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Resumo

Os setores de recursos humanos nas empresas estão sendo modificados quanto à natureza dos
membros  constituintes  dessas  áreas.  Anteriormente  limitadas  a  profissionais  da  área  das
humanas,  cada  vez  mais  especialistas  das  áreas  das  exatas  assumem papéis  de gestão  de
pessoas. O desenvolvimento de ferramentas por estes, que permitem a quantificação quanto à
qualidade na execução das atividades realizadas por trabalhadores, mostra de que forma as
empresas estão sendo impactadas por isso. Para constatar essas mudanças, foram realizados
benchmarkings4 e  pesquisas  com  membros  de  Times  Enactus  do  Brasil  para  embasar  a
mensuração  desses  dados.  Depois  de  estudo  e  junção  das  informações,  foram  aplicadas
metodologias para avaliar os benefícios da junção entre recursos humanos e a habilidade em
exatas.

Palavras-chave:  Recursos  humanos;  exatas;  mensuração;  modificação  da  área;  quali-
quantitativo. 

Abstract

Companies human resources department are being modified as to the nature of the constituent
members of these areas. Previously limited to professionals in the field of human sciences, the
current  scenario  increasingly  shows experts  in  exact  sciences  taking  on human  resources
roles. The development of tools by them allow the measurement of the quality of execution in
activities performed by workers, and also shows how companies are being impacted by this.
To verify  these  changes,  benchmarkings  and  surveys  were  conducted  with  members  of
Enactus Brazil’s teams to collect data. After studying those informations, methodologies were
applied to evaluate the benefits of joining human resources and skills in exact sciences.

Key  words:  Human  resources;  exact  sciences;  measurement;  modification  of  area;
qualitative-quantitative.
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INTRODUÇÃO

A Área de Recursos Humanos deixou de ser um mero departamento de pessoal para se

tornar  peça  chave  de  transformações  dentro  de  uma  organização.  Sobre  as  principais

tendências da gestão de pessoas: 

Há pouco tempo, o departamento de recursos humanos atuava de forma mecanicista
onde a visão do empregado prevalecia à obediência e a execução da tarefa, e ao chefe,
o controle centralizado. Hoje, as relações estão mais orgânicas e gerir pessoas não é
mais um fator de uma visão sistemática, metódica, regrada ou mesmo sinônimo de
controle e obediência. (MILDEBERGER, 2011)

Assim, além da mudança na forma de atuação, o RH5 também sofreu modificações

quanto ao seu perfil constituinte. Antes muito focada em especialistas de áreas de ciências

humanas,  profissionais  que  trazem  novas  visões,  como  de  que  a  gestão  comercial  e  a

estratégia devem ser focos tão importantes para o setor de RH quanto a gestão de pessoas,

estão conquistando espaço.

Isso  porque  a  necessidade  do  RH  atuar  estrategicamente  modificou  o  perfil  do

profissional desejado pelo mundo corporativo. Sendo assim, segundo Marcos Vono, diretor de

recursos humanos do grupo educacional carioca Ibmec, na revista Exame (2013), o gestor

precisa ir além dos aspectos humanos,  tem de pensar de forma estratégica para conseguir

propor soluções que gerem vantagens competitivas e apoiem os funcionários a atingir suas

metas.

Apesar das universidades ainda não darem a devida atenção a esse lado humanístico

dos estudantes de exatas, é crescente o número de cursos, especializações e pós-graduações

em  setores  vinculados  a  recursos  humanos  para  que  se  garanta  essa  complementação

curricular. Segundo dados da Infomoney6, referência em economia, carreira e mercado, a pós-

graduação em gestão de pessoas se destaca como um dos 10 cursos de especialização que

estão em alta no Brasil (ADMINISTRADORES, 2013).

Ainda, a presença de estudantes de diversos campos da ciência em setores de gestão de

pessoas nos Times Enactus do Brasil comprovam a multidisciplinaridade do novo espaço de

RH que está sendo criado.

5 Recursos Humanos.
6 O InfoMoney é o maior  site  especializado em investimentos  pessoais  e  educação  financeira  do Brasil  e
também publica a revista InfoMoney.
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OBJETIVOS

Com essa mudança no perfil constituinte no campo do RH, que traz profissionais de

diversas áreas para este ambiente, incluindo principalmente especialistas das exatas, faz-se

necessária novas discussões e produções que discorram sobre esse conteúdo, dialogando com

experiências e produções bibliográficas. O objetivo desse artigo é, então, pautar diálogos e

estabelecer novas conexões com esse tema, abarcando as mudanças que aconteceram e estão

acontecendo quando profissionais de diversos campos da ciência começam a ocupar, executar

e construir este novo espaço. 

Sendo assim, a comunidade técnica e órgãos públicos e privados terão mecanismos

para  projetar,  de  forma  mais  eficiente,  eficaz  e  confiável,  novas  ferramentas  que

proporcionem mensurações mais hábeis e a quebra de padrões de contratação, permitindo o

melhor funcionamento do setor em questão.

METODOLOGIA

Inicialmente,  para embasamento  do artigo,  foram realizadas  pesquisas quantitativas

com membros de times Enactus do Brasil  diferentes.  Segundo Martins (2018),  a pesquisa

quantitativa tem o objetivo de verificar estatisticamente uma hipótese a partir da coleta de

dados concretos e quantificáveis,  isto é, números.  Ela se baseia em questionários e outras

formas  de  entrevista  estruturadas  para  coletar  opiniões  e  informações  que  serão

posteriormente agrupadas e analisadas de maneira estatística.

A pesquisa quantitativa foi realizada com 48 membros da área de gestão de pessoas

dos  times  Enactus  do  Brasil  de  28  times  diferentes  através  de  uma  amostragem  não

probabilística por conveniência. Levine et al., (2008, p. 218) afirma que em uma amostra não

probabilística  você  seleciona  os  itens  ou  indivíduos  sem  conhecer  suas  respectivas

probabilidades de seleção. Já em relação a amostragem não probabilística por conveniência é

uma técnica de amostragem em que, como o próprio nome implica, a amostra é identificada

primeiramente  por  conveniência.  Elementos  são  incluídos  na  amostra  sem probabilidades

previamente  especificadas  ou  conhecidas  de  eles  serem  selecionados  (ANDERSON;

SWEENEY; WILLIAMS, 2007).

Ainda, esse artigo tem caráter bibliográfico, e de acordo com Carvalho et. al (2004), a

pesquisa bibliográfica é a busca de uma problematização de um projeto de pesquisa a partir de
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referências publicadas,  analisando e discutindo as contribuições culturais  e científicas.  Ela

constitui  uma  excelente  técnica  para  fornecer  ao  pesquisador  a  bagagem  teórica,  de

conhecimento, e o treinamento científico que habilitam a produção de trabalhos originais e

pertinentes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O questionário em questão foi efetuado apenas com membros que já faziam parte do

setor de gestão de pessoas dos Times Enactus do Brasil e contava com apenas 3 perguntas

(Figura 1):  Nome do membro, time do qual fazia parte e curso de graduação atual. 

Figura 1 - Questionário para mensuração dos membros.

Fonte: Autor (2018).

O questionário ficou disponível na plataforma do Google Forms por dois dias e obteve

48 respostas. O resultado da pesquisa (Gráfico 1) se mostrou satisfatório: das 48 pessoas que
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responderam o questionário, 41 delas eram estudantes de algum curso que possuíam o caráter

das exatas.

Fonte: Autor (2018).

Dessa  forma,  observa-se,  através  desses  dados  que  é  possível  comprovar  como  a

composição estrutural das áreas de gestão de pessoas está sendo modificada, uma vez que a

porcentagem de membros que cursam graduação com enfoque em ciências exatas é superior a

85%. Assim sendo, é necessário também avaliar  de que forma estão sendo impactados os

times que se encaixam nessas modificações, para garantir a efetividade e confiabilidade desse

novo espaço que está sendo criado.

Como  forma  de  análise  e  constatação  do impacto  que  exercem os  estudantes  das

exatas nos setores de gestão de pessoas e qualidade, é possível uma análise da planilha de

acompanhamento de membros do Time Enactus UFAL. Uma planilha automatizada (Figura

2),  que  consegue  quantificar  atividades  e  comportamento  mensalmente,  dando  ao  Time

suporte  para contabilização de horas,  impacto  e desenvolvimento  interno.  Tal  planilha  foi

desenvolvida por três estudantes das diversas Engenharias do Time Enactus Ufal (Engenharia

Ambiental e Sanitaria, Engenharia Química e Engenharia da Computação) com o auxílio de
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outros  times  Enactus  do  Brasil  que  já  utilizavam  metodologias  de  mensuração  do

desenvolvimento de membros, como o Time Enactus CEFET-RJ e o Time Enactus UFPA.

Nesse modelo de avaliação interna, cada integrante do Time tem sua própria planilha e

possui  livre acesso na plataforma do  Google Drive. Membros e líderes possuem planilhas

diferentes, pois os líderes preenchem as planilhas de seus membros com suas atividades e

prazos e os membros apenas classificam essas atribuições de acordo com dificuldade e horas

trabalhadas. A planilha, desenvolvida no Excel, é dividida em duas abas principais: Atividades

e Membresia e Desempenho e Comportamento. Nelas, há campos que devem ser preenchidos

somente pelos líderes, outros que são preenchidas pelos membros das áreas e outros, pelos

membros de Gestão de Pessoas. 

Na área preenchida pelo líder (Figura 2), a pontuação na qualidade de execução da

atividade varia de -2 a 2, -2 correspondendo a “Muito abaixo do esperado” e 2, “Muito acima

do esperado”. O “Status da Atividade” pode ir, como mostrado na Figura 2, de “Entregue no

Prazo” a “Não Executada”. Os valores para cada um dos status são mostrados na Figura 3. A

coluna  de  “Pontuação”  é  fixa,  pois  são  valores  previamente  estabelecidos  por  Gestão  de

Pessoas. O “TOTAL” é a multiplicação da “Pontuação” pela “Quantidade”.

Na “Área de GP”, preenchida pelos membros de Gestão de Pessoas, são colocadas

atividades como o preenchimento das planilhas de gerenciamento de atividades, respostas em

eventuais  questionários  enviados  aos  membros  ou  qualquer  atividade  extra  que  deva  ser

realizada por todos do time, pois também são importantes, mesmo que não sejam atividades

relacionadas diretamente à área de atuação do membro.

Figura 2 - Área do líder. 

Fonte: Autor (2018).
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Figura 3 - Pontuações.

Fonte: Autor (2018).

Os critérios “Criação de case de sucesso”, “Aproveitamento de grande oportunidade”

e “Atividade de impacto fora da curva na comunidade” possuem pontuações especiais, mais

altas, já que são mais difíceis de serem realizadas e trazem bons resultados para o time.

Já  na  área  dos  membros,  o  preenchimento  é  em  relação  ao  tempo  dedicado  às

atividades e nível de dificuldade, que pode ir de “Trivial” a “Muito Díficil”, sendo atribuídas

pontuações diferentes para cada um deles.

Na aba de desempenho e comportamento (Figura 4), os membros são analisados de

maneira  mais  pessoal,  para  que  sejam notados seus  pontos  a  serem trabalhados  e  pontos

fortes. Dessa forma, considera-se competências como trabalho em equipe, comprometimento,

relacionamento  interpessoal,  criatividade,  organização  e  análise  crítica.  Tais  competências

também possuem pontuações diferenciadas, de acordo com o impacto que se exerce no time

em geral. Essa aba também é preenchida pelos líderes.

Os valores dos critérios vão de -2 a 2, sendo -2 uma antievidência forte, que é quando

nota-se que a pessoa possui comportamento inaceitável em relação a determinado indicador e
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2,  uma evidência  muito  forte,  quando nota-se  que  a  pessoa  avaliada  tem comportamento

louvável em relação ao indicador. Porém, alguns critérios  não vão de -2 a 2.  Alguns têm

apenas  pontuações  positivas,  e  outros,  apenas  pontuações  negativas,  por  serem  ou  não

obrigação.  Por  exemplo,  no  critério  “Frequenta  as  reuniões”,  como  é  uma  obrigação,  o

membro não recebe pontuação positiva caso compareça a todas as reuniões, mas perde pontos

caso falte com frequência. Já no critério “É uma pessoa comunicativa, se expressa bem”, o

membro não perde pontos caso não se comunique tão bem, mas se o fizer, ganha pontuação

positiva.
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Figura 4 - Avaliação de desempenho e comportamento.

Fonte: Autor (2018).
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Por fim,  realiza-se um balanço geral com o somatório de todas as pontuações e é

possível  elaborar  relatórios  mensais  de  acompanhamento  e  evolução,  assim  como  a

comparação entre áreas e a visualização do andamento de todo o time. 

A utilização dessas planilhas  permitiu  otimizar  processos internos do time Enactus

Ufal, garantir o comprometimento dos membros, a execução de atividades, o andamento dos

projetos  e  o  conhecimento  mais  aprofundado  dos  componentes  do  grupo,  podendo

potencializar qualidades e assegurar desenvolvimento pessoal e profissional. 

Há mais facilidade para saber quais tipos de capacitação são mais necessárias, para

fazer  feedbacks  bem  embasados,  para  saber  quais  membros  precisam  de  maior

acompanhamento,  reconhecimento,  advertência  ou,  em casos  de recorrência  de  pontuação

muito negativa, desligamento. Dessa forma, confirma-se que o compromisso assumido pelos

responsáveis pelo RH do time foi cumprido e o crescimento é efetivo e notável. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa se  propôs,  como objetivo  geral,  mensurar  a  incidência  de alunos de

exatas nas áreas de gestão de pessoas e RH dos times Enactus do Brasil para comprovar e

expor a mudança que o setor vem sofrendo na sua constituição. Tendo em vista tudo o que foi

exposto, fica clara a necessidade da adaptação dos profissionais (sejam eles especialistas nas

áreas das exatas ou não) à nova realidade, garantindo o melhor funcionamento das atividades

e a qualidade na execução e acompanhamento de membros.
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