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1 Introdução  

A gestão de recursos humanos evoluiu significativamente, desde sua criação,          

até como é conhecida hoje, gestão de pessoas e, durante esse processo de             

evolução, houve diversas mudanças que contribuíram para seu aprimoramento. 

Mesmo com a divisão de responsabilidades o RH não perde sua importância            

ou espaço nas organizações. Os autores Milkovich e Boudreau (2010) afirmam que            

toda organização ainda precisa identificar, conquistar, desenvolver, remunerar e         

fazer prosperar seus recursos humanos. A abordagem diagnóstica para o RH não            

desaparece. É de fundamental importância compreender as competências        

essenciais da gestão de recursos humanos para que, mesmo com a flexibilização e             

descentralização, a função da área seja sólida e assertiva. 

O presente relatório foi desenvolvido com o intuito de buscar aplicabilidade           

dos temas abordados na UC: Gestão de Recursos Humanos no cotidiano da            

Secretaria Integrada do campus Osasco da Unifesp. Parte significativa do grupo           

responsável pelo desenvolvimento deste trabalho não possuía conhecimento da         

existência e atividades desempenhadas pela Secretaria Integrada, iniciativa pioneira         

do campus Osasco, dada sua maior presença ao final dos cursos (relatórios de             

estágio, entrega de TCC, contato com pós graduandos e docentes, entre outros). 

Assim, utilizando a Secretaria Integrada - SI como lócus de pesquisa ou            

unidade de análise, buscou-se investigar a atuação da secretaria, e tentar responder            

à seguinte questão: como ocorre a atuação dos servidores integrantes da SI, à luz              

da Gestão de Pessoas? 

2 Fundamentação teórica 

Com o passar dos anos, a área de Recursos Humanos - RH deixou de ter               

uma ideia de apenas cuidar da parte burocrática dos funcionários para um real             

cuidado e atenção em todos os quesitos, tornando-se um processo mais           

“humanizado”. 

É possível afirmar que esse processo se deu em 5 fases (Contábil, Legal,             

Tecnicista, Administrativa e Estratégica) que estão presentes desde antes de 1930,           
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quando os funcionários eram vistos apenas como números, sendo considerada uma           

fase da inexpressividade. Durante os anos de 1930 até 1950 houve a criação do              

chefe de pessoal, juntamente com a criação da CLT por Getúlio Vargas.  

Após isso, nos anos de 1950 a 1965, a grande busca foi por pessoas              

qualificadas, com mão de obra especializada. Isso se deu ao fato que era uma              

época na qual se buscava produzir construções mais ousadas, comparadas ao           

passado. O período de 1965 até 1985, foi conhecido por ser a fase em que               

finalmente se deu forma ao Gerente de Recursos Humanos, sendo um importante            

passo para o desenvolvimento do RH. Dos anos de 1985 até os atuais, estamos              

passando por uma fase que as próprias empresas fazem o seu planejamento            

central. Cabe entender que houve diversas fases durante os anos, houve a            

evolução do papel do RH, tornando-o muito mais humano e estratégico no            

organograma das organizações. 

Faz-se necessário salientar que, conforme a tecnologia foi incorporada à          

rotina administrativa, o RH passou a ocupar, com mais ênfase, papel fundamental na             

seleção, treinamento e promoção de funcionários. Sendo assim, a área começou a            

oferecer especialização em recrutamento, seleção e treinamento. Essa fase tem          

relação com a tecnicista e a sindicalista, devido às especializações que eram            

oferecidas aos trabalhadores e porque houve negociações com sindicatos ou com           

funcionários de modo igualitário. 

Atualmente, o avanço da tecnologia e da globalização exige um          

posicionamento estratégico da Gestão de Pessoas e o departamento, além de           

gerenciar, assume o papel de direcionar os rumos da organização junto à diretoria,             

visando vantagens competitivas. Dentre suas diversas contribuições, o enfoque         

passou a ser contratação seletiva, aprimoramento de habilidades, análise         

comportamental e estímulos ligados ao funcionário e ao seu bem-estar, visando à            

humanização no ambiente de trabalho. 

O antigo departamento de recursos humanos transformou-se em        

administração estratégica de recursos humanos, definida como a união da          

administração de recursos humanos com metas e objetivos estratégicos para          
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melhorar o desempenho da empresa e desenvolver culturas organizacionais que          

encorajam a inovação e a flexibilidade (DESSLER, 2003). Significa dizer, então, que            

o departamento de RH serve para ajustar estratégias competitivas e empresariais           

específicas. 

Como principal agente inserido na gestão de pessoas de uma organização é            

possível destacar o Gerente de Recursos Humanos. Seus papéis mais importantes           

são: gerenciar, de modo ético, as diversas atividades de serviços para a formulação             

e a implementação de políticas; propiciar o bem-estar no ambiente de trabalho de             

forma individual, ou seja, ter um olhar único sobre cada indivíduo; tornar o             

trabalhador mais propenso a ter suas necessidades satisfeitas e,         

consequentemente, sentir-se motivado. Além disso, os gerentes de RH atuam no           

treinamento e capacitação dos funcionários, que passam a ser treinados e mais            

aptos a gerar comprometimento, tornando-se membros importantes para a         

organização, uma vez que possuem capacidade e conhecimento para agregar valor           

à empresa e se engajam para assim agir. Ademais, sabe-se que o gerente de RH é                

responsável pela busca de vantagem competitiva e máxima eficiência interna,          

priorizando a questão humana, dando suporte aos demais agentes e disseminando           

as práticas de gestão de equipe para esses gerentes. 

A partir da fase estratégica (2000 - até o presente) muitos aspectos foram             

desenvolvidos, Ulrich (1998, 2000) revolucionou os estudos acerca da gestão de RH,            

introduzindo a ideia de múltiplos papéis.  

Em seus estudos, Ulrich levantou a ideia de que o RH deve adotar papéis,              

que auxiliem na integração entre funções operacionais e estratégicas. Ele defendeu           

que o RH deve atuar em todos âmbitos da organização, com enfoque nas pessoas.              

Dessa forma, foram criados quatro papéis principais que, atrelados, atuam na           

construção de uma organização competitiva: a administração de estratégias de RH;           

a administração da infraestrutura da organização; administração da contribuição dos          

funcionários; e administração da transformação e da mudança.  
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2.1  Administração de estratégia de RH  

Conforme Dessler (2003), o modo como os funcionários são fundamentais na           

busca por vantagem competitiva levou à criação da administração de recursos           

humanos, que pode ser definida como a união da administração de recursos            

humanos com metas e objetivos estratégicos com o intuito de ajudar no            

desempenho da organização e criar culturas organizacionais que incentivem a          

inovação e a flexibilidade. Já o RH estratégico tem como finalidade a formulação de              

estratégias da empresa e a implementação dessas estratégias por meio de uma            

série de atividades tais como recrutamento, seleção, treinamento e remuneração das           

pessoas. 

Administração estratégica tem como foco o planejamento centrado no         

planejamento organizacional, sendo que as práticas de RH são atividades de           

reflexão a serem desenvolvidas após esses planejamentos. Observa-se, em         

pesquisas exploratórias, como as desenvolvidas por Ulrich (1998; 2000), que parte           

do pressuposto que os profissionais de RH têm espaço limitado, que não há             

integração entre os planos estratégicos, e de RH, representando um gargalo           

estratégico, impossibilitando os demais papéis a serem aplicados, dado ao          

encadeamento e à interdependência das funções. A partir da execução dessa           

estratégia, pode ser desenvolvida uma parceria que possibilite a participação do           

processo de definição da estratégia de RH, alinhada à estratégia organizacional. 

2.2 Administração de infraestrutura da organização 

A função de infraestrutura da organização tem por enfoque o nível           

operacional e os processos realizados, ou seja, deve responder às demandas de            

eficiência dos processos que, por sua vez, passaram por alterações ou           

modernização ao longo do tempo, cumprindo nesse caso o papel de especialista            

administrativo. Logo, vale ressaltar que esses profissionais devem conceber e          

desenvolver processos eficientes e eficazes nos quesitos de treinamento, avaliação,          

premiação, promoção (proporcionando um plano de carreira dentro da organização)          

e gestão do fluxo de funcionários. 
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2.3 Administração da contribuição dos funcionários  

 As pressões do contexto externo e interno como abordado por Dutra (2006)            

possibilitaram uma profunda reflexão sobre a gestão de pessoas com um           

deslocamento do foco no controle dos funcionários para o foco em seu            

desenvolvimento. Desse modo, o indivíduo deixou de ser um paciente do processo            

de gestão para ser um agente do processo, assumindo a gestão de seu próprio              

desenvolvimento e de sua competitividade profissional. Segundo Dessler (2003) os          

recursos humanos mudaram ao longo do tempo, de protetor, passou a ser            

planejador e agente de mudanças. 

Os departamentos de RH na concepção de Dessler (2003) estão cada vez            

mais selecionando e contratando, treinando e capacitando as pessoas com o intuito            

de desenvolver suas habilidades e competências. As decisões estão mais          

descentralizadas e há um grande número de informações entre funcionários e           

gerência. 

O papel do RH costumava ser descrito como administradores competentes,          

voltados ao cumprimento de regras administrativas. Hoje em dia a função do            

administrador de recursos humanos não se baseia apenas em folha de pagamento e             

regras de vestimentas, mas, sobretudo, no aumento do envolvimento e capacidade           

dos funcionários. 

Como aborda Bohlander e Snell (2013) é preciso que os gerentes           

desenvolvam estratégias para identificar, recrutar e contratar os melhores talentos          

disponíveis, para desenvolver esses profissionais, de forma que ajudem a gerar           

novas ideias e generalizá-las por toda a organização, para facilitar o           

compartilhamento de informações e para recompensar a colaboração e o trabalho           

em equipe. 

É possível concluir que o profissional de RH atualmente é responsável por            

desenvolver habilidades nos líderes de grupos de pessoas. Segundo Milkovich e           

Boudreau (2010), a função de RH está mais descentralizada e flexível, tendo como             

uma das principais vertentes a formação de uma “equipe de elite”, com líderes             
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experientes que proporcionam ampla orientação dentro de suas respectivas         

unidades de negócio. 

A disseminação das principais ideias passa a ser uma cadeia, na qual quem             

se torna o próximo responsável pelo desenvolvimento são os líderes das equipes,            

como uma terceirização da atividade. 

2.4 Administração de transformação e mudança 

Segundo Dessler (2003), pode ser compreendido que a função da          

administração de transformação e mudança está intimamente ligada com a          

capacidade de resposta da organização no que diz respeito a inovações e            

necessidades da demanda, sendo que o RH desempenha papel fundamental na           

aplicação de mecanismos que promovam essa competência - incentivos de          

remuneração, metas, e encurtamento das distâncias hierárquicas a fim de facilitar           

decisões etc. 

Conforme Ulrich (1998), os profissionais de RH são os responsáveis por           

defender os direitos dos funcionários, direcionando-os de acordo com os novos           

recursos que surgem conforme as alterações do ambiente. Dessa maneira o           

conhecimento assume um importante papel, visto que é a principal ferramenta para            

realizar mudanças de maneira sistemática nos processos empresariais. 

No momento em que a organização adquire a plena consciência de que o RH              

é um papel estratégico, a maneira como é possível encarar essas alterações do             

ambiente torna-se mais otimizada. De acordo com Bohlander(2013), o RH é afetado            

e afeta todo o processo da decisão estratégica da organização. Já no que diz              

respeito ao seu caráter reativo em relação ao clima, o planejamento de recursos             

humanos se torna vital para compor o plano corporativo definido, já que esse             

planejamento será composto pelas pessoas corretas e em número correto. Essa           

programação e o planejamento estratégico, a partir do momento que trabalham em            

conjunto e de maneira recíproca, são mais efetivos e tendem a permitir que             

mudanças aconteçam mais rapidamente, bem como a implementação de programas          

necessários para desenvolver as capacidades organizacionais. 
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Os recursos humanos expandiram dentro da empresa e atualmente são          

importantes para a transformação e obtenção de êxito nas organizações. De acordo            

com Dessler (2003) construir o comprometimento das pessoas, seguindo as metas           

dos empregadores e dos funcionários de forma que esses, os funcionários, queiram            

fazer seu trabalho como se fossem donos da organização, leva a um grande esforço,              

no qual o RH desempenha um papel central. 

O papel da transformação e da mudança é responsável pela criação de uma             

organização renovada, na qual o gestor é o principal agente de mudança, ao facilitar              

sua equipe para desenvolver capacidades para realizar a mudança e a           

transformação organizacional. 

Associadas aos quatro papéis desenvolvidos por Ulrich (1998;2000) este         

estudo envolveu ainda as cinco disciplinas, enunciadas por Senge (1990), os quais            

desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da capacidade de         

realização das aspirações organizacionais: 1) pensamento sistêmico; 2)domínio        

pessoal; 3) modelos mentais; 4) visão compartilhada; 5) aprendizagem em equipe.           

Para tanto, torna-se imprescindível que essas cinco disciplinas funcionem         

integradamente. 

3 Aspectos Metodológicos 

Este relatório foi construído com base: 1) na abordagem de pesquisa            

qualitativa; 2) no método de pesquisa utilizado foi o fenomenológico, uma vez que,             

estudou em profundidade o fenômeno dos papéis de RH no lócus da pesquisa; 3) a               

estratégia de pesquisa foi a de estudo de caso com a qual foi investigado um setor                

do Campus Osasco, a secretaria integrada, tomada como lócus de pesquisa; 4) as             

estratégias de coleta de dados utilizadas foram a entrevista e a observação no local;              

5) a estratégia de análise foi a comparação com as proposições teóricas sobre os              

quatro papéis de Ulrich (1989;2000) e as cinco disciplinas de Senge (1990). 

Ao todo foram feitas 4 entrevistas qualitativas com 8 profissionais diversos da            

secretaria, utilizando como base para o roteiro de entrevista os quatro papéis de             

Ulrich, já citados.  
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3.1 Roteiro de Entrevista - Papel 1: Administração de estratégia de RH 

1) Como a Secretaria Integrada pode contribuir para o processo de concepção            

estratégica do campus Osasco? 

Analisar:  

● O quê pode ser melhorado?  

● Quais as barreiras? 

● Há satisfação?  

2) Como a Secretaria Integrada pode participar da melhoria do processo estratégico            

do campus? 

3) Quais das funções exercidas se relacionam com os recursos humanos           

(stakeholders) do campus?  

 

3.2 Roteiro de Entrevista - Papel 2: Administração de infraestrutura da           

organização 

1) Qual a contribuição que a secretaria possui para a construção de uma            

infraestrutura? 

2) Depois do provimento do cargo, há um processo de treinamento para execução             

da função? Se sim, como é realizado? 

3) Quais os procedimentos utilizados para desenvolver processos dentro da          

secretaria? 

 

3.3 Roteiro de Entrevista - Papel 3: Administração da contribuição dos           

funcionários 

1) Como vocês atuam dentro da perspectiva de gestão de pessoas,          

especificamente na provisão do quadro de pessoal? 

2) Qual o sentido do trabalho integrado de cada um para o todo da secretaria?  

3) Que tipo de contribuição a secretaria oferece para os demais departamentos? 
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3.4 Roteiro de Entrevista - Papel 4: Administração de transformação e           

mudança 

1) Como vocês participam das mudanças organizacionais no campus? 

2) Como vocês identificam os problemas e implementam mudanças? 

3) Como vocês atuam de maneira a promover mudanças e inovações no           

campus? 
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4  Apresentação, análise de dados e discussão dos resultados 

As entrevistas revelaram que os integrantes da Secretaria Integrada (SI)          

enfrentam dificuldades comumente observadas nas organizações, e carecem de         

atenção no que tange ao suporte de todos esses integrantes. Os relatos dos             

membros entrevistados elucidam pontos de atenção na gestão atual visando melhor           

desempenho e satisfação dos servidores, bem como a carência de um prévio            

desenho do cargo aos quais foram designados, que transpareça as reais           

expectativas de entrega. 

O primeiro ponto de atenção na gestão da SI é falta de treinamento: conforme              

relatado, o servidor não recebe nenhum tipo de instrução a respeito das tarefas que              

desempenha em seu cargo, incentivando que o treinamento informal seja feito           

concomitantemente às tarefas diárias, o que acarreta vícios no desempenhar da           

função e cria a sensação de abandono, causando insatisfação. 

A inexistência de mapeamento de fluxos e documentação dos processos          

internos à Secretaria Integrada causa transtornos e foi inúmeras vezes citada pelos            

membros da SI como um ponto impeditivo à eficácia das operações. 

A falta de clareza nos papéis e o desempenhar de diversas tarefas foram             

citadas pelos membros da Secretaria Integrada como fatores agravantes que          

acarretam em gargalos nos processos e fluxos, e refletem tanto na sobrecarga de             

alguns funcionários, quanto na ociosidade de outros, prejudicando o equilíbrio          

operacional. 

Pode-se dizer que a relação existente entre os funcionários dessa secretaria é            

muito positiva em relação a promover o aprendizado em equipe, o que torna todos              

mais suscetíveis a solucionar problemas e otimizar processos. A própria existência           

de uma secretaria com intuito de ser integrada torna viável o aprendizado em             

equipe, principalmente nos momentos em que algum problema entre os diferentes           

cursos ou departamentos demandem soluções. A mentalidade dos indivíduos que a           

compõem corrobora para que seja possível um processo de aprendizagem coletiva,           

já que se mostraram atenciosos em relação à solução de problemas e à integração. 
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De acordo com Senge (1990) foram desenvolvidas as cinco disciplinas em           

que uma organização necessita se dedicar. A visão compartilhada é uma delas e, é              

entendida como a disciplina responsável por compartilhar objetivos, em que as           

pessoas dão tudo de si, mas não por obrigação, e sim por livre e espontânea               

vontade.  

Sabendo disso, durante a coleta de dados com dois entrevistados, foi possível            

observar que a função da visão compartilhada é bastante presente em casos como             

na entrada de novos funcionários, em que não existe um treinamento prévio e por              

isso, os antigos funcionários auxiliam e dão suporte aos novos, demonstrando que            

as pessoas buscam ajudar mesmo sem receber nada em troca. Por exemplo, o caso              

comentado por um desses entrevistados, em que ele busca conhecimento fora da            

Unifesp para poder implantá-lo na secretaria, com o intuito de agilizar e melhorar os              

processos, sempre ressaltando a livre e espontânea vontade citada no conceito de            

visão compartilhada. 

Com as respostas recebidas durante a entrevista, foi verificado que os           

funcionários em si possuem um pensamento sistêmico coerente para suas funções,           

dito isto, buscam solucionar problemas e melhorar os processos dentro de seu            

departamento. A partir disso, temos que o pensamento sistêmico interno faz parte da             

rotina daqueles que ali atuam, porém não há um alinhamento da organização como             

um todo para que, principalmente no que tange à autonomia, solucionem problemas            

de dependência de outras partes da universidade. Sendo assim, a Secretaria           

Integrada não pode concretizar seus anseios e demandas integrativas devido sua           

autonomia limitada de execução em relação ao pensamento sistêmico. 

Questões estruturais também foram apontadas como elementos que afetam o          

fluxo ideal de atividades da Secretaria, como a temperatura da sala devido a falta de               

ar condicionado. A falta de interação com outras áreas também afeta a relação dos              

servidores com o trabalho, isolando-os e dificultando a transação de melhores           

práticas. 

Para que todos os pontos registrados neste relatório possam ser          

contemplados torna- se fundamental, o alinhamento dos aspectos ligados aos papéis           
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de Ulrich (1998; 2000) quais sejam: 1) parceria estratégica de todos os servidores             

para a execução da estratégia da SI, extensiva ao Campus Osasco; 2) construção             

de uma infraestrutura eficiente, eficaz e efetiva, na qual cada servidor possa atuar             

independentemente, fazendo uso da sua especialização; 3) incremento do         

envolvimento e capacidade de cada servidor para a administração de suas           

contribuições para o Campus; 4) atuação de todos os servidores como agentes de             

mudanças e transformações para auxiliar na criação de uma SI renovada para todo             

o Campus. 

De igual modo, que possam ser vistas as cinco disciplinas de Senge (1990):             

1) pensamento sistêmico em relação ao Campus; 2) visão compartilhada entre todos            

os servidores da SI; 3) domínio pessoal de cada servidor para a interação de todos;               

4) modelos mentais direcionados para o propósito da SI; 5) aprendizagem em equipe             

para a otimização dos resultados. Para tanto, torna-se imprescindível que essas           

cinco disciplinas funcionem integradamente. 
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5 Considerações finais 

A troca de experiências entre alunos e os membros da Secretaria Integrada            

trouxe benefícios para ambas as partes: os alunos tomaram conhecimento das           

atividades da Secretaria e puderam observar um caso real como objeto de estudos,             

bem como contribuir, por meio deste relatório, com a análise empírica do relato. Em              

contrapartida, a entrega da análise para os membros da Secretaria Integrada têm o             

intuito de agregar, às suas atividades e cotidiano, uma parcela de conhecimento            

teórico, estimulando-os a olharem para seus problemas com um viés analitico, para            

que seja feito uso de tempo e esforços, visando a sustentabilidade da Secretaria e o               

engajamento dos funcionários. 

Conhecer as atividades de uma secretaria tão crucial - nos pontos de vista             

administrativos e de suporte à formação e desenvolvimento dos alunos - enriqueceu            

a experiência proposta pela UC e sensibilizou os envolvidos da importância e            

dificuldades experienciadas na gestão pública de ensino, por meio do conhecimento           

e a aplicação dos temas propostos em sala de aula, em realidade tão próxima dos               

alunos, formando uma base para visualizar como a teoria se comporta na prática. 

No decorrer da elaboração deste relatório, fatores limitantes como a          

unilateralidade das informações, bem como a característica única da Secretaria          

Integrada, com sua configuração diferente dos demais campus, dificultaram o          

acesso e a compreensão das informações passadas. Além desta barreira, foram           

obtidas informações e relatos apenas de uma parte envolvida, levando em           

consideração apenas a percepção dos membros desta secretaria, sem análise          

profunda das demais stakeholders, que afetam diretamente as atividades exercidas          

pela Secretaria Integrada.  

Para os alunos integrantes da equipe, as contribuições podem ser assim           

resumidas: perspectiva, autonomia, sinergia, comprometimento, transformação,      

complexidade, união, interação, desenvolvimento, empatia, criticidade, envolvimento,       

engajamento, planejamento, comunicação e liberdade para aprender.  
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