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1. RESUMO 

Cada vez mais se torna necessário a implantação do Setor de Recursos Humanos 

nas organizações, afim de minimizar conflitos entre a organização e as pessoas, 

buscando o desenvolvimento, manutenção e atração de talentos nas organizações. 

O objetivo geral deste trabalho visa avaliar e propor a implantação do setor de 

Recursos Humanos em uma instituição privada de Ensino Superior e Pós-

Graduação na cidade de São José do Rio Preto/SP. Esta pesquisa faz-se 

necessária, pois busca aprimorar a qualidade da instituição, implantando políticas 

que visam dinamizar a comunicação interna e valorizar o capital humano. Objetiva-

se, também, dar consistência à execução das atividades, com o intuito de alcançar 

objetivos individuais em prol do sucesso da empresa. Com isso, a relevância social 

deste projeto reside em elevar o grau de satisfação de seus profissionais e de 

comprometimento na empresa, com alternativas que envolvam tanto instrumentos 

de compensação financeira quanto ações que promovam qualidade de vida. 
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2. INTRODUÇÃO 

De acordo com Toledo (1992), uma administração focada na valorização dos 

Recursos Humanos, utilizando uma adequada instrumentação, consegue cristalizar 

e institucionalizar filosofias de ações positivas. Sendo assim, a empresa adquire 

outro patrimônio além dos seus bens materiais e recursos humanos.  

Segundo pesquisas realizadas (BOSE, 2004; SILVA, 2009), constatou-se que 

por meio da implantação de RH estruturado nas instituições de ensino superior, 

obtiveram-se as seguintes melhorias: controle de função realizado com maior 

eficiência, melhor visualização das responsabilidades e compromisso com a 

instituição, aumento da facilidade de comunicação e identificação das aptidões 

específicas, conhecimento e experiências requeridas para o cargo, facilitando o 

processo de seleção e recrutamento. 

 

3. OBJETIVOS 

 Avaliar e desenvolver a implantação do setor de Recursos Humanos em uma 

Instituição privada de Ensino Superior e Pós-Graduação na cidade de São José do 



Rio Preto/SP. Tem-se como objetivos específicos: a) analisar e avaliar as políticas 

de Recursos Humanos da empresa já existentes; b) propor a implantação do setor 

de Gestão de Pessoas na instituição; c) desenvolver estratégias de recrutamento e 

seleção de pessoal; d) implantar políticas de cargos e salários; e) oferecer 

treinamento e desenvolvimento organizacional; f) instituir avaliação de desempenho 

periódica; g) propor plano de carreira e saúde e segurança no trabalho (downsizing); 

h) fornecer informações para manutenção de uma boa política de Recursos 

Humanos em toda a empresa; i) elaborar o organograma para a reestruturação do 

setor de Recursos Humanos da instituição. 

 

4. METODOLOGIA 

Será utilizado, na presente pesquisa, o método de observação, a análise 

documental oferecidos pela instituição, por meio da documentação direta, e também, 

a documentação indireta, com a pesquisa bibliográfica. 

Com isso, este trabalho se fundamenta no método qualitativo, com a análise 

dos documentos, observação, pesquisa e revisão de literatura.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Com a transformação do mundo e do mercado de trabalho somados ao 

surgimento de novos fatores que são importantes para o sucesso da organização, 

tais como competitividade, criatividade, inteligência, talento, dinamismo e 

flexibilidade, a área de Recursos Humanos (RH) passa por uma transformação, 

sendo denominada Gestão de Pessoas. A área foi assim denominada por considerar 

as pessoas como parceiras da organização, ou seja, que englobam seus objetivos 

pessoais, como crescimento na carreira, com os objetivos da organização, como por 

exemplo, se destacar no mercado (GIL, 1999).  

Observa-se que hoje, a maioria das empresas conceituadas, sejam elas de 

pequeno ou grande porte, possuem ou buscam a implantação de um setor de RH 

estruturado. E em função disso, elas obtêm alto nível de satisfação por parte de 

seus stakeholders e alta margem de lucratividade. 

  Sendo assim, a implantação do setor de Recursos Humanos nesta instituição 

terá função de agente de mudanças a fim de promover o desempenho eficiente do 

pessoal que atua junto à sociedade transmitindo melhor seus planos de educação e 



desenvolvimento. O RH visa dar maior consistência à execução das atividades, 

integrar e aperfeiçoar a equipe a alcançar objetivos individuais e em prol do sucesso 

da empresa. 

  Com isso, a relevância social deste projeto reside em elevar o grau de 

satisfação e melhorias de seus profissionais e de comprometimento na empresa, 

oferecendo alternativas que envolvam tanto instrumentos de recompensas 

financeiras e não financeiras, quanto ações que promovam qualidade de vida, tão 

valorizada nos dias atuais. Este papel estratégico a ser desenvolvido pelo setor de 

RH visará à integração e a compatibilização de pensamentos e objetivos de todas as 

áreas da empresa, propiciando então, o entrelaçamento entre a gestão estratégica 

da organização e a gestão estratégica das pessoas, diante da necessidade de que 

as duas dimensões da estratégia sejam desenvolvidas em sintonia. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

De acordo com os resultados preliminarmente levantados, é possível 

perceber que é de suma importância à existência de um RH em instituições privadas 

de ensino superior, pois ele agirá como desencadeador de atmosfera propícia ao 

desenvolvimento e ao bom aproveitamento dos recursos humanos e materiais. Além 

disso, cabe ressaltar que em se tratando de empresas deste ramo de atividade, é 

imprescindível que haja harmonia entre a gestão do negócio e o ambiente em que 

se insere o capital humano, que contribuirá positivamente para o marketing interno e 

externo da empresa. 
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