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RESUMO  
 

O objetivo da pesquisa foi discutir a gestão de recursos humanos em micro e 
pequenas empresas e buscar determinar a visão e o interesse de micro e pequenos 
empresários da cidade de Marechal Cândido Rondon (PR), identificando se a 
empresa conta com algum profissional ou departamento de RH, bem como verificar 
com a classe empresarial o interesse na contratação de profissionais. A pesquisa se 
inicia através do embasamento teórico, o qual faz um levantamento bibliográfico, 
constituído de livros e artigos científicos da internet. Por fim, aplicou-se um 
questionário para o público alvo estudado. Entre os assuntos discutidos neste 
trabalho, tem-se a evolução histórica dos Recursos Humanos, a importância da 
Administração e as definições das micro e pequenas empresas. Com a aplicação 
dos questionamentos, é possível determinar a visão e o interesse dos empresários, 
os quais acreditam que a Gestão de Recursos Humanos melhora os resultados e a 
lucratividade de uma empresa, porém, a maioria não apresenta grande interesse. 
Com estes resultados, é possível afirmar que se atingiram os objetivos da pesquisa. 
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INTRODUÇÃO 

 
No Brasil, Micro e Pequenas Empresas (MPEs) são dimensionados 

pela Lei Geral que as dá suporte. Promulgada em Dezembro de 2006, a qual 

toma por base o seu faturamento anual. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (SEBRAE), ordena as empresas de acordo com o 

número de pessoas empregadas.  

As microempresas são classificadas de acordo com a Lei 

Complementar N° 123, de 14 de Dezembro de 2006, como empresas que 

possuem faturamento anual de até R$ 360.000,00, com até 09 pessoas 

empregadas nas atividades econômicas de serviço e comércio, e até 19 

pessoas nas atividades industriais de acordo com o SEBRAE.  

Ainda, são consideradas como empresas de pequeno porte aquelas 

com um faturamento anual entre R$ 360.000,01 e R$ 3.600.000,00, e entre 10 

a 49 pessoas empregadas nas atividades de prestação e serviços e 

comerciais, e de 20 até 99 pessoas nas atividades industriais. 

 As MPEs representaram, em 2011, nas atividades de serviços e de 

comércio, respectivamente, 98% e 99% do total de empresas formalizadas 

(SEBRAE, 2011).  

As MPEs também contribuem com uma porcentagem significativa na 

geração de empregos e renda no país. Porém a maioria é carente de uma boa 

gestão de pessoas, ou é resistente a ideia de que a mesma possa oferecer 

vantagens em sua organização. 

A área de Recursos Humanos (RH) em empresas de grande porte não 

é novidade, entretanto, pouco é o seu uso nas pequenas empresas. Esta 

pesquisa tem como objetivo identificar a visão e o interesse dos empresários 

locais em relação à implantação do setor de RH em suas empresas.  

O artigo busca discutir a implementação do setor de RH em empresas 

de pequeno porte, as quais em sua maioria não possuem um departamento de 



 

 
 

recursos humanos estruturado, ou algum profissional específico para isso. O 

planejamento, controle e condução do processo de gestão de pessoas são de 

suma importância em pequenas organizações.  

A pesquisa contou com sondagem de campo e aporte teórico 

específico. A conceituação teórica se baseou em obras bibliográficas e artigos 

científicos da internet e consiste na discussão de conceitos relacionados à área 

de Recursos Humanos, Micro e Pequenas Empresas, bem como ressaltar os 

conceitos de administração de uma empresa.  

A pesquisa de campo, com foco voltado aos objetivos da pesquisa, 

procurou discutir os resultados da sondagem de campo realizada entre micro e 

pequenos empresários do município de Marechal Cândido Rondon-PR, alvo da 

investigação. São abordados, na visão dos pesquisados, assuntos como: qual 

o conhecimento dos empresários acerca dos termos Administração de 

Recursos Humanos (ARH) e Gestão de Pessoas, verificar se a empresa possui 

algum profissional ou departamento específico de RH, qual a opinião dos 

empresários quanto à contribuição de uma boa ARH nos resultados da 

empresa, e por ultimo, observar se os empresários se interessam em contratar 

um profissional especializado. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
1.1 RECURSOS HUMANOS 

 
Historicamente no final do século XIX, surgiram, então, teorias e 

técnicas de administração, as quais enfatizaram diferentes aspectos do sistema 

produtivo em meio aos grandes impactos causados pela Revolução Industrial.  

Entre essas teorias e técnicas se destacavam a teorias da 

administração científica e sua abordagem mecanicista, as quais visavam, 

principalmente, o alcance dos objetivos organizacionais.    



 

 
 

O homem participava das organizações na condição de “apêndice” da 

máquina, e era destinado a cooperar com a gerência para a adoção de 

métodos que privavam o aumento contínuo da produção. 

 
O artesão transformou-se no operário especializado na operação de 
máquinas, o que desumanizou o trabalho. A ênfase foi colocada na 
eficiência, não importa a que custo humano e social. Os 
trabalhadores tornaram-se dependentes do emprego oferecido pelas 
fábricas, numa cultura que aceitava e encorajava a exploração (a 
cultura do autoritarismo mecânico).  (Maximiano 2000, p. 149), 
 

 

O movimento da administração científica teve origem nos Estados 

Unidos, no final do século XIX. O principal autor da administração científica foi 

Frederick Winslow Taylor (1856-1915). Seu surgimento foi decorrência de 

fatores como a abundância de mão-de-obra desqualificada e barata nos 

Estados Unidos, aparecimento das primeiras indústrias automobilísticas, 

existência de empresas com grande poder econômico e político, fragilidade 

sindical dos operários e ausência de legislação (Drucker, 1995).  

As ideias de Mayo foram semeadas em um momento propício à 

aceitação. Em 1929, uma crise se instalou no meio social e industrial e serviu 

para que empresários refizessem seus conceitos, numa época em que os 

níveis salariais eram baixos e os preços elevados, enquanto o Estado adotava 

uma política de não intervenção na economia. Os empresários passaram a 

interessar-se por técnicas que trariam satisfação às pessoas, como forma de 

aumentar sua produtividade. 

As teorias humanísticas são criticadas por fornecer elementos para que 

os colaboradores fizessem frente à exploração do sistema produtivo, e por se 

preocupar com a felicidade dos mesmos.  

Gradativamente, a abrangência das ideias evoluiu, além de suas 

terminologia e funções, de modo que passaram a cooperar diretamente nos 

resultados organizacionais, e se tornaram uma ferramenta de  



 

 
 

 “A expressão recursos humanos refere-se às pessoas que participam 

das organizações e que nelas desempenham determinados papéis no sentido 

de dinamizar os recursos organizacionais”. Chiavenato (2009). 

 Os Recursos Humanos surgiram em meio ao crescimento e 

complexidade das tarefas nas organizações. Segundo Chiavenato, 

 
Suas origens remontam ao início do século XX, após o forte impacto 
da Revolução Industrial, com a denominação Relações Industriais, 
como uma atividade mediadora entre as organizações e as pessoas 
para abrandar ou reduzir o conflito industrial entre os objetivos 
organizacionais e os objetivos individuais das pessoas, até então 
considerados incompatíveis e irreconciliáveis. (Chiavenato 2009, p. 2) 
 

Segundo Dessler (2003), a Gerência de Recursos Humanos vem 

variando sua terminologia do tipo “Gestão de Talentos Humanos”, “Gestão de 

Parceiros ou de Colaboradores”, “Gestão do Capital Humano", “Administração 

do Capital Intelectual” e, enfim, "Gestão de Pessoas". Conforme Chiavenato 

(2009, p. 3), “a partir da década de 1970, surgiu o conceito de Recursos 

Humanos (RH)”. 

O principal objetivo da gestão de pessoas é melhorar os resultados da 

organização através da participação de seus funcionários. Para desenvolver 

essas atividades foi criado o setor ou departamento de ARH, que tem por 

finalidade gerenciar os interesses da organização e dos seus empregados. 

Dessler (2003) afirma que a ARH são as práticas e políticas 

necessárias para conduzir os aspectos relacionados às pessoas no trabalho de 

gerenciamento, especificamente à contratação, ao treinamento, à avaliação, à 

remuneração e ao ambiente seguro aos funcionários da empresa. 

A boa gestão e manipulação das práticas e políticas administrativas 

dos Recursos Humanos melhoram os resultados produtivos, bem como o 

conjunto do ambiente organizacional entre ambas as partes da empresa. 

 

 



 

 
 

As pessoas não são recursos que a organização consome e utiliza e 
que produzem custos. Ao contrário, elas constituem um poderoso 
ativo que impulsiona a competitividade organizacional, da mesma 
forma que o mercado e a tecnologia. Assim parece-nos melhor falar 
em Gestão de Pessoas através dos gerentes como gestores de 
pessoas para ressaltar a administração com as pessoas – como 
parceiros – e não sobre as pessoas – como meros recursos passivos 
e obedientes. (Chiavenato 2009, p. 3) 
  

A Gestão de Pessoas requer conhecimento, a tarefa de compreender 

os desejos individuais, e motivar a cooperação das pessoas com a organização 

é complexa. Gil (2001, p. 17) afirma que a “prática de lidar com o 

comportamento humano e administrar a justiça nos relacionamentos.”  

Sendo esta uma tarefa árdua e difícil, pois é passível de erros ou de 

práticas injustas e/ou de situações desgastantes. Sendo assim, necessário o 

conhecimento e atribuição de conceitos e técnicas que facilitem as mediações 

entre ambas as partes de uma organização, a fim de garantir o alcance dos 

objetivos de maneira humanizada e eficiente. 

 

1.2 ADMINISTRAÇÃO 

 

Segundo Maximiano (2004), a Administração é uma ciência capaz de 

auxiliar à tomada de decisões, tendo como objetivo a busca por melhores 

resultados. No contexto empresarial, a Administração é uma ferramenta de 

extrema importância, a mesma ajuda os gestores a tomarem decisões 

assertivas, que em um contexto empresarial são caracterizados pela 

valorização da empresa e a maximização dos seus lucros. 

A Administração significa um processo de tomada de decisões que 

devem resultar em ações que promovam a melhoria nas empresas. Esse 

processo, segundo Maximiano (2004, p.34) "[…] compreende cinco processos 

principais interligados: planejamento, organização, liderança, execução e 

controle". Estes cinco processos podem ser entendidos como: 

 



 

 
 

Planejamento: processo em que são traçados os planos e objetivos 
para o futuro da empresa, ou seja, busca influenciar o futuro da 
organização. Organização: processo em que os recursos são 
alocados de maneira facilitada para que o planejamento seja 
executado, e o resultado desse processo chama-se Estrutura 
Organizacional. Liderança: processo de gestão de pessoas com o 
objetivo de envolvê-las no trabalho para alcançar os objetivos da 
empresa. Execução: processo de realização das atividades que foram 
planejadas, através do capital humano e das ferramentas disponíveis. 
Controle: processo que garante a realização dos objetivos. Nesse 
assunto, todas as atividades exercidas são conferidas e são 
avaliadas as obrigações da coordenação e os alvos a serem 
aperfeiçoados. (MAXIMIANO, 2004, p.34). 

 

Todos os processos ressaltados compõem o conjunto de ações que 

estão presentes no cotidiano administrativo das organizações. De acordo com 

Chiavenato, 

 
A Administração é um fenômeno universal no mundo moderno. Cada 
organização e cada empresa requerem a tomada de decisões, a 
coordenação de múltiplas atividades, condução de pessoas, 
avaliação do desempenho dirigido a objetivos previamente 
determinados, obtenção e alocação de recursos etc. Numerosas 
atividades administrativas desempenhadas por vários 
administradores, orientadas para áreas e problemas específicos, 
precisam ser realizadas e coordenadas em cada organização ou 
empresa. Chiavenato (2000, p. 10), 

 
A administração integra uma série de atividades, as quais formam o 

conjunto operacional de todas as empresas, sendo assim, o bom 

desenvolvimento e coordenação das atividades reflete diretamente nos 

resultados da empresa.  

Neste contexto de administração de uma empresa, os novos cenários 

sugerem que o bom incremento das ações caracterizadas pelo ato de 

administrar, e integradas conjuntamente com uma boa gestão de RH, 

contribuem diretamente para que se instale um ambiente competitivo dentro 

das organizações, onde os processos administrativos estão aliados a talentos 

pessoais que alavancam os resultados da organização.  



 

 
 

Kwasnicka (2014, p. 21), afirma que “hoje podemos observar que a 

administração é feita de maneira mais flexível, e considera-se a empresa como 

uma união de esforços em torno de uma serie de metas e objetivos”. 

Fleury (2002), afirma que o setor de RH assume um papel importante 

na definição das estratégias do negócio, por meio de políticas e práticas mais 

modernas, adequadas ao processo de atrair, reter e desenvolver os melhores 

talentos.  

Desde a década de 90, diversos autores vêm apresentando novos 

conceitos relativos ao desenvolvimento de talentos nas organizações, nas 

quais as estruturas burocráticas e rígidas perdem, gradativamente, a eficiência, 

dando lugar à gestão de pessoas, pois o atual ambiente das organizações tem 

valorizado a inovação e o conhecimento. As atuais práticas de RH tendem a 

buscar maior flexibilidade e adaptabilidade das organizações nesse cenário 

competitivo. 

 

1.3 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

Existem algumas limitações para que uma empresa seja considerada 

uma MPE no Brasil. A definição mais comum e utilizada é a que está na Lei 

Complementar N° 123/2006 para Micro e Pequenas Empresas. De acordo com 

esta Lei, as MPEs são as empresas que possuem um faturamento anual entre 

R$ 240.000,01 e R$ 3,6 milhões. 

Outra definição vem do SEBRAE, que classifica as empresas da 

seguinte forma (Quadro 1). 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Quadro 1 - Critério de classificação do porte das empresas por: pessoas ocupadas. 
Fonte: SEBRAE (2011) 

PORTE ATIVIDADES ECONÔMICAS 

SERVIÇOS E 

COMÉRCIO 

INDÚSTRIAS 

MICROEMPRESA ATÉ 09 PESSOAS 

OCUPADAS 

ATÉ 19 PESSOAS 

OCUPADAS 

PEQUENA 

EMPRESA 

DE 10 A 49 

PESSOAS OCUPADAS 

DE 20 A 99 

PESSOAS OCUPADAS 

MÉDIA EMPRESA DE 50 A 99 

PESSOAS 

DE 100 A 499 

PESSOAS OCUPADAS 

GRANDE 

EMPRESA 

ACIMA DE 100 

PESSOAS 

ACIMA DE 500 

PESSOAS 

  

Em contrapartida, órgãos federais como Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) têm outro parâmetro para a 

concessão de créditos. Nesta instituição, para ser considerada uma MPE, a 

organização deve ter receita bruta anual superior a R$ 1,2 milhão e inferior a 

R$ 10,5 milhões. Os parâmetros do BNDES foram estabelecidos em cima dos 

parâmetros de criação do MERCOSUL.  

Além de sua definição legal, é importante ressaltar a importância dos 

pequenos empreendimentos na economia nacional. Segundo dados levantados 

pelo SEBRAE, em 2011 as MPE´s geraram 27,0% do valor adicionado ao 

Produto Interno Bruto (PIB), e foram responsáveis por 44% dos empregos 

formais em serviços, e aproximadamente 70% dos empregos gerados no 

comércio. 

 

 

2 RESULTADOS   
 



 

 
 

2.1 OS MICROS E PEQUENOS EMPRESÁRIOS DE MARECHAL CÂNDIDO 

RONDON. 
  

Quando se salienta a importância da motivação do líder para com o 

funcionário, pode-se como algo que precisa acontecer em benefício de 

melhores resultados e para melhorar as relações pessoais, tornando o 

ambiente favorável ao trabalho. 

A confiança quando adquirida faz todo sentido, quando todos têm o 

mesmo pensamento, a mesma convicção, lutam pelos objetivos propostos e 

visam o melhor para a empresa em que trabalham isso gera uma relação de 

confiança e lealdade entre todos os envolvidos nesse processo. 

Sendo assim, salienta Vergara, 

 
Estudo de caso é o circunscrito a uma ou poucas unidades, 
entendidas essa como uma pessoa, uma família, um produto, uma 
empresa, um órgão público, uma comunidade ou mesmo um país. 
Tem caráter de profundidade e detalhamento (VERGARA, 2000, p. 
49). 

    

Os dados coletados na pesquisa de campo foram do tipo primário. Os 

primários são aqueles obtidos a partir de informações cedidas pelas próprias 

organizações pesquisadas e são extraídos mediante a aplicação de 

questionário. 

Para atingir o objetivo da pesquisa, realizou-se uma sondagem de 

campo entre micro e pequenos empresários na cidade de Marechal Cândido 

Rondon. Dentre os 37 empresários abordados, verificou-se que a sua maioria 

(89,2%), reconhece os termos - Gestão de Pessoas e Administração de 

Recursos Humanos, como também as funções e atividades realizadas pelos 

termos citados. Em contra partida, 10,8% desconhecem as expressões e suas 

respectivas atividades.  



 

 
 

Constatou-se que a maioria (67,6%) das empresas terceiriza as 

atividades de RH. 13,5% contam com algum profissional ou departamento 

específico de RH, o mesmo não se observou em 18,9% das empresas, que 

não possuem um profissional ou departamento (Figura 1). 

        
 

 
              Figura 1 – Presença de profissionais ou departamento de RH 
      Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

Dos empresários entrevistados, 37,8% passam ou passaram por alguma 

dificuldade ligada à ARH e Gestão de Pessoas, enquanto 62,2% dos 

empresários relataram nunca ter enfrentado dificuldade em relação aos 

aspectos citados. 

Buscando-se a opinião dos entrevistados quanto à contribuição da 

ARH e Gestão de Pessoas, observou-se que 86,5% dos empresários acreditam 

que a mesma é uma vantagem competitiva, e possui capacidade para acelerar 

os resultados da empresa.  

Ninguém afirmou não acreditar, enquanto 13,5% dos empresários não 

concordam totalmente, e optaram em dizer que talvez a ARH e Gestão de 

Pessoas possa contribuir nos resultados da empresa. 



 

 
 

Como parte dos empresários acredita que a ARH e Gestão de Pessoas 

é sim uma ferramenta eficaz para superar problemas ligados às pessoas nas 

organizações, e por meio delas alavancar o crescimento da empresa, 

questionaram-se os abordados quanto à contratação de profissionais da área, 

a fim de melhor o desempenho da empresa, principalmente em meio à 

crescente competitividade do mercado.  

Verificou-se que 21,6% investiriam na contratação de profissionais. 

16,2% responderam que não tomariam tais ações, enquanto 62,2% 

responderam que talvez buscassem a contratação de um profissional (Figura 

2). 

 
         Figura 2 – Contratação de profissionais de RH  
          Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
              

 

Verifica-se que os empresários possuem conhecimento a cerca das 

vantagens que uma eficiente ARH e Gestão de pessoas podem trazer às 

empresas, porém a parcela dos abordados classificados em um quadrante de 

duvidoso em relação aos benefícios que a implementação dos conceitos 

estudados pode trazer à sua empresa, não passa despercebida.  

 



 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho teve por objetivo estudar a gestão de Recursos 

Humanos dentro das Micro e Pequenas empresas, bem como levantar dados 

quanto à visão e o interesse dos Micro e Pequenos empresários de Marechal 

Cândido Rondon em relação aos benefícios do RH nas empresas.  

Pode-se observar que os empresários reconhecem os termos que 

descrevem os processos de ARH e Gestão de Pessoas, como também, 

concordam que os mesmos trazem resultados positivos nas questões 

administrativas e lucrativas das empresas, porém, são poucos os que 

desempenham tais funções, e que possuem interesse em contratar 

profissionais, o que também não contribui para a empregabilidade dos muitos 

egressos de formação superior disponíveis anualmente no mercado de trabalho 

regional com capacidade de realizar tais funções.  

 De maneira geral a ARH e Gestão de Pessoas ainda está associada à 

velha opinião de que a mesma apenas executa a parte burocrática ligada ao 

controle das pessoas dentro das empresas, e não traz efeitos sobre os 

resultados da empresa.  

Sendo assim, faz-se necessária uma mudança na cultura empresarial 

local, permitindo o experimento e comprovação das grandes vantagens que a 

boa administração e gestão de pessoas podem trazer, despertando, desta 

forma, maior interesse por parte da classe estudada. 
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