pela pressão por prazos a cumprir, metas a 
alcançar etc. 
- Conflito por resistências pessoais: ocorre, por exemplo, como resistência a mudanças, à 
liderança, a normas e regras, a trabalhar em equipe, a receber colaboração etc. 
- Conflito a partir de comportamentos inaceitáveis: ocorre, por exemplo, quando há 
preconceito ou pré-julgamento de uma pessoa contra outros da equipe ou, mesmo, de 
pessoas de fora do grupo de trabalho. 
- Conflito pela utilização de recursos disponíveis ou indisponíveis: ocorre tanto na 
escassez como na abundância de recursos. 
- Conflito pela diferença de objetivo: ocorre quando os objetivos são diferentes, em 
qualquer situação. 
- Conflito pela falta de conhecimento: ocorre, por exemplo, quando as informações são 
insuficientes sobre determinada situação ou assunto. 
- Conflito por diferenças culturais: ocorre quando não são respeitados valores e culturas 
diferentes. 
 
DICA: 

Conflitos não são necessariamente ruins para as empresas e equipes de trabalho. 
Não se deve 
negar a existência de um conflito e, a primeira ação para resolvê-lo é não fugir dele. A 
partir disto, é hora de investigar a situação, identificar as fontes do conflito, os sentimentos 
gerados e buscar uma solução da forma mais consensual possível. Isto minimizará a 
chance de ficarem ressentimentos entre as partes envolvidas no conflito ocorrido. Para 
trabalhar preventivamente na redução de conflitos desgastantes, os líderes devem ficar 
atentos aos sintomas que as equipes apresentam, como, por exemplo, raiva, irritabilidade, 
agressividade, intolerância e proteção de uns em detrimento de outros. 

Conflitos trazem, muitas vezes, novas fases de crescimento e prosperidade para as 
empresas, pois mexem com situações instaladas e perpetuadas sem maior avaliação, 
modificam a rotina e quebram padrões improdutivos de trabalho. Diante de um assunto 
polêmico como conflito, é importante adicionar ao estudo alguns valores que trazem 
benefícios ao trabalho de qualquer equipe que busca o sucesso. Esses valores são 
viáveis de serem desenvolvidos no seu negócio e, certamente, contribuirão para reduzir 
conflitos internos e favorecerão um atendimento de melhor qualidade aos clientes: • 
atenção às pessoas, • respeito às diferenças, • colaboração (ajudar alguém a fazer algo), 
• cooperação (fazer algo com alguém), • responsabilidade, • comunicação clara e • 
comprometimento. 
 
– Qual a fórmula mágica para resolver conflitos? A resposta tão esperada é: – Não existe. 
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O caminho é, realmente, a comunicação. Portanto, forneceremos algumas DICAS: 
• Seja claro com a equipe sobre o que espera do trabalho desenvolvido; 
• Identifique os conflitos. 
• Analise as fontes geradoras dos conflitos. 
• Não atribua julgamento pessoal aos possíveis envolvidos, concentre-se nos fatos 
ocorridos e na solução do problema. 
• Ouça todos os envolvidos, se for o caso. 
• Sempre que possível, tome a decisão em conjunto. 
• Busque a solução de conflitos pelo reforço da meta comum. 

 

CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO 

 As empresas não são mais as mesmas. Existe hoje a preocupação em impor um 
novo padrão de comportamento organizacional baseado na inovação e a base dela é a 
criatividade. 

Para Chiavenato (2008)  criatividade significa a aplicação da engenhosidade e 
imaginação para proporcionar uma nova ideia, abordagem ou solução para um problema. 
Ela é essencial às organizações. A habilidade de encorajar as pessoas, estimulando a 
criatividade tanto grupal quanto individual é regra básica gerencial.  

A inovação requer criatividade. Inovação é o processo de criar novos produtos e 
ideias para aplicação concreta. Os produtos gerados devem produzir mais valor à 
organização. 

O processo inovador: ocorre em 4 etapas: a) criação da ideia; b) experimentação 
inicial; c) determinação da viabilidade; d) aplicação final. 

Exemplo Appl e IBM empresas inovadoras (ler) 

Como criar uma estrutura de criatividade na organização: 

a)Implantar e incentivar um programa de sugestões;b) desenvolver grupos de ideias; c) 
criar oficinas de criação ou de gerenciamento de conceitos; d) criar centros de 
criatividade; e) desenvolver círculos de qualidade e criatividade; f) elaborar programas de 
treinamento em criatividade; g) implantar programa de melhoria contínua e incremento da 
inovação; h) fazer pesquisa e desenvolvimento de ideias com  as pessoas; i) criar 
sessões criativas regulares; j) desenvolver pessoas que atuem como facilitadoras da 
criatividade.  

AVALIAÇÃO E GESTÃO DO DESEMPENHO 

 Para Araújo (2008, p. 144) é a identificação, mensuração e administração do 
desempenho humano nas organizações e também o processo de rever atividades 
produtivas para avaliar a produção das pessoas para o alcance dos objetivos. 

Três perspectivas do desempenho são importantes: desenvolvimento, esforço e 
comportamento. 

 

 

 

- Alicerçar a ação do gestor. 

- Nortear e mensurar o processo de T&E. 

-  Facilitar o feedback das pessoas. 

- Facilitar o progresso das organizações. 
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                          Importância 

 

Precauções: Os participantes não devem entender a AD como uma recompensa ou 
punição. A ênfase deve repousar sobre o processo e não em aspectos burocráticos. O 
processo de AD deve ser justo. Os instrumentos utilizados devem ser condizentes.  

Quais são as finalidades da AD? a) desenvolver talentos; b) Fornecer informações 
essenciais; c) Possibilitar a descoberta de talentos; d) Auxiliar o direcionamento dos 
esforços da empresa; e) Situar as pessoas na corporação. 

Implementação 

É necessário ter clareza sobre o que se vai avaliar. Determinar o responsável. Traçar as 
formas e instrumentos utilizados. Dar retorno ao participante. 

Avaliar é uma característica do comportamento humano, pois, de forma objetiva ou 
subjetiva, informal ou formal, estamos sempre avaliando nossas ações e as de outras 
pessoas. 

A Avaliação de Desempenho é o processo em que as empresas classificam o 
desempenho de seus colaboradores de acordo com os cargos que exercem. Portanto, 
consiste em um processo formal em que as atividades executadas e os resultados 
atingidos pelos colaboradores são objetos de uma apreciação crítica. 
 
Avaliação de desempenho é um processo formal em que as atividades executadas e os 
resultados atingidos pelos colaboradores são objetos de uma apreciação crítica. 
 

Quanto mais cedo soubermos como estamos nos saindo na tarefa que realizamos, 
tanto menor será a mudança necessária em nosso método de trabalho. Os acertos e as 
correções quanto a um determinado comportamento ou desempenho só poderão ocorrer 
se houver acompanhamento, o que resultará na avaliação propriamente dita. E, para 
avaliar, é preciso definir critérios de desempenho, bem como reconhecer os pontos fortes 
e pontos fracos dos colaboradores. Isto favorece o desenvolvimento da equipe de 
trabalho. 
 
Julgar o desempenho e não a pessoa. 
 
O controle de qualidade do desempenho individual pode ser obtido por meio da coleta das 
seguintes informações: 

F eedback sobre Desempenho: objetiva estimular o colaborador a ter melhor 
desempenho para superar eventuais pontos fracos e para resolver dificuldades nas 
tarefas desenvolvidas. 

Programa de Mérito: objetiva propiciar o aumento de salário pelo mérito do colaborador. 
Atualmente, algumas empresas estão associando a concessão de benefícios ao bom 
desempenho. 

Necessidade de Treinamento: objetiva identificar pontos fracos no desempenho dos 
colaboradores. 

Planejamento de Carreira: objetiva identificar pontos fortes que possam ser 
significativos para planejar uma carreira. 
 
Feedback é dar retorno para alguém e receber retorno de alguém. 
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É fundamental lembrar que, ao acompanhar o desempenho, devemos estar atentos(as): 
ao grau de conhecimento do trabalho, 
à quantidade ou volume de trabalho, 
à qualidade do trabalho, 
à segurança do trabalho, 
ao interesse e à motivação, 
à cooperação e ao espírito de equipe, 
ao zelo pelo posto de trabalho e 
à disciplina: faltas, justificadas ou não, atrasos, dispensas, atestados, advertências, 
suspensões. 
 

A  experiência de avaliar O desempenho de colaboradores é análoga a um time de 
futebol: o técnico, ao fornecer feedback aos jogadores, possibilita que os mesmos tenham 
conhecimento de seu desempenho.  
• Tomar decisões fundamentais relativas às pessoas, tais como Promoções, 
Transferências e Rescisões. 
• Identificar necessidades de Treinamento. 
• Dar feedback aos colaboradores como a empresa encara o seu desempenho. 
• Promover reajustes salariais. 

O sucesso de uma avaliação de desempenho está baseado no 
acompanhamento sistemático do colaborador. 
 

Os critérios mais conhecidos para Avaliação de Desempenho são: 
- Resultados Individuais das Tarefas: os resultados das tarefas podem ser utilizados 
para avaliar o colaborador. Um vendedor, por exemplo, pode ser avaliado por cotas de 
vendas/mês, aumento de vendas em valor e número de novos clientes captados. 
- Comportamentos: o comportamento correspondente ao pessoal de vendas pode ser 
avaliado pela prontidão no atendimento ou pelo número de dias que faltou num ano. 
- Características Individuais: características como ter “uma boa atitude”, demonstrar 
“confiança”, ser “cooperativo”, ser “confiável”, ter “iniciativa”, parecer “ocupado”, ser 
“dinâmico” etc. são usadas como critérios para avaliar o desempenho de um colaborador. 
 
DICA: Para que a avaliação de desempenho seja mais eficaz, a sugestão é combinar 
duas ações: avaliação por critérios estabelecidos e avaliação conforme conversa 
com o colaborador e/ou equipe. 
 

Com esta DICA, você poderá combinar os resultados de uma avaliação em que 
estabelece critérios e classifica os colaboradores conforme tais itens com uma avaliação 
que permite ao colaborador se expressar sobre seu trabalho. Aproveitamos este momento 
para exemplificar alguns critérios que podem ser utilizados para avaliar a conduta de cada 
colaborador. Esses critérios podem ser visualizados na palavra MIRE: 
 
Critérios Estabelecidos: 
Motivação – M 
O colaborador sente-se motivado para realizar as suas atividades? 
Iniciativa – I 
Qual o nível de iniciativa de seu colaborador? 
Resultados – R 
Os resultados das atividades do colaborador são eficazes? 
Experiência – E 
O colaborador possui experiência específica em relação às atividades que  



28 

 

executa? 
 

COMUNICAÇÃO 

O QUE É COMUNICAÇÃO? Latim communis – tornar comum. É a transmissão da 
informação e compreensão mediante uso de símbolos comuns, os quais podem ser 
verbais e não verbais.  

 leitedevaca.com 

 A comunicação é o processo que liga as pessoas para que compartilhem 
sentimentos, ideias, práticas e conhecimentos. Toda comunicação envolve, no mínimo, 
duas pessoas, pois somente com outra pessoa ela pode finalizar o processo 
comunicativo. (Lembrar que não falamos com computador). A comunicação é vital para as 
organizações e para o líder. 

COMO SE COMUNICAR COM SUA EQUIPE: 

A) Ouvir vale mais do que falar. 

B) Deixe suas expectativas claras. 

C) Não tire conclusões apressadas . 

D) Lembre-se de elogiar e fazer comentários positivos. 

A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO PARA O LÍDER 

 O líder deve cuidar da boa comunicação para que o processo de GP e a dinâmica 
corporativa aconteçam satisfatoriamente. Para isso ele precisa ter: 

 Mecanismos eficazes de comunicação. 

 Uma mensagem (um conteúdo). 

 Objetivos claros. 

 Boa oratória e garantia de compreensão. 

Obstáculos da boa comunicação: medo de não ser compreendido, de falhar, de ser 
avaliado, de denegrir a própria imagem, falta de planejamento, falta de conteúdo, ruídos e 
fofocas, falta de repertório linguístico, dicção ruim, vergonha, ideias desorganizadas,vícios 
de linguagem, falta de expressividade, desinteresse do receptor, preocupação com a 
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resposta, comportamento racista e preconceituoso, saber ouvir, incompreensão da 
mensagem, comportamento defensivo. 

Modelos de comunicação:simétrico- face a face e assimétrico – outros meios (jornal, 
circular, intranet. Combinar os dois modelos é mais eficiente. 

Comunicação interna: é um doa maiores problemas das empresas. Cartazes e e-mails 
não são suficientes para comunicar. É necessário adotar uma comunicação sistemática e 
eficaz. Cuidado ao dizer: “ estou aberto a sugestões, fiquem à vontade para sugerir, 
criticar, reclamar, elogiar”. Muitas vezes o gestor ouve, mas não considera as sugestões e 
reclamações. 

MOTIVAÇÃO 

Texto de Chiaventao (2010) - Do latim movere = mover. É um motivo para  a ação. 

Pode ser entendida como o principal combustível da prdutividade. (GIL, 2009). 

 Fatores relacionados à motivação: comportamento e desempenho das pessoas; 
metas e objetivos; diferenças psicológicas, fisiológicas e ambientais das pessoas, 
satisfação. 

 A motivação é um processo psicológico básico. Juntamente com a percepção, 
atitudes, personalidade e aprendizagem, é um processo importante na compreensão do 
comportamento humano. Depende da direção, intensidade e persistência dos esforços de 
uma pessoa para alcançar um objetivo. Ela consiste em: a) necessidade; b) impulso; c) 
incentivos.  

 Motivação é a pressão interna surgida de uma necessidade que excitando 
eletroquimicamente as estruturas nervosas, dá origem a um estado energizador que 
impulsiona o organismo à atividade, iniciando, guiando e mantendo o comportamento até 
o alcance da meta. Os seres humanos são motivados por inúmeros fatores. (Exemplos). 

 O alcance das metas reduz as necessidades humanas. As metas podem ser 
positivas (elogios, reconhecimento...ou negativas (críticas, preconceitos..) 

 

GESTÃO INTEGRADA 

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

 (ACOMPANHAR AS AULAS) 

 

NR 17 - ERGONOMIA  

Publicação D.O.U. Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978 06/07/78 

Atualizações/Alterações D.O.U. Portaria MTPS n.º 3.751, de 23 de novembro de 1990 

26/11/90 Portaria SIT n.º 08, de 30 de março de 2007 02/04/07 Portaria SIT n.º 09, de 30 

de março de 2007 02/04/07 Portaria SIT n.º 13, de 21 de junho de 2007 26/06/07 

....................................... 

17.3. Mobiliário dos postos de trabalho. 17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser 

executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para 



30 

 

esta posição. 17.3.2. Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, as 

bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador 

condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes 

requisitos mínimos: a) ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis 

com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com 

a altura do assento; b) ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo 

trabalhador; c) ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e 

movimentação adequados dos segmentos corporais. 

17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes 

requisitos mínimos de conforto: a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza 

da função exercida; b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do 

assento; c) borda frontal arredondada; d) encosto com forma levemente adaptada ao 

corpo para proteção da região lombar.  

17.4.1. Todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho devem estar 

adequados às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho 

a ser executado.  

Saúde e Segurança no Trabalho 

Curso on-line – Saúde e Segurança no Ambiente de Trabalho – Brasília: SEST/SENAT, 2017. 

Quanto ao uso de computadores, deve-se observar o seguinte: 

• As condições de uso devem ser adequadas e suficientes para permitir o ajuste da tela 

do equipamento à iluminação do ambiente, protegendo-a contra reflexos e 

proporcionando corretos ângulos de visibilidade ao trabalhador. 

• O teclado deve ser independente, permitindo ao trabalhador ajustá-lo de acordo com as 

tarefas a serem executadas.  

• A tela, o teclado e o suporte para documentos devem ser colocados de maneira que as 

distâncias olho–tela, olho–teclado e olho–documento sejam aproximadamente iguais.  

• Os computadores devem ser posicionados em superfícies de trabalho com altura 

ajustável. 

1 Computadores provocam acidentes de trabalho... 

http://www.cmqv.org/website/artigo.asp?cod=1461&idi=1&id=5420 

Por Osny Telles Orselli  

 
Essa frase pode causar um certo espanto porém, o termo “acidente” em seu 
sentido amplo e irrestrito significa:  acontecimento infeliz, casual ou não,de 
que resulta ferimento, dano, etc., o que justifica a frase acima mencionada. 
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Durante muito tempo a segurança do trabalho foi vista como um tema que 
se relacionava apenas com o uso de capacetes, botas, cintos de segurança 
e uma série de outros equipamentos de proteção individual contra 
acidentes. 
 
A evolução tecnológica se fez acompanhar de novos ambientes de trabalho 
e de riscos profissionais a eles associados. Muitos desses novos riscos são 
pouco ou nada conhecidos e demandam pesquisas cujos resultados só se 
apresentam após a exposição prolongada dos trabalhadores a ambientes 
nocivos à sua saúde e integridade física. 
A cada nova tecnologia, a cada nova modalidade ou estilo de vida e de 
trabalho, novos riscos surgem e, para cada risco, sempre devemos ter uma 
plano de prevenção a esse risco. 
 
Hoje, o setor de segurança e saúde no trabalho é multidisciplinar, 
incorporando, inclusive, a área ambiental e tem como objetivo principal a 
prevenção dos riscos profissionais. Indo ainda mais longe, podemos dizer 
que hoje, toda a administração está voltada a gestão com base na análise 
de riscos e na prevenção. 
 
O conceito de acidente é compreendido por um maior número de pessoas 
que já identificam as doenças profissionais como consequências de 
acidentes do trabalho.  
A relação homem-máquina, que já trouxe enormes benefícios para a 
humanidade, também trouxe um grande número de vítimas, sejam elas os 
portadores de doenças incapacitantes ou aqueles cuja integridade física foi 
atingida. Entre as máquinas das novas relações profissionais, os 
computadores pessoais têm uma característica ímpar: nunca, na história da 
humanidade, uma mesma máquina esteve presente na vida profissional de 
um número tão grande e diversificado de trabalhadores.  
 
 
Diante desses fatos, muitas dúvidas têm sido levantadas sobre os riscos de 
acidentes no uso de computadores. Entre eles destacam-se os chamados 
riscos ergonômicos.  
 
A Ergonomia é uma ciência que estuda a adequação das condições de 
trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores e de todas as 
pessoas, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e 
desempenho eficiente, quer em seu ambiente de trabalho, quer em todas as 
suas atividades.  
 
A legislação trabalhista brasileira já reconhece a importância dessa ciência 
e dedicou ao tema uma Norma Regulamentadora específica (NR-17). Entre 
os riscos ergonômicos, aqueles que têm maior relação com o uso de 
computadores são: exigência de postura inadequada, utilização de 
mobiliário impróprio, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno e 
noturno, jornadas de trabalho prolongadas, monotonia e repetitividade. Além 
desses riscos, as condições gerais do ambiente de trabalho fazem parte da 
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avaliação ergonômica, aqui incluídos o nível de iluminamento, temperatura, 
ruído e outros fatores que, depois de analisados no local, tenham influência 
no comportamento dos trabalhadores.  
 
A exposição do trabalhador ao risco gera o acidente, cuja consequência 
nesses casos tem efeito mediato, ou seja, ela se apresenta ao longo do 
tempo por ação cumulativa desses eventos sucessivos. É como se a cada 
dia de exposição ao risco, um pequeno acidente, imperceptível, estivesse 
ocorrendo. As consequências dos acidentes do trabalho desse tipo são as 
doenças profissionais ou ocupacionais.  
  
A maneira verdadeiramente eficaz de impedir o acidente é conhecer e 
controlar os riscos. Isso se faz, no caso das empresas, com uma política de 
segurança e saúde dos trabalhadores que tenha por base a ação de 
profissionais especializados, antecipando, reconhecendo, avaliando e 
controlando os riscos. Para padronizar esse trabalho foi estabelecida a 
obrigatoriedade de os empregadores elaborarem um Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais, conhecido pela sigla PPRA. Esse 
programa, objeto de uma Norma Regulamentadora do Ministério do 
Trabalho (NR-9), estabelece as diretrizes de uma política prevencionista 
para as empresas.  
 
No caso específico dos profissionais que têm o computador como 
instrumento de um trabalho diário, a prevenção dos riscos ergonômicos 
relacionados ao seu uso deverá ser motivo de atenção e interesse, 
observando, entretanto, que a legislação e as normas técnicas estão 
inseridas no contexto maior de uma avaliação completa do ambiente de 
trabalho. O bem estar físico e psicológico dos trabalhadores reflete no seu 
desempenho profissional e é resultado de uma política global de 
investimento em segurança, saúde e meio ambiente.  
 
 
Como passar horas diante de um computador sem se “acidentar” ou seja, 
sem colocar em risco seu sistema musculo esquelético? 
Quem já não ouviu a expresão: Estou Morto! Passei horas no computador e 
minhas costas estão me matando... 
Na realidade, as costas ou melhor dizendo, a coluna vertebral é um dos 
pontos chaves onde encontramos os chamados “males da área da 
informática”.  
Outro vilão é um conjunto de doenças que se costuma chamar de LER 
(impropriamente outrora de lesões por esforços repetitivos) que o Ministério 
do Trabalho e INSS passaram a denominar de DORT . 
Seja por pressão das empresas, seja pelo fascínio que o computador 
desperta, na realidade, passa-se muito tempo diante de um computador e 
os riscos para doenças da coluna e membros superiores são muito grandes. 
O que muito gente não sabe é que estas doenças , antecipadas por 
sintomas de dor, fadiga, cansaço ( inclusive visual ) SÃO previsíveis 
e, para um fato PREVISIVEL,  deve-se acionar a tão conhecida 
PREVENÇÃO. 
Esses sintomas que geram doenças são altamente incapcitantes e a partir 
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de um certo ponto,.... IRREVERSÍVEIS !   
No último estágio da doença, Você, aleijado, pode ficar incapacitado até 
para pentar o seu cabelo !! 
 
De maneira resumida e numa linguagem bastante simples, aqui vão os 
principais itens que compõem as chamadas: 
DICAS PARA QUEM QUER EVITAR OS SINTOMAS E DOENÇAS DO 
COMPUTADOR 
 
•Torne seu ambiente de trabalho agradável, seja na empresa seja em casa 
ou num cyber café... 
 
•Faça pausas de alguns segundos a cada 50 / 60 minutos  
 
•Insista na sua empresa  para contratar um profissional habilitado para um 
programa de ginástica laboral 
 
•Evite reflexos nos seus olhos e na tela do computador se for de vidro, 
provenientes de janelas e luminárias diretas. Use LCD ou uma tela 
antiofuscante profissional ( aquelas que apenas escurecem não funcionam) 
 
•Nunca segure caneta ou lápis nas mãos enquanto estiver digitando. 
  
 
•Evite bater no teclado com muita força. Suas mãos devem ficar relaxadas. 
Estudos mostram que a maioria dos usuários bate no teclado com força 4 
vezes maior que o necessário  
 
•Mantenha a correta regulagem da altura do assento e espaldar  
(encosto) da cadeira 
 
•Evite apoiar seus cotovelos em superfície dura ou na mesa, principalmente 
evite apoiar seu braço em cantos vivos. Use pequenas almofadas, se 
necessário enquanto não adota uma mesa de bordas arredondadas  
 
•O antebraço deve ficar alinhado em angulo de 90 graus com o teclado de 
modo a ficar em posição relaxada.   
 
 
• Mantenha a cabeça diretamente acima dos ombros e quadris, com o 
pescoço relaxado. 
 
• Suas costas devem estar retas ou ligeiramente inclinadas para frente, 
mantendo a curvatura natural da coluna lombar. 
 
• Use uma cadeira verdadeiramente ergonômica.  
 
• Os cotovelos devem situar-se em um ângulo reto ( 90 graus )  confortável, 
com os antebraços em posição paralela em relação ao solo. 
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• A parte superior da tela do seu monitor deverá estar ao nível dos olhos e a 
uma distância equivalente ao comprimento do braço estendido. 
 
• Os punhos devem estar descontraídos e confortáveis, sem flexionamento 
perceptível.  
 
• Posicione o teclado no mesmo nível dos cotovelos. Use um descanso para 
o punho no teclado de no mínimo 8,5 cm de largura. Use um mouse pad 
com descanso para o punho principalmente se V trabalha em CAD. Se 
desejar experimente um “arm rest” de 4 barras. 
 
• Organize seu posto de trabalho que deve ser silencioso. Se copia textos, 
use um facilitador de leitura. Finalmente não use talas rígidas para o punho. 
Suportes de punho sem tala, leves, de elástico ou de neoprene antialérgico, 
flexíveis, podem ajudar. 
 
• Mude de posição com frequência e faça intervalos periódicos para 
caminhar ou "esticar o corpo". Utilize a ginástica do gato. 
 
• Mantenha seus ombros relaxados, com os cotovelos junto ao corpo.  
 
• Jamais deixe seus pés suspensos. Os pés devem estar bem plantados ou 
apoiados em descansa apoio para os pés, articulado / móvel , no sentido 
rotacional (de preferência associar a rotação com a translação), evitando 
assim compressão de pernas e má circulação. Os pés apoiados também 
ajudam a reduzir a pressão sobre as costas 
 
• Utilize melhor o espaço que você tem na superfiie de trabalho seja a 
mesa, a bancada ou a escrivaninha. Pense em seu posto de trabalho e 
otimise o máximo possível sua utilização.  A area em frente ao seu corpo 
que compreende a largura dos seus braços e profundidade até seus ante 
braços é a melhor para ser utilizada. 
O computador CPU, e o monitor não devem ocupar este local NOBRE: A 
CPU pode ficar perfeitamente em lugar separado, sobre um cantinho 
vertical ( não é o melhor ) ou sob a mesa ou melhor, sobre o piso utilizando 
um suporte com rodízios para abrigar a CPU vertical ( rodízios para facilitar 
a manutenção ) 
 
•O monitor deve ficar suspenso por dispositivo de braço articulado deixando 
apenas o teclado e todo este espaço nobre para a calculadora, dicionários, 
manuais, textos etc que são consultados com frequência para a 
conseclusão do seu trabalho no computador. 
Se não for assim esses acessórios de trabalho vão ficar ao lado esquerdo 
ou ao lado direito do monitor fazendo com que V estique seus braços e 
corpo muitas vezes ao dia causando esforços na sua musculatura 
esquelética desnessários. 
 
• Na medida da disponibilidade, mantenha a altura de sua mesa de trabalho 
compatível com sua estatura adquirindo uma mesa com um dispositivo de 
ajuste através de uma manivela. A mesa pode ser de um tampo, ou dois 
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tampos ( telemarketing ) e os tampos podem ser retangulares, trapezoidais 
ou triangulares com ou sem reetrrancia frontal. 
 
E, ainda:  
 
• Não se dependure nos ônibus, não fique em filas sem apoio, não use água 
fria e mantenha sua boa postura em todas as ocasiões! 
 
• A Cadeira: Lembre-se que uma cadeira pode ser bonita, mas precisa ser 
ergonômica e mecanicamente correta. Devem atender as normas da ABNT 
e NR 17, mas isso não é o bastante. 
Super resumo: Espuma com densidade controlada ponto a ponto e testes 
de durabilidade, bordas arredondadas de grande raio, assento com no 
mínimo 46 X 46 cm, espaldar pequeno ou com protuberância na lombar 
com mecanismo de contato permanente; revestimento 100 % poliéster ou 
100 % lã, mas de trama fina.   
Deve-se evitar revestimento fixado à sua estrutura por grampos.  
Pistão a gás classe 5. Bases de Nylon 6 com fibra de vidro injetadas em 
uma peça só. Rodízios ou deslizadores de Nylon; Apóia braços devem ter 
regulagem de altura e devem, literalmente, sustentar os ante braços, com 
largura (mínimo 80 mm), e comprimento (250 mm).  Regulagem da largura 
entre os apoia braços para os mais fortes (Parece óbvio, mas a maioria dos 
apoia braços não apoia os ante braços!) 
A garantia deve ser de cinco anos. Quem garante mais de cinco anos, 
desconfie. Há fornecedores que garantem os pistões a gás por 15 anos ou 
pela vida da cadeira. Quem dá a garantia é a fábrica do pistão.  
É bom lembrar que a maioria dos conselhos acima vale para cadeiras para 
treinamento, escolas, salas de espera, cadeiras fixas tipo longarinas de 
consultórios, auditórios e para hotéis, hospitais, clínicas, etc. 
 
 
Hoje, nas empresas, já existem os "Comitês de Ergonomia" que contam 
com a participação de profissionais multidisciplinares estudando e 
organizando "ergonomicamente" a melhor forma física operacional dos 
setores.  
É um trabalho maravilhoso compartilhado e estudado entre as equipes de 
saúde com os fisioterapeutas, os condicionadores físicos, os médicos, os 
enfermeiros e, juntamente com esse pessoal da área de saúde, estão os 
TST técnicos de segurança e os engenheiros ( como nós ) : engenheiros 
mecânicos, com especialização em segurança do trabalho e ergonomia 
formatando e cuidando da "prevenção do acidente" com computadores e 
com todo tipo de má adequação postural.  
Essa prevenção deve ser levada a sério, não apenas no ambiente de 
trabalho mas sim, em todas as atitudes das pessoas.  
 
 
Seguindo  esses conselhos, sempre fazendo as pausas necessárias, 
inclusive com a simples "ginástica " do GATO e com muita hidratação, você 
estará evitando problemas graves para sua saúde  aumentando e 
assegurando uma qualidade de vida melhor. 
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