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RESUMO: Diante das novas mudanças de conceitos relacionados a organização de uma instituição e 
sua forma de enxergar seus colaboradores é que se fez necessário a mudança do conceito de Recursos 
humanos para Gestão de pessoas. Assim foi possível a inserção de um conceito que fomenta atrair, 
potencializar, administrar, valorizar os colaboradores das instituições tanto privado como pública. Com 
novas políticas de valorização do capital humano é possível obter a formação de profissionais mais bem 
qualificados e motivados no desempenho de suas atividades laborais e em favor do crescimento da 
empresa. Com todas as alterações no conceito de Gestão de Pessoas tem-se então um distanciamento 
das primícias estabelecidas no RH, que trabalha somente com o conceito de pessoas como ferramentas 
e mecanismos necessários para a atuação em uma empresa, podendo esse ser facilmente substituído. 
Já quem gere pessoas está sempre na busca por ações que valorizem os colaboradores, transformando 
o indivíduo em parte fundamental no processo de crescimento das organizações. 
 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: Liderança. Aprimoramento. Eficiência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Gestão de Pessoas é uma ferramenta de grande importância para o sucesso 

de uma empresa seja ela pública ou não, pois atualmente o mundo encontra-se cada 

vez mais globalizado e competitivo. Para CHIAVENATO (2000, p 11) “Com a crescente 

globalização dos negócios e a gradativa exposição à forte concorrência mundial, a 

palavra de ordem passou a ser produtividade, qualidade e competitividade.” Estudar as 

rotinas de departamento de pessoal é o primeiro passo para entender como funciona. 

É sabido que a gestão de pessoas sempre visa buscar e agregar valores para a 

organização e por conta disto é necessário fazer avaliações continua de desempenho 

na organização avaliação estratégico, tático ou operacional neste contexto que envolve 

a todos. 

Toda essa mudança de transformação requer e exigem mudanças político-

institucionais, técnico-econômicas e culturais de grande envergadura e profundidade, 

demandando tempo, vontade e competência por parte de todos. A preocupação com a 

qualidade de bens e serviços não é recente, uma vez que são importantes, pois 

estimulam o funcionário a atingir objetivos e metas além de recompensá-lo por seu 

desempenho alcançado ou resultados atingidos com o intuito de motivá-lo através do 

reconhecimento e valorização que o mesmo recebe da organização, objetivando o 

incentivo em contribuir cada vez mais para o crescimento e prosperidade da 

empresa/órgão, pois sabe que desse modo obterão recompensas e/ou benefícios.  

É sabido que para sobreviver meio à globalização é necessário que as 

organizações compreendam que o principal elemento responsável pro seu sucesso ou 

fracasso são as pessoas que nelas estão inseridas e que executam os processos que 

as direcionam ao crescimento, equipe e pessoas quando reconhecidas e motivadas 

farão as empresas obterem maior sucesso, assim ambos se sentirão mais felizes e 

dispostos a crescer pessoal e profissionalmente. A Gestão de pessoas dentro de uma 

organização procura gerenciar e orientar as relações humanas no trabalho e nesse 

intuito possui diversas atribuições, todas voltadas para a relevância do fator humano, 

visto ser este o maior capital das organizações, de nada adianta dispor de todos os 

recursos materiais e financeiros, se as pessoas que os utilizam não estão 



 

 

 

 

adequadamente preparadas, com condições de produzir o que a empresa espera. 

           Para CHIAVENATO (1999, p. 30): 

 

A gestão de pessoas representa a maneira como as organizações 
procuram lidar com as pessoas que trabalham em conjunto em plena era 
da informação. Não como recursos organizacionais que precisam ser 
passivamente administrados, mas como seres inteligentes e proativos, 
capazes de responsabilidade e de iniciativa e dotados de habilidades e 
de conhecimentos que ajudam a administrar os demais recursos 
organizacionais inerentes e sem vida própria. 

 
 

Importante para qualquer instituição possuir em seu quadro funcional pessoas 

com habilidades mais apuradas, talentos específicos, para que possam desenvolver o 

que os outros não sabem, não querem e ainda não fizeram, tornando-se dessa forma 

únicas frente à concorrência. De fato, o que faz a diferença para as empresas são 

aqueles capazes de tomar decisões e atitudes, e somente estes serão capazes de 

provocar mudanças vitais tornando-as aptas para melhorar continuamente. E, é através 

dessa capacidade que profissionais excelentes se diferenciam dos que são 

simplesmente bons, tendo visão e tomando decisões corretas frentes às mudanças que 

precisam ser feitas em relação aos objetivos, processos e mentalidade das pessoas.  

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

Para desenvolver melhorias na gestão de pessoas, o ambiente organizacional 

deve ser organizado, pois cada vez mais o ambiente está competitivo, exigindo a 

criação de estratégias cada dez mais avançadas para a geração de melhoria dos 

processos e o desenvolvimento e a inovação gerencial tornam-se as características 

essenciais para que se desfrute das vantagens de uma liderança estratégica adequada 

e com qualidade. 

A área de recursos humanos tem o compromisso em assumir a responsabilidade 

de dar sustentabilidade às ações, políticas e estratégicas das empresas e aos objetivos 



 

 

 

 

relacionados às pessoas, que na realidade formarão alicerces necessários para o seu 

desenvolvimento neste novo contexto empresarial. 

Usando estudos do pesquisador CHIAVENATO (2000, p2) temos como 

definição: 

O capital somente será bem aplicado quando for inteligente bem 
investido e administrado. Para tanto, administrar pessoas vem antes, 
durante e depois da administração do capital ou da administração de 
qualquer outro recurso empresarial, como máquinas, equipamentos, 
instalações, cliente etc. As empresas bem-sucedidas deram-se conta 
disso e voltaram-se para seus funcionários como os elementos 
alavancadores de resultados dentro da organização. 
  

Com um objetivo mais específico, espera-se mostrar a todos os colaboradores, 

não somente a uma minoria e sim com a preocupação da organização com os assuntos 

ligados ao pessoal e quais atividades são pertinentes ao departamento e quais não são 

desenvolvidas atualmente com o intuito de se chegar ao objetivo final com motivação e 

produtividade. Deve-se levar em consideração a importância do mesmo para ampliar o 

conhecimento acadêmico com uma ampliação de visão, além da contribuição para uma 

possível proposta de conscientização quanto aos gestores de uma visão mais voltada 

para o lado humano, contribuindo assim com a qualidade de vida das pessoas como 

um todo, pois sabemos que o bem estar do colaborador estende-se até o ambiente 

externo, e mais ainda, auxiliar o crescimento organizacional, subsidiando meios de 

implementação de uma política voltada para recursos humanos, o que agregará valores 

a organização, através de talentos descobertos e conquistados. 

Para que ocorra uma boa qualidade na gestão de pessoas deve-se estar atento 

a variedade cultural na organização e precisa ser reduzida na medida em que os 

indivíduos devem adotar os mesmos critérios e a mesma lógica de ação, pois isso 

garante a homogeneização das decisões e dos comportamentos dos envolvidos, 

reduzindo as incertezas e garantindo a consecução das estratégias. 

Por outro lado, os indivíduos podem enfrentar as situações de mudança com realismo 

para encontrar soluções criativas, na difícil tarefa de lidar com os paradoxos e a 

autonegação trazidos pela transformação 

Observa-se que nos dias atuais a literatura acerca da gestão de pessoas ainda 

venha se fortalecendo, pois ainda é pouco explorado no contexto do serviço público, 



 

 

 

 

que possui diversas particularidades, a começar pelas garantias das quais dispõem os 

servidores públicos efetivos, especialmente a qualidade. A Administração Pública 

moderna pauta-se na busca pela eficiência, descentralização, flexibilidade, inovação, 

profissionalização, foco em resultados e principalmente na gestão de qualidade de 

pessoas. Nesse sentido, contar com uma adequada e efetiva gestão de pessoas torna-

se primordial, vez que o desenvolvimento de qualquer organização depende 

necessariamente do empenho das pessoas que nela atuam. 

Atualmente é possível perceber-se que a literatura acerca da gestão de pessoas 

ainda vem se fortalecendo, pois ainda é pouco explorado no contexto do serviço público 

e privado, e que possui diversas particularidades, a começar pelas garantias das quais 

dispõem os servidores públicos efetivos, especialmente a qualidade. A Administração 

Pública moderna pauta-se na busca pela eficiência, descentralização, flexibilidade, 

inovação, profissionalização, foco em resultados e principalmente na gestão de 

qualidade de pessoas. Nesse sentido, contar com uma adequada e efetiva gestão de 

pessoas torna-se primordial, vez que o desenvolvimento de qualquer organização 

depende necessariamente do empenho das pessoas que nela atuam. 

Quando falamos em pessoas não podemos deixar de falar em gerenciar pois 

atualmente envolve muito mais capacidades e processos que no passado. Hoje, o 

gestor precisa estar ciente das atividades de toda a empresa, não apenas de sua área, 

e saber a hora certa de agir e tomar decisões. Um bom sistema de gestão de pessoas 

deve ter os objetivos bem traçados, para que as avaliações de eficiência e eficácia 

sejam corretas. 

A Gestão de Pessoas é uma especialidade nova que surgiu após o forte impacto 

da Revolução Industrial e sua principal finalidade é buscar o equilíbrio entre 

organização e pessoas, tornando-se uma peça fundamental sob o ponto de vista 

empresarial; já que, através dela, os superiores induzem seus subordinados a atingirem 

as metas da organização e a buscar seu aprimoramento pessoal. Diante da 

necessidade de uma mudança, o problema que se coloca aos gestores é como fazer 

com que os indivíduos adotem a forma de representação da realidade e de decisão 

consideradas melhores pela empresa ou órgão. 



 

 

 

 

A Gestão de Pessoas está passando por grandes mudanças e por importantes 

inovações de modo especial neste terceiro milênio, que, com a crescente globalização 

dos negócios e com a tão acirrada concorrência mundial, as palavras de ordem para 

todas as organizações passam a ser: produtividade, qualidade, eficiência e 

competitividade. Conforme GIL (2007, p. 60) “A gestão de Pessoas passa a assumir um 

papel de liderança para alcançar a excelência organizacional necessária para enfrentar 

desafios competitivos, tais como a globalização, a utilização das novas tecnologias e a 

gestão do capital intelectual.”, neste novo contexto, as pessoas deixam de ser o 

problema das organizações e passam a solucioná-los, deixam de ser o desafio para se 

tornar à vantagem o diferencial para que estas organizações possam ser efetivamente 

competitivas. 

As transformações ocorridas na antiga área de recursos humanos se refletem 

nas diferentes formas de compreender e estruturar o trabalho com o que hoje é 

conhecido como gestão de pessoas. Para GIL (2007, p. 19) “As Relações Humanas 

constituem um processo de integração de indivíduos numa situação de trabalho, de 

modo a fazer com que os trabalhadores colaboram com a empresa e encontrem 

satisfação de suas necessidades sociais e psicológicas.” A importância da participação 

das pessoas para o alcance dos objetivos das organizações elevou a gestão de 

pessoas para gestão estratégica de pessoas, abrindo um campo de trabalho que ainda 

não tem profissionais preparados para ocupar tal posto de trabalho. 

 

3.CONCLUSÃO 

Com um breve estudo sobre a temática foi possível verificar que a área de 

gestão de pessoas vem passando por grandes e significativas transformações em sua 

visão de futuro e valorização de seus colaboradores, estando em meio um longo 

processo de modificação de conceitos em que o colaborador sai da posição de apenas 

despesas e se transformando em aliada das organizações. 



 

 

 

 

Assim com a evolução das primícias da importância da gestão de pessoas os 

profissionais de gestão de pessoas transformaram-se em peça fundamental para a 

construção do sucesso de qualquer empresa. 

Diante dos desafios de administrar os colaboradores a gestão de pessoas vem 

buscando novas formas de ser melhor a vida desses colaboradores dentro das 

organizações, com a visão voltada para o conceito de que uma organização de sucesso 

é construída fundamentalmente de pessoas, com uma estrutura de valorização a cada 

dia de seus colaboradores. 

O potencial humano deve ser considerado como uma possibilidade ou 

probabilidade de realização ou aproveitamento, como uma virtualidade, assim o ser 

humano possui uma leva de competências, habilidades e atitudes identificáveis ou não, 

que compõe o seu potencial para um conjunto de atividades. Nesse sentido esse 

potencial deve ser identificado desde um primeiro momento que se estabelece na 

seleção de pessoas. 

A gestão de pessoas deve buscar junto as organizações estabelecer mais e mais 

motivados e qualificados os colaboradores, para assim alcançarem o sucesso tão 

almejado 

Toda e qualquer organização depende de seus colaboradores, uma vez que 

estes só contribuirão no crescimento de forma geral em todos os setores. É de suma 

importância que todos estejam empenhados nesse processo, para que todos sejam 

inspirados e renovados. 
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