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Resumo

O planejamento dos recursos humanos, na maioria das vezes, é realizado de forma tentativa, baseado na percepção dos gestores ou
negociações políticas. O resgate de técnicas da administração científica de Taylor, sem conotação mecanicista, pode apoiar decisões
mais assertivas nas pequenas empresas, favorecendo a sobrevivência e o controle dos custos (salários e tributos). O DimensionaRH é
um artefato (software e instruções de uso) que objetiva verificar o dimensionamento da estrutura organizacional, tendo como base a
divisão de tarefas (cargos) e tempo de execução das mesmas. O artefato foi construído sob o método Design Science, buscando
encontrar uma solução satisfatória para um problema relevante. Sua construção seguiu os sete critérios do Design Science Research
(HEVNER et al, 2004) e as cinco fases de desenvolvimento de De Sordi (2015), além de conceitos da administração cientifica. O
DimensionaRH foi aplicado em três pequenas empresas - duas com rotinas estabelecidas e uma com trabalho sob demanda. Na
primeira, o artefato apontou ociosidade em dois de sete cargos; na outra, dois cargos podem ser revisados devido à sazonalidade da
demanda e na terceira verificou falta de conhecimento sobre tempo de execução do trabalho e custo da hora trabalhada antes de
processar seu resultado. As três empresas avaliaram o artefato de forma bastante favorável. Além do propósito de dimensionamento do
quadro de pessoas, o artefato apontou outras questões importantes como pouco conhecimento dos volumes de trabalho, a ausência do
uso de indicadores de gestão e confusões de nomenclatura de cargo, em especial a divisão gestor-não gestor, tornando sua utilização de
importância prática e cientifica (aumento do conhecimento aplicado).



ScienceE

DimensionaRH

Contextualização:

 Planejamento de pessoas nas empresas é realizado de forma

tentativa,

 Conceitos da administração científica são pouco usados até pela

conotação mecanicista,

 Decisões mais assertivas podem ser tomadas pelas pequenas

empresas favorecendo sobrevivência e controle de custos (salários e

tributos).

Objetivos:

Método:

 Design Science

Resultados e Análises: 

 Aplicação em três empresas:

EMPRESA A:

EMPRESA B:

EMPRESA B:

EMPRESA C:

Considerações Finais:
 As empresas avaliaram favoravelmente o artefato (média 93 em até

105 pontos),

 Além do dimensionamento de pessoas, o artefato apontou outras
questões relacionadas a gestão: pouco conhecimento sobre
volumes de trabalho, a ausência do uso de indicadores de gestão e
confusões sobre cargos, em especial a divisão gestor-não gestor.

 Utilização do artefato revela importância prática e cientifica -
aumento do conhecimento aplicado e da reflexão.

 Propor um 

artefato visando o 

dimensionamento 

racional de 

recursos 

humanos em 

pequenas 

empresas

 Verificar como o pequeno

empreendedor dimensiona a

quantidade de recursos humanos

necessária para a execução das

atividades de suas empresas;

 Desenvolver um artefato visando

auxiliar o dimensionamento de

recursos humanos de pequenas

empresas, utilizando o método de Design

Science;

 Aplicar o artefato em três pequenas

empresas e confirmar, após a aplicação,

as especificidades do artefato;

 Analisar a praticidade e os benefícios

proporcionados pelo artefato por meio

de entrevistas e questionários.

Menu de análises – DimensionaRh

% produtividade Análise

Entre 95% e 100% Pode haver sobrecarga de atividades no cargo

Acima de 100% Cargo com sobrecarga de atividade

Entre 75% e  95% Cargos com dimensionamento correto

Abaixo de 75% Cargo com ociosidade


