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O objetivo central do trabalho é analisar práticas contemporâneas de gestão 

de pessoas em uma organização do segmento de administração varejista da cidade 

de Pelotas com enfoque nos mecanismos de controle disciplinar. O estudo do 

controle disciplinar se desdobrará em três categorias de análise, que são: 

distribuição de atividades no espaço e no tempo, hierarquização e exame 

(FOUCAULT, 1997).  

No início a forma de gerir pessoas não estava alinhada com práticas de 

relacionamento interpessoal, mas unicamente o interesse pelos aspectos técnicos 

de remuneração de pessoal, avaliação e formação dos empregados. A gestão de 

pessoal remonta ao século XIX e somente no século XX ela começa a ganhar mais 

importância nas organizações. Pela primeira vez, a responsabilidade pelo 

desenvolvimento de métodos de seleção, de programas de formação e de sistemas 

de atribuição de recompensas ganha relevo. Isto se verifica através da importância 

teorizada da avaliação de desempenho, planejamento das necessidades futuras de 

mão de obra e maior liberdade sindical. Com este novo contexto, assiste-se a fortes 

mudanças na natureza das funções dos gestores de pessoal, ou seja, as limitadas 

preocupações com as atividades meramente de natureza administrativa são 

alargadas para preocupações mais centradas no desenvolvimento das pessoas da 

organização, especialmente preocupações com a motivação, envolvimento, 

empenhamento, flexibilidade, inteligência e competências nucleares dos 

empregados (CAPPELLE, M. C. A; BRITO, M. J, 2003) 

Os mecanismos estratégicos e capilares do poder disciplinar se verificam 

quando os mecanismos organizacionais promovem a inscrição, categorização, 

codificação, classificação e observação dos trabalhadores. Essa abordagem 

possibilita a identificação de como as práticas disciplinares operam no sentido de 
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criarem ordem, conhecimento e, consequentemente, efeitos de poder (MOTTA, 

1981). Emerge um novo discurso na gestão de pessoas, que promove a integração 

do trabalhador às formas de produção, na medida em que existem programas de 

valorização dos sujeitos, como por meio da horizontabilidade de comunicação, 

descentralização de decisões, valorização do trabalho intelectual e habilidades 

pessoais e políticas de reconhecimento pessoal (CAPPELLE, M. C. A; BRITO, M. J, 

2003).  

O enfoque dado pelo trabalho favorece a investigação de técnicas e falas que 

se estabelecem na organização através da utilização de entrevistas com perguntas 

abertas. Os entrevistados possuíam função operacional na organização. 

Uma das facilidades que a organização utiliza é a classificação dos 

indivíduos, de modo que estes possam ser mais facilmente mensurados no espaço 

organizacional. Assim, cada indivíduo é colocado no lugar que melhor desempenha 

sua função. De acordo com o perfil que deseja, a organização elabora técnicas de 

seleção com perfil homogêneo, que melhor se adaptem às práticas organizacionais.  

Na entrevista (E1) uma funcionária apresentou a questão da organização do 

espaço e das atividades da organização da seguinte forma: 

 
Os setores se organizam conforme as tarefas e habilidades. A seleção dos 

funcionários ocorre através da gestão por competência, em que o 

responsável pela operação monta o perfil da vaga, descreve o cargo e 

investiga o histórico do candidato (entrevista 1 – assistente de recursos 

humanos) 

 

De acordo com este perfil a organização elabora práticas de medição de 
desempenho, que reforça o controle disciplinar. Os sistemas de avaliação de 
desempenho constituem outra forma de ranquear os empregados, produzindo 
conhecimento. O acesso à informação sobre o desempenho individual também está 
submetido à hierarquia que existe no ambiente organizacional.  

Na entrevista (E4) a funcionária fala sobre o modo como são feitas as 
avaliações de desempenho. 

 
A empresa é organizada. Após o contrato de experiência existe uma 

avaliação documentada e o coordenador geral decide se vai haver 

prorrogação do contrato de trabalho por mais quarenta e cinco dias, 

marcando se o funcionário teve um desempenho “bom” ou “ruim”. Depois 
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disso, promove-se mais uma avaliação. Os elogios são empregados quando 

o funcionário está indo bem, assim como a conversa para o feedback 

negativo se há problemas a serem resolvidos. Se após noventa dias o 

funcionário não obteve melhora em seu comportamento, é efetivamente 

desligado. (entrevista 4 – auxiliar de auditoria) 

 
No contexto das práticas disciplinares que promovem a distribuição dos 

indivíduos no espaço e no tempo, esses esquemas de classificação e recompensa 

constituem uma gratificação simbólica que, contudo, possui reconhecimento real 

entre os membros da organização. O desenho de cargos e salários pode ser vista 

como uma prática que promove classificação, na medida em que a cada um são 

atribuídas determinadas atitudes e habilidades. 

Na entrevista (E3) a funcionária acredita que a liberdade prevalece na 

organização. 

 
A gente tem uma liberdade de poder opinar, todo mundo expõe bastante as 

suas opiniões assim, sempre voltadas para o que se otimize mais o tempo e 

que a gente realmente chegue na efetivação do resultado, mas nem sempre 

a gente consegue, a gente tenta mostrar o caminho, mas o que prevalece 

mais é o da personalidade do nosso gestor (entrevista 3 – assistente 

administrativo financeiro). 

 
A existência de liberdade para proposição de opiniões relativas à melhoria do 

trabalho está intrinsecamente relacionada à maximização do tempo e 

consequentemente, obtenção da melhoria do resultado. O poder de decisão final, 

nesse caso, constrói-se hierarquicamente. 

Por meio desta pesquisa, percebe-se que as práticas de gestão de pessoas podem 

estar também vinculadas ao ordenamento do controle sobre os indivíduos, 

favorecendo uma investigação de técnicas e discursos envolvidos no campo 

organizacional. 
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