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Antes de tudo devo agradecer pela oportunidade em participar deste evento e poder 
compartilhar um pouco de minha experiência profissional com vocês, alunos do curso superior 
em Administração da Faculdade do Litoral Sul Paulista. Meu nome é Aristides Faria, sou 
empreendedor da empresa de Assessoria em Gestão de Recursos Humanos [RH em 
Hospitalidade]. Essa noite vou apresentar, por meio de quatorze slides, um pouco do que é o 
trabalho na área de RH, farei provocações acerca da rotina de profissionais desta área e, ao final, 
apresentarei alguns números do mercado de trabalho na Região Metropolitana da Baixada 
Santista. 

Quando escolhe trabalhar na área de RH o profissional se depara, tão logo, com um dilema: qual 
linha de pensamento seguir? Parece uma decisão simples. Acredito que seja mesmo. A parte 
complicada deste momento – que nem sempre é tão curto – é decidir por qual ou quais linhas 
seguir convicto(a) de que está fazendo a escolha certa. É uma situação parecida com o momento 
da escolha da carreira na época do vestibular. Esta decisão marcará a carreira do profissional. 
Não são marcas indeléveis, afinal todos podemos mudar de opinião ou de orientação estratégica 
na carreira. São, basicamente, três visões: a da gestão de recursos humanos, a da gestão de 
pessoas e a da gestão do capital intelectual. 

Não há barreiras entre estas linhas de pensamento. Ao contrário, todas fundem-se em alguns 
momentos, complementando-se e até confundindo-se. Talvez resida aí a beleza que este 
segmento da carreira reserva. 

Independente de qual/quais orientações balizam a carreira do RH, o certo é que o profissional de 
RH atua em posição de suporte, de staff. Isso significa afirmar que ele trabalha paralelamente 
aos colaboradores da área gerencial e, também, dos da linha de frente ou nível operacional. É 
um parceiro de fundamental importância no desenvolvimento das organizações. A partir de 
então é necessário outro questionamento: a quem o profissional de RH – consultor interno 
(empregado) ou externo (colaborador ad hoc) – deve atender prioritariamente? Ao empregador 
(seu chefe) ou aos demais empregados (seus colegas)? 

Na verdade, o profissional de RH tem de intermediar estas relações. Ele tem de orientar a 
gerência no sentido de alcançar seus objetivos organizacionais, mas lembrando-a de que as 
pessoas são os “recursos” para tal. É assim, então, que o RH trabalha em parceria com gestores 
e a equipe. O profissional de RH tem de auxiliar a empresa a proporcionar tudo o que os 
colaboradores precisam para ter um desempenho excelente. Isso, não necessariamente, é 
proporcionar o que o colaborar deseja. 

Para realizar esta tarefa, o RH utiliza uma série de ferramentas, informações, dados e 
conhecimentos adquiridos ao longo da história da administração moderna, mas, principalmente, 
de suas observações do comportamento social das pessoas. Acredito que todo este rol de 
ferramentas esteja compilado em uma espécie de “Livro de Mágicas”. Este livro deve ter os 
seguintes capítulos, que são chamados de “Subsistemas de RH”: 

• Cargos & Salários (C&S) 
– Análise da estrutura hierárquica da organização e proposição do plano de 

remuneração ao longo da evolução dentro deste quadro. 
• Recrutamento & Seleção (R&S) 

– Orientação a gestores e análise de candidatos participantes de processos 
seletivos em aberto ou futuros. 

• Treinamento & Desenvolvimento (T&D) 
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– Planejamento, organização e realização de treinamentos, monitoramento de 

gaps e gestão do desempenho desejado pelos gestores.  
• Remuneração & Benefícios 

– Monitoramento dos patamares de remuneração, benefícios e pacotes para 
retenção de talentos. Orientação a gestores e informação a colaboradores 
operacionais. 

• Avaliação & Desempenho 
– Atividades ligadas a administração da performance. Análise do alcance de 

metas pessoais e corporativas. Busca-se o equilíbrio entre passado, presente e 
futuro. 

• Legislação trabalhista 
– É o “Capítulo de Ouro”, pois todas ações da empresa têm de ser coerentes com 

as leis que regem o trabalho. 
• Outros 

– Qualidade de Vida no Trabalho, Saúde Ocupacional, Segurança no Trabalho, 
Governança Corporativa, Auditoria Interna de Processos, Responsabilidade 
Social, Gestão Ambiental, Comunicação Interna (Endomarketing), Relações 
Institucionais... 

 
O RH faz uso de uma série de ferramentas, como visto, para orientar as organizações na 
consecução de seus objetivos estratégicos. Em uma perspectiva mais ampla, os profissionais de 
RH têm de compreender o mercado de trabalho, que é de onde vêm as pessoas que comporão 
suas equipes. Assim, gostaria de apresentar alguns dados acerca da Região Metropolitana da 
Baixada Santista. 

• Projeção populacional para 2010: 1.777.132 habitantes na RMBS 

– 58,1% estarão em idade adulta, de 20 e 59 anos 
– 30,5% terão entre 0 e 19 anos 
– 11,3% estarão com 60 anos ou mais, com perfis próximos à média do Estado. 

• 2007: incremento de 4,1% na criação de vagas, enquanto a média do Estado foi de 
5,9% 

– Isso fez com que a RMBS figurasse entre as regiões que menos cresceram no 
período, ficando à frente apenas das RAs de Barretos, Registro e Franca. 

• Divisão setorial dos empregos 
– Serviços: 63,3% do total de postos de trabalho da região 
– Comércio: 21,3% das vagas  
– Indústria: 9,5%. Principalmente a metalúrgica  
– Construção Civil: 5,4%, alta densidade demográfica e poucas construções 
– Agropecuária: 0,5% , o que eleva o custo de vida  

 
Perceba que o RH tem de saber qual é a mão de obra disponível dentro da empresa, 
organizando-a de modo a conferir-lhe perspectivas de crescimento e satisfação no trabalho, mas 
também deve saber qual a oferta de mão de obra disponível no mercado, caso necessite em caso 
de contratações futuras. 

Saber aonde encontrar, quanto pagar, o que oferecer como benefícios e quais possibilidades 
futuras sua organização deve oferecer é que diferencia os profissionais de RH. Quer ficar na 
mira de um desses? Confira algumas dicas de empregabilidade: 

• Ser “empregável”; 

• Ser desejado por toda e qualquer organização (orientação a resultados); 

• Não é ser ‘tudo’, mas ser o ‘essencial’ para prevenir e resolver problemas; 
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• Habilidades subjetivas: negociação, comunicação, criatividade, entusiasmo, trabalho sob 

pressão, profissionalismo... 

• Formação ampla e interesses diversos. Deve-se equilibrar conhecimentos técnicos e os 
gerais; 

• Rede de contatos: bons colaboradores atraem bons clientes; 

• “Trabalhabilidade”: terceirização, cooperativismo, consultoria: é a capacidade de 
conseguir trabalho, independente de vínculos empregatícios. 

 

Para concluir, gostaria de fazer uma provocação aos alunos. Faço isso com total liberdade, pois 
tenho certeza de que o resultado desta reflexão será positivo e bastante benéfico. Vamos lá? Está 
pronto(a)? 

Você sabe quais os objetivos de seu curso aqui na Fals? 

Não? 

OK, eu ajudo... 

“Um dos objetivos principais é consolidar o perfil de egresso com as características básicas do 
curso. 

Outro objetivo é fazer com que o aluno ao findar o curso reúna condições que venham de 
encontro aos requisitos exigidos atualmente pelo mercado de trabalho tais como: iniciativa, 

criatividade, liderança, espírito empreendedor e inovador, trabalho em equipe, raciocínio 

lógico, crítico e analítico principalmente diante dos diferentes contextos organizacionais e 

sociais, além da consciência da qualidade e das questões éticas- profissionais”. 

Igualmente a você neste momento, fique contente por saber disso. Quer dizer que, como vimos 
ao longo da apresentação, seu perfil está sendo lapidado, moldado, orientado no sentido de uma 
CARREIRA sólida e coerente com as tendências do mercado; com o tempo você poderá 
discernir sobre qual NEGÓCIO deseja administrar e por meio de quais linhas de pensamento irá 
fazer isso. O MERCADO lhe espera! 

 

Um forte abraço! 
Sucesso sempre, 
Aristides Faria 

 

 

 

 

Mantenha contato! 

Website: WWW.rhemhospitalidade.com 
aristidesfaria@rhemhospitalidade.com 

MSN: aristidesfls@hotmail.com 
Skype: aristidesfaria 

(13) 3301-3093 


