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RESUMO 

O objetivo deste estudo tem como função, identificar a importância da 
especialização da mão de obra, analisar a evolução do trabalho através do 
planejamento, recrutamento e seleção de pessoas visando um sistema de trocas, 
em que a organização tem objetivos e metas a alcançar por meio das pessoas que 
nelas estão inseridas. Adotou-se para a pesquisa métodos de observação e 
documentais, analisando as transformações nos ambientes organizacionais, desde 
recursos e os profissionais nela inserida. 

 

PALAVRAS-CHAVES: História. Formação profissional. Planejamento de gestão. 

 

INTRODUÇÃO 

Todo ato humano é, em geral, um trabalho. No sentido econômico e social, o 

trabalho pode ser definido como o emprego que faz o homem de suas forças físicas 

e morais, para a produção de riquezas ou serviços. (KWASNICKA, 1995, p.47) 

O homem, no trabalho, procura, manipular o meio ou é por ele manipulado e, 

nessa tarefa, realiza uma tarefa, realiza um trabalho. Através de uma determinada 

técnica, o trabalho é a transformação pelo homem da natureza que, por sua vez, 

reage sobre o homem, modificando-o. (KWASNICKA, EUNICE LACAVA, 1995, 

p.47). 

A base da excelência empresarial em plena era do conhecimento tem sido o 

elemento humano. Toda organização para alcançar seus objetivos de maneira mais 

eficaz, investe em formação de desenvolvimento, que exigem melhores condições 

gerais de trabalho e de aplicações de suas novas habilidades adquiridas. 

(CHIAVENATO,1999). 
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Segundo, Chiavenato (1999), para que uma empresa tenha capacidade de 

sobrevivência num mundo globalizado e de intensa mudança tecnológica, 

dependem diretamente das habilidades e características das pessoas que nelas 

trabalham, para rápidas e decisivas mudanças de mercado. O segredo é saber 

agregar valores humanos em suas atividades buscando pessoas no mercado que 

tenham condições de ajudar a empresa nessa nova era. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA  

1.1 PROCESSO DE TRABALHO E A DESIGUALDADE SOCIAL 

O pensador Alemão Karl Marx (1818-1883) afirmou que, para resolver as 

suas necessidades básicas, o ser humano vai se aprimorando da natureza, 

estabelecendo relações com outros seres humanos, pensando sobre sua vida e 

criando novas e novas necessidades. No início da existência da Humanidade havia 

uma igualdade entre os membros de um grupamento social, no ponto de vista em 

questões básicas de sobrevivência como comer, beber, vestir e morar. Com o 

aprimoramento dos instrumentos e dos utensílios, e um controle maior sobre a 

natureza, com a agricultura e a domesticação dos animais, vai surgindo a 

necessidade de controle do acumulo e sobra do que foi produzido ou consumido. 

Assim começou a forma de divisão da sociedade onde uns são proprietários dos 

meios de produção – ferramentas, matérias primas, conhecimentos. E outros são 

somente proprietários da força de trabalho – energia gasta no dia-dia e o 

conhecimento de como executar a sua tarefa no processo produtivo.  

Segundo Eunice Lacava Kwasnicka (1995), não se pode afirmar que a 

Revolução Industrial tenha tido início numa data fixa, mas foi em fins do Século 

XVIII que tomou grande impulso, pela substituição do trabalho artesanal pelo 

assalariado com o uso de maquinas substituindo a força humana. As industrias 

então foram se adaptando a nova situação criando métodos científicos no estudo do 

trabalho e a especialização e a divisão de trabalho. 

 

 

 



 
 

1.2 A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Taylor com a Teoria da Administração Cientifica, percebeu que a 

administração deveria contratar trabalhadores superiores, pois assim haveria a 

possibilidade de combinar altos salários com com baixos custos. A impressão que a 

administração cientifica foi principalmente planejada como esquema para obter o 

máximo esforço do trabalhador, ou um sistema de métodos eficientes de fabricas. 

(KWASNICKA, 1995) 

Enquanto para os empresários o fordismo foi muito positivo, para os 

trabalhadores ele gerou alguns problemas como, por exemplo, trabalho repetitivo e 

desgastante, além da falta de visão geral sobre todas as etapas de produção e 

baixa qualificação profissional. 

A Revolução Industrial mudou não só apenas no que produziam mas também 

a forma que produziam, a maneira que a tecnologia instalou mudou também as 

relações humanas e a especialização. 

O segredo das empresas é saber agregar valores humanos e integrá-los em 

suas atividades. Buscar pessoas no mercado que tenham condições de ajudar a 

empresa a navegar pelas turbulências dessa nova era. (CHIAVENATO,1999, p. 11) 

Assim surge um profissional voltado exclusivamente para o crescimento 

pessoal e profissional, buscando a cada momento oportunidades que elevem o seu 

potencial inovador, e que lhe permita não só ter a capacidade de  laborar 

operacionalmente assim como também de forma estratégica no cenário 

organizacional.  

Segundo Chiavenato (2002), a administração de Recursos Humanos, visando 

atingir um objetivo de sucesso, deve ter, entre suas atividades diárias, aquelas que 

requerem o uso de princípios, como estratégia empresarial o processo de provisão, 

aplicação, manutenção, desenvolvimento e monitoração. Deve preocupar-se com a 

valorização dos recursos humanos, com sucessores e linha de sucessão e com o 

nível de motivação do seu pessoal para o trabalho.  

O atual momento aponta para a importância da qualificação e especialização 

profissional e dos seus principais impactos sobre o desempenho individual no que 

garante a sua sobrevivência dentro da organização a qual faz parte. 



 
 

 

1.3 PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DA EMO  

Segundo Chiavenato (2002), em algumas décadas atrás, as organizações 

que necessitava da mão de obra, exigiam um comportamento burocrático, repetitivo 

e reprodutivo das pessoas. A ideia era que as pessoas trabalhavam de acordo como 

as organizações determinavam, as pessoas apenas executava o procedimento 

exatamente de acordo com as regras e métodos estipulados, sendo assim o 

colaborador não devia pensar e sim seguir as ordens dadas.  

As organizações atuais mudaram este conceito, mudando o comportamento 

das pessoas vendo que agora a necessidade e de pessoas criativas e inovadoras, 

que tenha uma bagagem de conhecimentos e experiência de mercado. Já não basta 

ter a eficiência e repetição continua de execução de tarefas.   

A Formação Profissional é um dos elementos mais importantes em um 

processo seletivo de contratação, a formação profissional é um processo onde que 

o indivíduo passa por um processo de aprimoramento, aquisição de conhecimentos, 

desenvolve sua capacidade técnica e amadurecimento nos comportamentos 

profissional, esse processo pode ser feito antes de assumir uma ocupação ou até 

mesmo depois de ser efetivado.   

Chiavenato concluiu que o Treinamento é um dos caminhos principais para 

que se tenha uma mão de obra qualificada e eficaz, onde se agrega valores e 

enriquece o patrimônio humano das pessoas. Ele é o responsável pelo capital 

intelectual das organizações e de valores humanos. O treinamento é orientado para 

buscar a melhorar aquelas habilidades e desempenho utilizando o cargo atual, 

passando novas técnicas e aperfeiçoando e capacidade para serem bem 

sucedidos.  Seja nela qual for sua área de atuação, a formação de profissionais tem 

um valor muito significante, possibilitando um desenvolvimento grande em uma 

empresa, gerando um reflexo na produtividade, qualidade e obtendo profissionais 

com um conhecimento técnico para que possa trazer inovações e novas técnicas de 

trabalho de uma determinada área ou setor.  

As empresas chegam a investir na educação de seus colaboradores, com o 

intuito de que esteja sempre com seu conhecimento e habilidade atualizada.  



 
 

Normalmente isso acontece fora da organização, como um exemplo as 

universidades, escolas ou instituições técnicas, podendo ser optado também de 

acordo com a preferência da organização de um treinamento interno como exemplo, 

as forças policiais que treina seus próprio pessoal, sendo assim muito mais direto e 

objetivo. Normalmente as empresa costumas a arcar com o custeio ou parcialmente 

em cursos, treinamento, curso de idiomas, aprimoramento pessoal e palestras, 

visando o crescimento e estimulando o indivíduo, diminuindo a rotatividade e 

movimentação de colaboradores de uma empresa ou entidade.  

Atualmente, Chiavenato observa que os negócios e muitas organizações 

estão ficando para trás nesse processo de corrida e de transformação contínua e 

progressiva. Existe hoje uma urgente necessidade de talentos e competências 

humanas. Assim, por uma questão de sobrevivência e sucesso, as organizações 

precisam se equipar com talentos e competências para poder acompanhar a forte 

mudança e evolução.  

A Experiência profissional, é um elemento de grande importância para 

decisão de uma vaga de emprego, no mundo do mercado de trabalho, a experiência 

mostra a história profissional do indivíduo que tem como objetivo mostrar sua 

habilidade e o conhecimento já adquirido ao longo da carreira profissional. 

 

1.4 OS DESAFIOS DOS PROFISSIONAIS DE RH NA SUA ELABORAÇÃO DE 
EQUIPES DE TRABALHO  
 

Segundo Bohlander e Snell, 2009. Desde a última década, o papel da área 

de recursos humanos vem sofrendo graduais mudança, passou a ocupa um lugar 

de destaque na estrutura das empresas. Com perfil mais consultivo e focado em 

resultados, atualmente o recursos humanos tem papel fundamental na estratégia de 

negócios das organizações, os profissionais de recursos humanos devem estar 

alinhados as premissas do negócio. O planejamento de recurso humanos em 

comparação, e o processo de prever e tomar medidas para a movimentação de 

pessoas para dentro e para fora de uma organização   

 



 
 

Para trabalhar no cargo de recursos humanos de uma empresa temos que 
conhecer vários sistemas e práticas disponível para nos ajudar a construir 
uma força de trabalho qualificada e motivada, para ser um bom profissional 
de recursos humanos a desafios a serem compridos desde a contratação dos 
funcionários até um enriquecimento de cargo, além dos desafios competitivos 
que as empresa enfrentam, os gerentes em geral e os gerentes de recursos 
humanos em particular, precisam preocupar-se com as mudanças na 
composição do quadro pessoal e nas expectativas de seus funcionários 
(Bohlander e Snell, 2009, p. 46).   
 

O recurso humano envolve defender os funcionários, ter consciência de suas 

preocupações e certificar-se de que a troca entre a empresa e seus funcionários 

será constante.  

Uns dos maiores desafios de um profissional de recursos humanos e a 

contratação e a elaboração de equipes capacitada para trabalha na empresa, hoje, 

a atração de novos talentos e a retenção das equipes vem ganhando cada vez mais 

estratégia entre os gestores.  

Recrutar novos talentos exige hoje muito mais do que oferecer um excelente 

pacote de benefícios ou uma boa remuneração aos candidatos. O que gera a 

atratividade e torna a proposta de trabalho de uma empresa realmente relevante 

parente as demais e o que ela agrega de valores intangíveis, afirma o diretor da 

HAYS em São Paulo, Gustavo Costa. 

Dohlander e Snell (2009), afirmavam que existia seis etapas para um bom 

planejamento de recursos humanos sendo elas: (i) Missão, visão e valores; (ii)    

Análise ambiental; (iii) Análise interna (iv) Formulação de estratégia (v) 

Implementação de estratégia (vi) Avaliação e análise.  

Conforme Snell (2009), muitos gerentes de recursos humanos tem tratado o 

planejamento de Rh e o planejamento estratégico como atividades separadas. Snell 

(2009) complementa que processo de seleção existem etapas que em geral 

compõem um processo seletivo como, a decisão de contratação, exame médico, 

entrevista com equipe, seleção preliminar no departamento de Rh, investigação da 

história profissional, teste de seleção para a contratação, entrevista inicial no 

departamento de Rh e o preenchimento da solicitação de emprego.   

 

 



 
 

1.5 EFICIÊNCIA E CONTROLE  

Uma pesquisa feita pela HAYS avaliou a eficiência do mercado de trabalho 

das nações e colocou o Brasil no grupo daqueles onde é difícil contratar mão de 

obra qualificada, mesmo com essa afirmação o pais está no caminho certo para 

chegar a um equilíbrio é o que afirma o relatório “THE HAYS GLOBAL SKILLS 

INDEX 2013” elaborado pela HAYS. Gerando a concorrência pelos melhores 

profissionais, e o assédio das empresas pelos trabalhadores usando salários mais 

atrativos. 

Muitos funcionários novos já possuem a maior parte dos “CHA” 

(Conhecimentos, habilidades e atitudes), necessárias para o trabalho. Outros 

podem precisar de treinamento intensivo antes de estar preparado para da sua 

contribuição as empresas. Quase todos os funcionários, entretanto, precisam de 

algum tipo de treinamento no trabalho para manter um bom desempenho ou ajustar-

se a novas formas de trabalho (BOHLANDER e SNELL, 2009, p. 250.)  

Segundo SNELL (2009) para que um bom profissional tenha uma boa 

qualificação no mercado de trabalho é necessário um investimento no treinamento. 

Pesquisas demonstram que os rendimentos e a lucratividade geral de uma 

organização estão positivamente correlacionados ao total de treinamento que ela 

proporciona aos seus funcionários. 

 

1.6  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O trabalho foi desenvolvido entre os meses de março e outubro de 2016, 

aplicado inicialmente na pesquisa bibliográfica e, posteriormente, na pesquisa 

empírica.  

A linha de pesquisa de Especialização da Mão de Obra segue características 

de uma observação in loco e documental, realizada a partir de documentos, 

contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente autênticos do 

universo do trabalho, e observações realizadas em ambientes de trabalho.  

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 



 
 

 Com a invasão da tecnologia no mercado de trabalho é possível observar 

grandes transformações do profissional, reduzindo o número de pessoas e o tempo 

para determinadas funções e o trabalho laboral pesado, sendo substituído pelos 

recursos tecnológicos, exigindo do profissional aprimoramento e qualificações para 

a utilização dos recursos com eficiência e eficácia. Na figura 1, apresenta-se uma 

imagem que demonstra os pontos tratados na discussão teórica, de modo que 

exibe-se um profissional atuante na área contábil.  

 

 

Figura 1: Foto ilustrativa do processo anterior e posterior à especialização. 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

As imagens analisadas são de referência do ambiente de um escritório 

contábil, os processos e recursos de trabalho utilizados em diferentes épocas, 

refletindo a importância da capacitação ao novo cenário tecnológico com as 

exigências do ramo, auxiliando no trabalho. As transformações demonstram a 

presença da tecnologia como transformadora das rotinas de trabalho. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A especialização da mão de obra é caracterizada pelo aprimoramento do 

conhecimento individual, buscando melhorias e rendimento na área profissional. A 

falta do mesmo pode dificultar a entrada no mercado de trabalho pelo fato da alta 

concorrência. 



 
 

O grande requisito não é a falta de emprego, mas a falta de profissionais 

qualificados. Com o avanço da tecnologia é primordial que o profissional aprimore 

seus conhecimentos. A tecnologia implantada no mercado de trabalho consiste em 

profissionais treinados e altamente qualificados para a excelência em resultados. 

Nos dias atuais o maior desafio do gestor de RH em encontrar pessoas 

competentes são diretamente ligados a educação e preparo dos profissionais 

situados na empresa, e análise para eventuais contratações com avaliações de 

desempenho a adequação nos cargos destinados. 
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