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Introdução: Gestão de Pessoas é um conjunto de técnicas e estratégias administrativas
utilizadas pelas empresas em favor do desenvolvimento de seu capital humano. Tem
como principal objetivo o alcance das metas da empresa, ao mesmo tempo em que
busca a satisfação e realização dos colaboradores envolvidos. Cada vez mais as
empresas enxergam seu capital humano como peça-chave para o sucesso e buscam
conciliar a administração de recursos com a potencialização do desempenho dos
integrantes da empresa, melhorando assim sua própria vantagem competitiva. É
imprescindível a aplicação da gestão de pessoas dentro da empresa, a fim de garantir o
engajamento da equipe. Objetivo: Logo, com base nos conhecimentos teóricos
adquiridos sobre a gestão de pessoas, foram elaboradas duas propostas de RH para a
empresa NF Folheados, sendo um interno e outro externo. Além disso, será avaliado
qual a forma mais viável de RH para a empresa estudada. Metodologia: Foi utilizada a
metodologia qualitativa exploratória, na qual buscamos informações sobre a empresa
por meio de entrevistas com a funcionária Nadielly Letícia Gonçalves e Silva. E como
base de estudos, foram utilizados literaturas administrativas do autor Idalberto
Chiavento. Resultados: De acordo com a perspectiva da empresa NF Folheados
adquirida a partir de entrevistas com a funcionária Nadielly Leticia Gonçalves e Silva
foram feitas as análises comparativas para apresentar os prós e os contras em adquirir
um Recursos Humanos próprio ou terceirizado. 
Recursos Humanos próprio:
Vantagens: Melhor retenção de talentos internos, Maior controle do Recursos
Humanos, Maior interação com a equipe, Facilidade em criar estratégias para aumento
da produtividade e Seleção nivelada com a cultura organizacional.
Desvantagens: custo elevado com a manutenção de Recursos Humanos, processos
mais demorados de contratação e Falta de controle sobre os gastos.
Recursos Humanos terceirizado:
Vantagens: programação do custo, serviço especializado, eficiência do serviço
contratado e Otimização de tempo.
Desvantagens: baixa fiscalização na empresa, menor acompanhamento do contratado,
baixa comunicação com a equipe e deficiência no controle do setor.
Depois de análises conclui-se que o Recursos Humanos terceirizado seria mais viável
para a NF Folheados devido tratar-se de uma empresa pequena. Apesar de o Recursos
Humanos terceirizado apresentar algumas desvantagens atende a empresa no
momento. Além de ter como vantagem o baixo custo e diminuição no fluxo de
trabalho, pois o RH envolve muito trabalho e pessoas.
 Conclusão: Sendo assim, comparando as vantagens e desvantagens de cada setor com
as características da empresa estudada, foi possível concluir que o formato de Recursos
Humanos mais viável para a mesma é o carregador Recursos Humanos externo, em
termos de custo benefício, agilidade e qualidade de serviço.
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