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Resumo 

O presente relatório tem por objetivo propor um plano de gestão eficiente de pessoas através 

de utilização da ferramenta de dimensionamento de recursos humanos direcionado ao pessoal 

de apoio e técnico-administrativo do Hospital Ferreira Machado/HFM, em Campos dos 

Goytacazes-RJ.Para atender ao objetivo geral foi feita da revisão bibliográfica sobre Gestão 

de Pessoas e dimensionamento de pessoal e identificação da situação da força de trabalho do 

pessoal técnico-administrativo do HFM. O mau dimensionamento de pessoas tem impacto no 

gasto do dinheiro público, na saúde do trabalhador, na qualidade do serviço prestado à 

sociedade. Destarte, o dimensionamento de pessoal é indispensável uma política de gestão de 

pessoas eficiente e estratégica, que objetive a valorização dos servidores, o aproveitamento 

dos talentos, melhor distribuição de atribuições, entendendo o trabalhador como sujeito ativo 

e participante das ações que viabilizam a prestação de serviços de qualidade e a utilização dos 

recursos públicos de forma eficiente e eficaz. 
 

Palavras-chave: Administração Pública, Dimensionamento de recursos humanos, Gestão eficiente de Pessoas, 

Hospital. 

1 - Introdução 

A crise nas organizações hospitalares públicas é um reflexo da situação econômica 

do país e má administração dos gestores públicos. Crise esta marcada por filas de espera, 

superlotação, falta de medicamentos e equipamentos, improvisos e falta de funcionários. 

Fatores financeiros influenciam nas decisões do Administrador e na prestação dos 

serviços prestados à comunidade, mas a Gestão de Pessoas ocupa posição estratégica na 

gestão pública. O trabalhador é fator crucial nas Instituições e tem ligação direta com a 

qualidade dos serviços prestados, tendo em vista que, quando o mesmo é valorizado e tem 

suas necessidades satisfeitas, tem melhor desenvolvimento. 

Este Relatório Técnico, haja vista observação (aos longos dos quinze anos trabalhados 

na instituição), da problemática da força de trabalho do Hospital Ferreira Machado, 

pertencente à Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes-RJ, tem por objetivo 

propor um plano de gestão eficiente de pessoas através de utilização da ferramenta de 

dimensionamento de recursos humanos direcionado ao pessoal de apoio e técnico-
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administrativo (exceto profissionais da Enfermagem, Instrumentadores Cirúrgicos, 

Fisioterapeutas, Musicoterapeutas, Fonoaudiólogos e  Médicos por terem quantidade 

específica estabelecidas pelos Órgãos que gerem essas categorias ). 

Para atender ao objetivo foi feita da revisão bibliográfica sobre Gestão de Pessoas e 

dimensionamento de pessoal e identificação da situação da força de trabalho do pessoal de 

apoio e técnico-administrativo do HFM. 

O dimensionamento de pessoal é um instrumento de gestão eficiente da Administração 

Pública Municipal que mensura e planeja as necessidades de pessoal a curto, médio e longo 

prazo para atender os objetivos da instituição de forma eficaz e eficiente e de forma a 

respeitar a integridade e valorização de pessoal (LEME, 2011). 

O mau dimensionamento de pessoas tem impacto no gasto do dinheiro público, na 

saúde do trabalhador, na qualidade do serviço prestado pela Instituição, na imagem da 

Instituição e do serviço público e na qualidade de vida da população.  

Destarte, é indispensável uma política de gestão de pessoas eficiente e estratégica, que 

objetive a valorização dos servidores, o aproveitamento dos talentos, melhor distribuição de 

atribuições, entendendo o trabalhador como sujeito ativo e participante das ações que 

viabilizam a prestação de serviços de qualidade e a utilização dos recursos públicos de forma 

eficiente e eficaz. 

As ações da área de Gestão de Pessoas possuem um papel fundamental no 

desenvolvimento e sobrevivência de qualquer organização, logo o a situação tratada neste 

relatório pode ser resumido na seguinte questão: como o Hospital Ferreira Machado (HFM) 

pode adequar a atual necessidade de pessoal em função da estrutura vigente e da demanda de 

serviços, que estão em constante expansão, ao inverso do que ocorre com o quantitativo de 

pessoal de apoio-técnico-administrativo pertencente ao Quadro de Pessoal do HFM? 

Com um modelo de dimensionamento de pessoal que pudesse determinar o 

quantitativo necessário de recursos humanos para cada um dos cargos ou funções e setores de 

modo a cumprir os objetivos institucionais, haveria uma distribuição mais harmoniosa das 

funções e, conseqüentemente, redução da sobrecarga de servidores, problemas de saúde e de 

gastos extras e otimização dos serviços prestados. 
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Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e exploratória baseada em um estudo de caso 

de uma instituição pública de saúde. Inicialmente será realizada uma revisão bibliográfica 

sobre gestão de pessoas e dimensionamento de recursos humanos e lançaremos mão de fontes 

de evidência do quadro atual de dimensão de servidores da Fundação Municipal de Saúde 

através de pesquisa documental (documentos internos como relatórios, manuais de 

procedimentos, memorandos, jornais, histórico institucional da empresa, organogramas, bem 

como outros registros que se mostraram necessários para a adequada descrição do caso). Na 

seqüência é proposta a utilização da ferramenta de redimensionamento de pessoal. 

Para revisão de literatura foi realizado um levantamento bibliográfico das publicações 

nacionais acerca do tema, abrangendo artigos, livros. 

Para discutir conceitos e importância das pessoas para as organizações, abordamos os 

livros de Chiavenato (2004 e 1999, respectivamente) “Recursos Humanos: o capital humano 

das organizações” “Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações” 

e as obras de Magiroski et al. (2017) e Steinmetz (2013). Em relação ao estudo da Gestão de 

Pessoas no setor públicos abordamos as obras de Carvalho et al. (2015) e  Gemelli & Filippim 

(2010). 

Para entendimento do conceito e formas de aplicação do dimensionamento de pessoal, 

recursos humanos ou da força de trabalho utilizamos as obras de Barbosa & Ferreira (2009), 

Marinho & Vasconcellos (2007), Reis, Martins e Freitas (2015). 

Os procedimentos de coleta de informações fizeram-se através de coleta em campo e 

pesquisas bibliográficas. Sendo assim, a pesquisa tem três fases: revisão bibliográfica, 

diagnóstico e proposta de utilização do dimensionamento de pessoal. 

Destarte, com vistas à busca pela melhor estratégia de ação diante das demandas de 

pessoal do Hospital Ferreira Machado, o trabalho a ser realizado servirá de apoio ao Hospital 

e às demais Unidades Fundação Municipal de Saúde – FMS. 

2 – Apresentação do Caso e Diagnóstico 

2. 1 – A instituição: 

O Hospital Ferreira Machado (HFM), fundado em 11 de junho de 1952, é um hospital 

de emergência nível III pela classificação do Ministério da Saúde, pertencente à Fundação 
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Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, subvencionada por 

esta Prefeitura e através do Fundo Municipal de Saúde, que repassa as verbas do SUS. 

De acordo com dados coletados junto ao Departamento de Recursos Humanos do 

hospital (literatura informativa do hospital), o HFM é uma unidade de saúde pública 

referência para atendimento das urgências e emergências traumáticas, tem como missão atuar 

como referência no Norte/Noroeste Fluminense, em atendimento emergencial de média e alta 

complexidade, de forma resoluta, humana e eficaz, e tem como visão ser reconhecido como 

Instituição de excelência no cuidado emergencial multidisciplinar aos usuários, sendo modelo 

de estrutura física, equipamentos e uso de materiais adequados aliados a um corpo funcional 

capacitado, valorizado e comprometido. 

O hospital, situado à Rua Rocha Leão, nº 2, Caju, Campos dos Goytacazes, opera com 

um quadro de 1.779 funcionários, entre médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, 

técnicos de enfermagem, assistentes sociais, dentistas, psicólogos, farmacêuticos, 

fisioterapeutas, fonoaudiólogos, bioquímicos, nutricionistas, biólogos, terapeutas 

ocupacionais, técnicos de radiologia, técnicos de laboratório, técnicos em tomografia, pessoal 

administrativo e de apoio, a saber: Auxiliar de serviços gerais, auxiliar operacional de saúde, 

assistente administrativo, administrador hospitalar, Assessor Técnico, jornalista, engenheiro, 

motoristas e terceirizados.  

O HFM 185 leitos divididos entre o Pronto Socorro e os setores de internação, a saber: 

Clínica Cirúrgica, Clínica Médica, Clínica Neurocirurgia, Clínica Pediátrica, DIP (Doenças 

Infecto-Parasitárias), 2 (dois) CTI’s (Centro de Tratamento Intensivo), UTIP (Unidade de 

Tratamento Intensivo Pediátrico) e Centro Cirúrgico. Além desses serviços o hospital possui 

um laboratório de Análises Clínicas; o Hemocentro Regional de Campos, que em 2010 teve 

16.455 atendimentos aos doadores de sangue (cadastro, pré-triagem, triagem, coleta de sangue 

total e coleta por aférese, lanche) e foram feitas 16.389 distribuição de hemocomponentes 

para as Unidades Hospitalares de Campos dos Goytacazes e Regiões Norte e Noroeste do 

Estado.   

O Hospital possui um setor de Diretoria de Recursos Humanos, composto por um 

Diretora de Recursos Humanos, dois Assistentes Administrativos (apoio e assistência 

administrativa), uma Administradora Hospitalar, uma Assessora Técnica, uma Psicóloga e 
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cinco Assistentes Sociais, responsável pela gestão de dois Hospitais, três unidades básica de 

saúde (UBS), programa de emergência em casa e sete Unidades Pré-hospitalares (UPH). 

Ao Departamento de RH estão ligados os setores de Departamento Pessoal, Setor 

administrativo de freqüência e pagamento e Serviço de Saúde Ocupacional. 

Dentre as atividades do Recursos Humanos (RH) do Hospital Ferreira Machado 

podemos citar: a recepcionar e lotar de novos concursados; gerenciamento de concursos e 

processos seletivos internos; remanejamentos, cessão e permuta de servidores; ações voltadas 

para a saúde e qualidade de vida do servidor; atender às necessidades dos três setores 

subordinados ao RH;  treinamento e desenvolvimento de servidores; assistência aos gestores, 

etc. 

Trata-se de um RH estratégico, que desenvolve sistemas de apoio necessários para a 

realização do trabalho e busca um ambiente de trabalho positivo com um atendimento eficaz à 

comunidade. O RH possui uma gestão mais dinâmica e focada no desenvolvimento e na 

motivação das pessoas. Preocupa-se com os interesses dos colaboradores. Todavia, não dispõe 

de um método de organizar e planejar os recursos humanos do HFM tendo em vista que não 

possui autonomia nas decisões e outras forças, como a política, interferem na lotação de 

servidores. 

É comum lotações, remanejamentos e RPA’s já serem definidos a partir da Secretaria 

de Gestão Pública (Prefeitura Municipal de Campos), sem a possibilidade de intervenção do 

RH do HFM e que muitas vezes são feitas não contemplando a real necessidade do hospital. 

Desta forma, podemos perceber a complexidade e ambiguidade n gestão pública, 

haja vista que o Recursos Humanos busca ser estratégico, mas coexiste em um ambiente com 

características patrimonialista, sofrendo forte interferência do cenário político, falta de 

investimento em capacitação, falta de ambiente adequado de trabalho e de valorização do 

servidor. 

O Recursos Humanos busca ser estratégico, mas a gestão acaba sendo focada nos 

cargos e não na competência, ou seja não visa os conhecimentos, habilidades e aprendizagem 

contínua  dos servidores para alcance dos objetivos da instituição.  
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2.2 – Diagnóstico - A força de trabalho no HFM 

 

É importante ressaltar que a maioria da força de trabalho, tanto da área fim, nos cargos 

técnicos, como da área meio, possui qualificação de nível superior na área em que atuam no 

HFM, e as principais necessidades e expectativas na força de trabalho se localizam na 

melhoria das condições de trabalho, na assistência em suas necessidades bio-psico-sociais, no 

aprimoramento da qualificação para a execução do trabalho, na qualidade de vida no trabalho 

e nos direitos assistenciais. Essas expectativas se traduzem através dos seguintes projetos: 

Cuidando de quem cuida - voltado para os empregados hipertensos, Ergogualy (ginástica 

laboral), Saúde Mental do Trabalhador, Cursos de capacitação para liderança, liberação dos 

empregados para participação em congresso, diversos cursos para os empregados em parceria 

com a Secretaria Municipal de Saúde (Excel, Cuidador de idosos, Redação oficial, 

Informática Básica, Dependência química, Refeições hospitalares, Capacitação para prática 

hemoterápica, Ética para enfermagem, Equipes de alta performance, Reciclagem em 

Bioquímica e Saúde e Violência Sexual), palestras, seminários, ações de educação continuada, 

encontros de categoria profissional e treinamentos com EPI em diversas áreas. 

A maior dificuldade do Hospital é com relação ao deficiente quantitativo de 

profissionais da área de enfermagem, administrativo, apoio técnico-administrativo e Médicos, 

o que acaba por sobrecarregar esses profissionais, influenciando, assim, na qualidade do 

serviço prestado. Somado à carência de profissionais há ainda o mau dimensionamento dos 

servidores, onde há setores com muitos servidores e outros com poucos. 

A Fundação possui 4.000 servidores e o HFM possui cerca de 1800 servidores. 

Contudo há servidores cedidos e lotados em outros órgãos, prefeituras, etc. Somado à má 

distribuição e à cessão de servidores há defasagem na realização de concursos públicos para 

cargos de apoio e administrativo, sendo o último concurso realizado para esses cargos em 

2001. Logo, as vacâncias por exoneração e aposentadorias não têm sido supridas. Com 

relação aos demais cargos, houve concurso público em 2001, 2007, 2012 e 2014. Todavia, 

devido ao cenário de crise econômica, o poder executivo alega estar impossibilitado de 

empossar novos concursados, mesmo já aprovados no concurso. 
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Retirando o quantitativo de servidores da área de Enfermagem (Auxiliares, Técnicos e 

Enfermeiros) e Médicos contabilizam-se 732 servidores das demais categorias de apoio e 

técnico/administrativos, que são objetos deste estudo. 

De acordo com dados coletados junto ao Departamento Pessoal do HFM, no período 

de 2016 a 2019 foram 48 aposentadorias,   87 exonerações , 3 abandonos de cargo  e 22 óbitos 

de servidores. Ainda constam 15 cessões de servidores para a Câmara de vereadores de 

Campos e 389 cessões de servidores do HFM para outros órgãos de Campos e outras 

Prefeituras. 

Para os cargos de apoio de níveis fundamental e médio (Auxiliar Operacional de 

Saúde, Auxiliar de Serviços Gerais e Assistentes Administrativos) não houve concurso 

público desde 2001 e ao longo de 2016 a 2019 foram 55 baixas por exonerações, 

aposentadorias e óbito. 

No período de 2016 a 2019 foram 119 remanejamentos para outras Unidades da 

Fundação Municipal de Saúde (14, 13, 43 e 49 respectivamente). 

Além do mais, de acordo com os dados coletados no setor de Contas Médicas do 

HFM, o hospital, no período de 2015 a 2019, teve registro de 245.007 atendimentos de 

Urgência (55.850, 55.266, 50.994, 59.129 e 9.23.768 respectivamente), 123.604 de 

atendimentos de Emergência (31.719, 32.468, 25.845, 24.232 e 9.340 respectivamente) e 

17.445 de internação (3.549, 04.209, 5.099 e 4.588 respectivamente). 

Como paliativo, a administração pública tem lançado mão de pagamento de 

profissionais autônomos (RPA-Recibo de pagamento a autônomos) e pagamento de 

substituições (espécie de hora extra) para suprir as vagas não preenchidas. 

Durante os dez anos de trabalho na Diretoria de RH (2008 A 2018) constatou-se, 

através de solicitações de pessoal oriundas das chefias de setor, de reclamações de servidores 

que acusaram estar sobrecarregados, pelo índice exonerações, aposentadorias, reduções de 

carga horária e readaptação funcional e escassos concursos para área administrativa, que há 

carência de servidores, mas que também há um dimensionamento incorreto que é 

impulsionado pelo pagamentos de extras e por questões políticas. 
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Constatou-se que há déficit de servidores devido à saída de servidores, seja por 

exoneração ou por cessões e remanejamentos incorretos e a não realizações de concursos 

públicos diante do aumento da demanda do Hospital. 

Assim, torna-se necessário um trabalho de dimensionamento funcional na Instituição 

através da análise e avaliação das escalas e atividades desenvolvidos pelos profissionais dos 

setores, visando uma adequação do quantitativo de servidores e real necessidade do setor. 

3 – Referencial Teórico  

  Para sustentação teórica da proposta faremos uma abordagem a respeito dos conceitos 

de Gestão de Pessoas e redimensionamento de pessoal. 

3. 1 – Gestão de Pessoas 

 

As organizações, por muito tempo, adotaram modelos de administração científica, 

racional e burocrática com foco tarefa e não no trabalhador. O modelo adotado gerou grande 

insatisfação nos trabalhadores culminando no surgimento da Escola das Relações Humanas, 

que levava em consideração fatores sociais e psicológicos no trabalho. 

Segundo Chiavenato (2014, p. 7), a relação trabalhador/organização era marcada por 

antagonismo e conflitos tendo em vista que acreditava-se que os objetivos da empresa (lucro, 

produtividade, redução de custos, etc) eram incompatíveis com os objetivos individuais das 

pessoas (melhores salários, condições de trabalho, descanso, progresso pessoal). 

A mudança na forma de gestão teve impacto direto na área de Gestão de Pessoas ou 

Administração de Recursos Humanos. As pessoas passam a ser vistas como: seres humanos, 

ativadoras de recursos organizacionais, parceiras da organização, talentos fornecedores de 

competências e como capital humano. 

Com a globalização da economia, forte competitividade no mundo dos negócios, 

mudanças rápidas e imprevisíveis e o dinamismo no ambiente, as organizações de sucesso não 

mais administram pessoas, mas sim com pessoas (CHIAVENATO, 2099, p.3). 

Antes objetificadas, as pessoas passam a ser tidas como cooperadoras e como parte 

crucial para o sucesso das organizações. O foco era nas tarefas e no lucro em detrimento do 
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capital humano.  A gestão de Pessoas, então Departamento de Pessoal, consistia em 

procedimentos mecanizados e burocráticos de controle e registro de pessoal. 

A Gestão de Pessoas refere-se em práticas e políticas necessárias à administração do 

trabalho das pessoas resumindo-se nos processos de agregar pessoas (recrutamento), aplicar, 

recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas (CHIAVENATO, 2014, p.13).  

Para Steinmetz (2013, p.14), a administrar ou gerir pessoas significa fazer com que a 

empresa crie um ambiente no qual as pessoas se sintam bem, ao mesmo tempo em que 

agregam valor ao trabalho executando de modo a alcançar os objetivos da organização. 

Gerir pessoas é influenciar no potencial competitivo da empresa e na melhor prestação 

do serviço tendo em vista que um ambiente onde há valorização e incentivo no 

desenvolvimento do talento individual gera satisfação e um trabalhador satisfeito trabalha 

melhor. 

Na concepção de Magiroski et al.  (2017, p. 72), com a mudança de entendimento das 

organizações, na qual capital humano passar a ser visto como fator diferencial capaz de 

constituir vantagem competitiva, a gestão de recursos humanos ganha importância, pois está 

em sua competência colaborar para que a organização alcance os objetivos pretendidos. 

Chiavenato (2014, p.41) aponta que os gestores de pessoal devem desempenhar 

múltiplos papeis: operacionais e estratégicos ao mesmo tempo para adicionar valor à 

organização, servir aos seus objetivos e criar vantagens competitivas. 

Destarte, a Gestão de pessoas é importante para a organização, seja ela pública ou 

privada, porque proporciona maior comprometimento da equipe com o trabalho, elevação do 

desempenho e talento dos colaboradores, vê o colaborador como parte importante da 

organização, melhoria na qualidade das relações de trabalho e no clima organizacional e 

melhoria na eficiência e eficácia da organização tornando-a mais competitiva. 

 

3.1.1 – Gestão de pessoas na Administração Pública 

 

 Passaram-se muitos anos para que chegássemos ao modelo de Gestão de 

Pessoas e muitos são os desafios para que haja uma administração eficiente de pessoas. Os 

grandes desafios ainda são a mudança de mentalidade em relação ao valor competitivo do 
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colaborador, mudança de mentalidade do colaborador e compreensão da estratégia 

organizacional, motivação do colaborador e o desenvolvimento de uma Gestão Estratégica de 

Pessoas. No setor público, os desafios da Gestão de Pessoas são maiores devido às 

características inerentes à Administração Pública. 

CARVALHO et al. (2015, p.7) fazem um apontamento a respeito dessas 

características da Administração Pública e de suas conseqüências para a Gestão de Pessoas: 

 

As organizações da administração pública possuem natureza permanente, entretanto, 

estão sujeitas a constantes alterações ocorridas devido às mudanças de governo. Isso 

força com que a organização pública desenvolva recursos, projetos e estratégias com 

maior flexibilidade, propiciando constituir organizações públicas coerentes e 

permanentes. 

 

De acordo com Bergue (2007 apud CARVALHO et al. 2015, p.3), a Gestão de 

Pessoas, no setor público, consiste no empenho para a manutenção e desenvolvimento de 

pessoas nas organizações públicas em conformidade com os princípios legais e 

constitucionais. 

Todavia, Gemelli & Filippim (2010, p. 167; 172) inferem que a área de Gestão de 

Pessoas não é valorizada na Administração Pública uma vez que é tratada como setor que 

apenas contrata e demite pessoas em detrimento da busca da qualificação dos servidores 

esquecendo que a mesma é elo entre servidores e a organização pública. Além do mais, ainda 

encontra-se, muitas vezes, no estágio de administração de pessoal exercendo tarefas 

meramente burocráticas. 

Somado a essa problemática, percebemos que há dificuldades na aplicação de 

pessoas (alocação devida de pessoas nas funções) e qualificação de pessoal, uma vez que há 

alocações em funções e cargos devido a acordos políticos.  

Gemelli & Filippim (2010, p. 172) afirmam que nos órgãos públicos era comum um 

grande apadrinhamento de pessoas da família, muitas sem capacitação, e que por esse motivo, 

a partir da Constituição de 1988, foi inaugurado processo de busca de transparecia, eficiência 

e igualdade no ingresso ao serviço público. CARVALHO et al. (2015, p. 6), ratificam o 

supracitado, afirmando que foi uma tentativa de combater promessas e favores políticos e o 

favorecimento de parentes com cargos públicos. 
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Contudo, apesar das reformas ocorridas na Gestão Pública ainda há resquícios dessas 

práticas nas organizações públicas. 

Como resultado, temos organizações públicas com excesso de servidores em muitas 

áreas e alta rotatividade da força de trabalho gerando gastos com custas trabalhistas, perda de 

tempo com integração e treinamento de servidor e desmotivação do servidor público 

(CARVALHO et al. 2015, p.2). 

A Gestão de Pessoal tem papel crucial na solução dessa problemática envolvendo a 

lotação e alocação de pessoal, desmotivação e sobrecarga de servidores públicos. Uma Gestão 

Estratégica atuará baseada nas competências e conhecimento visando à valorização e 

desenvolvimento de pessoal, cumprimentos dos objetivos da organização pública e 

atendimento às necessidades do cidadão. 

De acordo com Gemelli & Filippim (2010, p. 175), muitos modelos de gestão de 

políticas de recursos humanos que buscam aprimorar a força de trabalho estão sendo 

empregadas em muitos países confirmando que a eficiência, eficiência e efetividade estão 

associadas à necessidade da exata alocação das pessoas nas funções que desempenham 

(Dimensionamento de Pessoal) de forma a melhorar o atendimento à sociedade. 

 

3. 2 – Dimensionamento de Pessoal 

 

No subtítulo anterior percebemos que uma gestão de pessoas ineficiente acarreta em 

gastos públicos, mau aproveitamento e desenvolvimento dos servidores públicos e prestação 

descomprometida de serviço à comunidade.   Para um funcionamento de qualidade, uma 

organização precisa conhecer suas necessidades, quadro atual de pessoal e planejamento de 

força de trabalho.  Assim, os gestores de pessoas devem planejar e implementar estratégias, 

instrumentos e políticas de gestão de pessoas  de forma a atingir os objetivos da instituição de 

forma eficaz e eficiente. 

Dimensionar significa calcular tamanho ou dimensão. Dimensionamento de Pessoal 

é um planejamento contínuo de procedimentos para mensurar as necessidades presentes e 

futuras de recursos humanos de uma organização e adequar de forma quantitativa e 

qualitativa. 
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Dimensionamento de pessoal pode ser definido assim: 

O dimensionamento pode ser entendido como o processo de identificação, análise e 

quantificação da força de trabalho necessária ao cumprimento dos propósitos 

institucionais, considerando a proporção entre quantitativos de quadros da carreira e 

os usuários; as inovações tecnológicas e a modernização dos processos de trabalho 

(BARBOSA & FERREIRA, 2009, p. 3). 

 

O Instituto Publix define Dimensionamento da força de trabalho como “estimar o 

quadro ideal de pessoal de uma organização, de uma área, incluindo a definição das 

competências necessárias para o alcance das metas e sucesso organizacional. 

Barbosa & Ferreira (2009, p.3) apontam que o benefício do dimensionamento 

consiste no subsidio para identificação das necessidades de pessoal em cada unidade, da 

racionalização de processos e da necessidade de redefinição da estrutura organizacional. 

Já Reis, Martins e Freitas (2015, p. 47) concluíram que dimensionar a força de 

trabalho é importante, mas também que é necessário identificar e conhecer sobre a 

disponibilidade de pessoal para suprir as necessidades da organização. 

O processo de dimensionamento inclui diagnosticar situação atual da organização no 

que diz respeito ao quantitativo real e necessário de pessoal, listar e descrever cargos, funções 

e setores, identificar qualificação dos servidores, entre outros. 

Trata-se de um processo bem complexo sendo necessário o estabelecimento prévio de 

parceiros e respaldo da alta gerência haja vista que o dimensionamento repercute em 

mudanças significativas na organização como redução ou aumento de pessoal, necessidade de 

treinamentos, realocação de pessoal, realização de concursos. 

Para Dutra (2002 apud Reis, Martins e Freitas, 2015, p.40), é interessante se considerar 

aumento ou redução do quadro de pessoal, pois o confronto da situação atual com a situação ideal 

permite visualizar excessos e deficiências no quadro o que pode gerar contratações, 

remanejamentos e até desligamentos. 

Assim, dimensionamento é um instrumento de alinhamento nas organizações e, 

conseqüentemente, gera redução de gastos e alocação eficiente e satisfatória de pessoal 

otimizando a prestação do serviço. 
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4 – Plano de Ação 

 

Depois da elaboração da Introdução e Apresentação do Caso, estabeleceu-se um plano 

de ação para implementação do objetivo do presente trabalho. Todas as ações propostas a 

seguir têm por objetivo solucionar problemas na gestão de pessoas concernentes ao 

dimensionamento de pessoal do HFM. 

Para chegar a este plano de ação foi necessária observação sistêmica do modus 

operandi do HFM em relação à Gestão de Pessoas, observação esta que também serviu de 

subsídio para este Relatório. 

 

Ações (O que?) Por que? Onde? Quando? Quem ? Cargo Como? 

Quantificar a 

ocorrência 

substituições 

realizadas por 

servidores 

técnico-

administrativo

s no HFM 

Diagnosticar as 

necessidades de 

servidor baseado na 

quantidade de 

substituições e RPA’s. 

Departamento 

de Serviços de 

Administração 

de Frequência. 

2º semestre 

de 2019 

Chefe do 

Departamento 

de Serviços de 

Administração 

de Frequência. 

Análise de 

documentos do 

HFM (Tabelas 

de pagamentos). 

Quantificar 

setores e 

número de 

servidores 

técnico-

administrativo

s no HFM 

Diagnosticar o quadro 

funcional dos setores e 

analisar necessidades 

de servidor. 

Departamento 

Pessoal 

2º semestre 

de 2019 

Chefe de 

Departamento 

Pessoal 

Análise de listas 

de servidores 

por setor e 

cargos do HFM 

no banco de 

dados de 

Pessoal. 

Diagnosticar a 

necessidade de 

servidores 

Diagnosticar o quadro 

funcional dos setores e 

analisar necessidades 

de servidor. 

Setores do HFM 

e Diretoria de 

Recursos 

Humanos 

2º semestre 

de 2019 

Administradora 

Hospitalar, 

Assistente 

Social, 

Assistente 

Administrativo e 

Psicóloga da 

Diretoria de 

Recursos 

Humanos e 

Chefia Imediata 

de cada Setor 

Identificar as 

necessidades 

junto aos 

Superintendente

s dos setores do 

HFM. 

Propor um 

modelo 

Determinar o 

quantitativo 

Diretoria de 

Recursos 

1º semestre 

de 2020 

Administradora 

Hospitalar e 

Após a definição 

do quadro geral 
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 O plano de ação é iniciado com um diagnóstico da necessidade de pessoal baseado no 

quantitativo de substituições e pagamento de RPA’s realizado pelo Departamento 

Administrativo de Freqüência. Paralelo a esse diagnóstico, o Departamento de Pessoal fará 

um mapeamento de setores e quantitativo de servidores, constando de quantitativo de cargos 

técnico-administrativos por setor com o intuito de esboçar quadro funcional do hospital. 

 À Diretoria de RH e às Chefias Imediatas (Superintendentes) de cada setor caberia 

descrever cada atividade (rotina de trabalho) e propor a quantidade de servidor para exercer 

tal tarefa de forma a diagnosticar excessos e déficits no quadro funcional do setor. Durante 

esse diagnóstico junto aos setores algumas perguntas serão respondidas, tais como, “Quantos 

servidores são realmente necessários para cada processo?”; “É possível fazer com menos 

servidores?”; “O tempo estimado está de acordo com a realidade?”; “As entregas podem ser 

otimizadas?”; “Os servidores estão na posição correta?”; dentre outras. 

dimensioname

nto de pessoal. 

 

necessário de recursos 

humanos para cada 

um dos cargos ou 

funções e setores de 

modo a reduzir da 

sobrecarga de 

servidores, problemas 

de saúde e de gastos 

extras e otimização 

dos serviços 

prestados. 

Humanos Psicóloga da 

Diretoria de 

Recursos 

Humanos 

de lotação e seu 

dimensionament

o e do perfil dos 

cargos será 

proposto um 

modelo 

adequado à 

necessidade do 

HFM. 

Elaboração do 

Relatório Final 

Fazer ajustes 

metodológicos, 

conceituais, 

formatação. 

Diretoria de 

Recursos 

Humanos 

1º semestre 

de 2020 

Administradora 

Hospitalar e 

Psicóloga da 

Diretoria de 

Recursos 

Humanos 

Digitação e 

consulta de 

trabalho 

acadêmico e 

outras pesquisas. 

Execução 

Colocar em prática a 

proposta de 

redimensionamento 

elaborado. 

Diretoria de 

Recursos 

Humanos 

2020 

Administradora 

Hospitalar e 

Psicóloga da 

Diretoria de 

Recursos 

Humanos 

Remanejamento

s e cortes de 

substituições e 

RPA’s, 

realização de 

concurso 

público. 
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Após a definição do quadro geral de lotação e seu dimensionamento e do perfil dos 

cargos será proposto um modelo adequado à necessidade do HFM, a Diretoria de RH fará 

uma proposta de dimensionamento de Pessoal determinando o quantitativo necessário de 

recursos humanos para cada um dos cargos ou funções e setores de modo a reduzir da 

sobrecarga de servidores, problemas de saúde e de gastos extras e otimização dos serviços 

prestados. 

5 – Conclusão 

O presente trabalho teve por objetivo fazer uma proposta um plano de gestão eficiente 

de pessoas através de utilização da ferramenta de dimensionamento de recursos humanos 

direcionado ao pessoal de apoio e técnico-administrativo. 

Buscou-se também apresentar a importância do dimensionamento de recursos 

humanos para o servidor público, para a organização pública em questão e de certa forma para 

o público atendido, já que otimizaria os serviços prestados pelo Hospital. 

Marinho & Vasconcellos (2007, p. 75), ao proporem um modelo de aplicação de 

dimensionamento na Empresa Municipal de Habitação (EMH), subsidiaram a redefinição de 

algumas das políticas organizacionais buscando contribuir para a definição de um quadro de 

pessoal otimizado e para evitar um ambiente organizacional subdimensionado e 

superdimensionado. 

Contudo, no HFM, há dificuldades de implantação de políticas organizacionais, tais 

como, Treinamento e Desenvolvimento, a política salarial, as políticas de terceirização, as de 

utilização de Estagiários e de Empresas Gerenciadoras, dentre outras, por se tratar de setor 

público e devido ao cenário político e econômico atual. 

Através do diagnóstico da força de trabalho e da demanda de atendimentos do HFM 

foi possível constatar que há déficit de servidores devido à saída de servidores, seja por 

exoneração ou por cessões e remanejamentos incorretos e a não realizações de concursos 

públicos diante do aumento da demanda do Hospital. Evidenciando assim, a necessidade de 

uma gestão de pessoas eficiente. 

Com um modelo de dimensionamento de pessoal que pudesse determinar o 

quantitativo necessário de recursos humanos para cada um dos cargos ou funções e setores de 
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modo a cumprir os objetivos institucionais, haveria uma distribuição mais harmoniosa das 

funções e, consequentemente, redução da sobrecarga de servidores, problemas de saúde e de 

gastos extras e otimização dos serviços prestados. 

Desta forma, podemos perceber a complexidade e ambiguidade na gestão pública, 

haja vista que o Recursos Humanos busca ser estratégico, mas coexiste em um ambiente com 

características patrimonialista, sofrendo forte interferência do cenário político, falta de 

investimento em capacitação, falta de ambiente adequado de trabalho e de valorização do 

servidor. 

O Recursos Humanos busca ser estratégico, mas a gestão acaba sendo focada nos 

cargos e não na competência, ou seja não visa os conhecimentos, habilidades e aprendizagem 

contínua  dos servidores para alcance dos objetivos da instituição. 

O desafio é o comprometimento dos gestores públicos (vontade política) e servidores 

públicos, uma mudança de mentalidade e uma restruturação na área de RH. 

Destarte, com vistas à busca pela melhor estratégia de ação diante das demandas de 

pessoal do Hospital Ferreira Machado, o trabalho realizado servirá de apoio ao Hospital e às 

demais Unidades Fundação Municipal de Saúde – FMS e também de subsídio para novas 

pesquisas na área de gestão eficiente de Pessoas na Administração Pública. 
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