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O GESTOR ENQUANTO LÍDER DAS ORGANIZAÇÕES NO PROCESSO DA 

GESTÃO DE PESSOAS 

 

Valeria Serafim Simões de Oliveira 

 

RESUMO 

O mundo empresarial vem experimentando nas últimas décadas mudanças 
significativas provocadas principalmente pela globalização do mercado, o processo 
incessante de novas exigências e necessidade de o trabalhador estar sempre 
atualizado em sua área profissional. Além disso, tem sido papel de destaque a 
função do gestor enquanto líder dentro do âmbito das organizações no sentido de 
gerir as pessoas para a conclusão de toda demanda de processos empresarias e 
organizacional de modo geral. Diante da necessidade de refletir sobre a importância 
do papel do gestor nesse contexto, este trabalho objetiva através da revisão de 
literatura, trazer informações a respeito da verdadeira importância do gestor para o 
sucesso da administração seja ela no âmbito público ou no processo de gestão de 
pessoas propriamente dito. 
 

Palavras Chave: Gestão de Pessoas. Administração. Organizações. 

 

ABSTRACT 

The business world has been experiencing significant changes in recent decades, 
mainly due to the globalization of the market, the incessant process of new demands 
and the need for the worker to be always up to date in his professional area. In 
addition, the role of the manager as a leader within the scope of organizations in the 
sense of managing people for the completion of all demand for business and 
organizational processes in general has played a prominent role. Given the need to 
reflect on the importance of the role of the manager in this context, this work aims 
through the literature review, to bring information about the true importance of the 
manager for the success of the administration be it in the public sphere or in the 
people management process itself. 

 

Keyword: People Management. Administration. Organizations. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O setor de Recursos Humanos deixou de ser apenas um departamento de 

pessoal tornando-se também uma importantíssima ferramenta capaz de possibilitar 

múltiplas de transformações dentro de uma organização (CHIAVENATO, 1999). 

Há tempos se falava que o setor responsável pelo departamento de recursos 

humanos atuava de forma mecânica, uma vez que, a opinião dos trabalhadores não 

era considerada, pois, havia prevalência à obediência e/ou para a 

realização/execução da tarefa, enquanto que ao chefe, era dado o controle de 

maneira centralizada em sua função. Contudo, o cenário de hoje é diferente, pois, 

através de muitas conquistas trabalhistas adquiridas com o tempo, os empregados 

passam a ser vistos como colaboradores, e os cargos de chefia denominados 

gestores (ARAÚJO, 2006; LIMA, 2011). 

A gestão de pessoas não é uma tarefa fácil, pois, muitos gestores ainda se 

enquadram num perfil de visão mecanicista, sistemática e metódica. Por essa razão, 

é necessário a discussão e o entendimento das técnicas de um padrão tradicional de 

gestão com as práticas modernas de gestão (MELO, 2003). 

Sendo assim, as empresas e profissionais tem necessitado acompanhar as 

mudanças para que assim vencer a competitividade a qual o mundo se depara via 

planejamento, treinamentos e planos de carreiras. Diante deste cenário, uma das 

áreas que mais tem sofrido com as mudanças é a de Gestão de Pessoas, uma vez 

que, nosso país sofre com a escassez de profissionais qualificados, comprometendo 

assim o desenvolvimento econômico do país, interferindo nas oportunidades e 

empobrecendo profissões.  

Ao longo da história podemos constatar a importância dada à parte material 

das empresas, maquinário, instalações, equipamentos, aos processos, 

investimentos e expansão, ficando em segundo plano, a parte que move e dá vida 

as organizações, que são as pessoas. Entretanto as relações de trabalho vêm 

mudando muito nos últimos anos. Os movimentos de valorização das pessoas no 

ambiente de trabalho remontam à Era Industrial e chegam aos nossos dias 

buscando a conciliação dos objetivos organizacionais (lucro, produtividade, eficácia, 

redução de custos, etc.) com os objetivos pessoais (remuneração adequada, 

benefícios, segurança no trabalho e no emprego) (ERVILHA, 2008). 
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Na moderna Gestão Empresarial reconhece-se a importância do trabalho na 

vida das pessoas; e sabe-se também que representam o verdadeiro diferencial 

competitivo das organizações.  

Partindo do pressuposto que as organizações necessitam de 

acompanhamento constante de pessoas habitualmente entendedoras de teorias 

organizacionais e administrativas, este projeto de pesquisa parte do seguinte 

problema: Qual é o papel do líder no negócio considerando as mudanças 

decorrentes dos mais variados tipos de organizações em tempos atuais no âmbito 

da gestão de pessoas? 

Dentro do conceito de gestão de pessoas nas organizações, é comum 

confundirmos os termos de chefia e liderança. Por essa razão, levando-se em conta 

que a gestão de pessoas busca a valorização dos trabalhadores em uma 

organização e também a valorização do ser humano, a justificativa desse estudo 

fundamenta-se na necessidade de esclarecer e afirmar a importância do líder nas 

organizações atuais principalmente nas estratégias de trabalho, sucesso empresarial 

e condicionantes motivacionais. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para uma maior compreensão acerca do assunto em questão, a pesquisa 

será escrita respeitando e seguindo alguns métodos de modo facilitar nosso 

entendimento de como a mesma será consolidada. 

Primeiramente, o termo “pesquisa” deve obedecer alguns princípios 

metodológicos que tenham como referência a maneira pela qual se trata e se aborda 

algum problema, pois, conforme nos aponta Ferraz e Fusari (1999) nada mais é do 

que uma referencia pela qual pode ser caracterizada determinada pesquisa como 

uma tentativa de fazer a compreensão detalhada de significados.  

Diante dessa colocação, a pesquisa deste estudo em especial se constituirá 

basicamente de revisão bibliográfica que de acordo com Marconi e Lakatos (2010, p. 

15) “[...] é desenvolvida com o intuito de explicar problemas, utilizando o 

conhecimento disponível a partir de teorias publicadas” e tem por finalidade o 

conhecimento e a análise das principais contribuições teóricas já existentes 
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conforme um assunto previamente determinado sendo ainda um objeto 

indispensável para qualquer tipo de pesquisa a que se pretende realizar. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. ORGANIZAÇÕES E LIDERANÇAS: DOS CONCEITOS ÀS FINALIDADES 

A origem do termo “organização” vem do grego organon e significa 

“ferramenta ou instrumento”.  

Presentes em toda parte e desde o período onde o homem ainda não era 

civilizado, as organizações sempre se manifestaram entre os seres humanos pelo 

simples fato de estarem organizando a realização de algo. Nesse sentido, conforme 

nos aponta Chiavenato (1997) o significado de organização dentro da área de 

administração pode ser sinônimo de representação de um sistema de 

comportamento onde todos os participantes e todas as relações são formais e 

informais. No caso da palavra organização direcionada ao conceito de empresa, este 

pode ser considerado um empreendimento moldado para atingir um objetivo visando 

sempre o alcance de resultados positivos. 

Nas considerações de Mintzberg (2009 p.38) as organizações são vistas 

como “[...] sistemas que perseguem metas e objetivos que podem ser alcançados de 

modo eficaz e eficiente pela ação conjunta de indivíduos”.  

A tabela 01 mostra o as etapas das organizações ao longo da história: 

 

 
Eras 

 

Era da Industrialização 
Clássica 

 

Era da Industrialização 
Neoclássica 

Era da Informação 
 

Períodos 1900-1950 1950 – 1990 Após 1990 

Estrutura 
Organizacional 
Predominante 

 

Burocrática e 
centralizadora. 

 

Departamentalizada em 
serviços ou unidades 

estratégicas de 
negócios. 

Totalmente 
descentralizada. 

 

 
Cultura 

Organizacional 
Predominante 

Foco no passado. 
Valor à tradição e 

experiência. 
 

Transição. Foco no 
presente e no atual. 

 

Ênfase na mudança e 
na inovação. 

 

 
Ambiente 

Organizacional 

Estático Intensificação e 
aceleração das 

mudanças ambientais. 

Mutável, 
com grandes 

e intensas mudanças. 
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Modos de lidar 
com as pessoas 
 
 

Ênfase nas regras e 
controles rígidos para 
regular as pessoas. 

 

Ênfase nos objetivos 
organizacionais para 

dirigir as pessoas. 
 

Ênfase na liberdade e 
no comprometimento 

para motivar as 
pessoas. 

Administração 
das Pessoas 
 

Relações Industriais 
 

Administração de 
Recursos Humanos 

 

Gestão de Pessoas 
 

Fonte: GIL, Antônio Carlos: Gestão de Pessoas: Enfoque nos Papéis Profissionais – São 

Paulo: Atlas, 1994. 

 

A tabela nos mostra como as organizações se desenvolveram ao longo do 

tempo. É possível nela que o setor de recursos humanos passou por transformações 

que possibilitou um ambiente cada vez mais inovador, focalizando novos métodos de 

trabalho e direcionando funcionários a um setor que cada vez mais busca conhecer 

melhor o potencial de seus funcionários para que assim possa extrair deles o melhor 

que cada um possa oferecer. 

Para Ribeiro (2008, p. 4)  

 

As Organizações são sistemas cujo grau de complexidade sendo variável, 
carecem de uma análise aprofundada de maneira a conseguir obter-se uma 
razoável visão e compreensão das mesmas. Enquanto sistema, uma 
organização é composta por vários subsistemas os quais se inter-
relacionam e interinfluenciam de forma que o todo é maior do que a soma 
das suas partes ou elementos. 
 
 
 

Já com relação ao termo liderança, podemos dizer conforme as colocações 

também de Ribeiro (2008, p.8) que: 

 

[...] é a par da motivação um dos temas do domínio do Comportamento 
Organizacional que mais interesse tem suscitado tanto a nível teórico como 
prático. Com uma extensa lista de trabalhos de investigação pura mas 
fundamentalmente aplicada, este conceito suscita paixões, debates 
arrebatados, “certezas relativas”, ambiguidades, contradições e uma 
multiplicidade de definições. 
 

Ervilha (2008) considera que as novas configurações que dizem respeito às 

condicionantes referentes à liderança tem mudado gradativamente. Para 

acompanhamento dessas mudanças, cada líder tem que se adequar às novas 

estruturas organizacionais de mercado, visto que trabalhar com pessoas não é uma 

tarefa fácil, pois o ser humano é tem como característica principal o fato de 
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apresentar diferentes formas comportamentais e motivacionais enquanto perspectiva 

de vida. 

De acordo com Chiavenato (2004), a liderança, dentro da abordagem clássica 

da administração, foi definida como uma forma de dominação ou controle onde a 

função do líder/gestor era o estabelecimento e o cumprimento de critérios de 

desempenho dentro das organizações para que assim se fosse possível atingir 

objetivos organizacionais.  

Nesse sentido e considerando essa linha de evolução do termo liderança, 

verifica-se que este conceito vem mudando e, dentro da Teoria das Relações 

Humanas a liderança passou a ser considerado um elemento vital para o sucesso de 

uma organização, pois, os líderes são considerados os agentes de transformação e 

sua principal função é viabilizar o alcance dos objetivos junto a seus subordinados 

proporcionando oportunidades para o crescimento e aperfeiçoamento pessoal e 

organizacional de uma instituição. 

 

3.2.  GESTÃO DE PESSOAS 

 

A Gestão de pessoas é uma atividade a ser executada por todos os gestores 

de uma organização, contando com o apoio do setor de recursos humanos, com a 

finalidade de alcançar um desempenho que possa combinar às necessidades 

individuais das pessoas com as da organização. Apesar da disseminação em 

tempos recentes dos cursos de gestão de pessoas, tal prática ainda é confundida 

com uma atividade restrita ao setor de recursos humanos (ARAÚJO, 2006). 

Vivemos na sociedade do conhecimento, onde o talento humano e suas 

capacidades são vistos como fatores competitivos no mercado de trabalho 

globalizado, porém, esse talento e essa capacidade tem que ser visto com os olhos 

de colaboradores e não de concorrentes necessitamos assim resgatar o papel do ser 

humano na organização, a fim de torná-los competentes para atuar em suas 

atividades como colaboradores, é com este cenário que as organizações devem ter 

a visão de que o capital humano será seu grande diferencial com isso surge um 

novo cenário em gestão de pessoas. 
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De acordo com Mascarenhas (2008), a Gestão de pessoas é caracterizada 

pela participação, capacitação, envolvimento e desenvolvimento do bem mais 

precioso de uma organização que é o capital humano. Este capital nada mais é do 

que as pessoas que o compõem, cabe a área de gestão de pessoas a função de 

humanizar as empresas a gestão de pessoas é um assunto tão atual na área de 

administração, mas que ainda é um discurso para muitas organizações, ou seja, em 

muitas delas ainda não se tornou uma ação pratica. 

A real vantagem competitiva no mercado não está somente representada no 

financeiro ou nos altos investimentos em tecnologia, mas sim nas pessoas que 

compõem a organização, que movimentam tudo isto no cotidiano.  

A partir da década de 90, com as profundas mudanças nos cenários nacionais 

e internacionais como a globalização, as empresas tiveram que buscar urgente 

novos paradigmas de gestão, percebendo–se a necessidade de quebrar os velhos 

modelos (GIL, 1994). Atualmente a organização deve se preocupar em construir e 

manter permanentemente um ambiente e um clima de trabalho propício ao bem 

estar, à motivação e à satisfação dos colaboradores. 

 

3.3. TENDÊNCIAS DA ATUAL GESTÃO DE PESSOAS E O GESTOR NESSE 

PROCESSO 

 

Em tempos em que cada vez mais, a gestão de atividades nas organizações, 

sejam elas empresariais ou governamentais, tem exigido uma aprimorada 

coordenação e qualificação dos recursos tecnológicos em constante evolução, 

aliada ao permanente cuidado com fatores como tempo e espaço, tem sido 

constatado um novo panorama.  

A gestão por competências é uma nova tendência da gestão de pessoas. 

Esta “nova” forma de gestão, na prática, desenvolve as seguintes atividades, como 

foi observado por Balceiro e Ávila apud Fleury e Fleury (2001, p. 65): 

 

 captação de pessoas, visando adequar as competências necessárias às 
estratégias de negócio formuladas, as empresas buscam por pessoas que 
tenham um nível educacional elevado e, para tal, se valem de programas de 
trainees, por exemplo, considerados fundamentais para atrair novos 
talentos;  
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 desenvolvimento de competências, visto que as empresas contam ainda 
com a possibilidade de desenvolver as competências essenciais dos 
indivíduos, através das mais diversas práticas, visando adequá-las às 
necessidades organizacionais;  

 remuneração por competência, que é uma prática utilizada por empresas 
preocupadas em resguardar parte do conhecimento tácito de seus 
colaboradores e mantê-los nas organizações, e vem servindo para que 
empresas implantem novas formas de remuneração de seus empregados, 
dentre elas: participação nos resultados, remuneração variável e 
remuneração baseada nas competências desenvolvidas.  
 

 

Desta forma a gestão por competências tem ganhado cada vez mais espaço 

no ambiente corporativo. Ela pode ser feita a partir de um modelo que irá depender 

das características próprias de cada organização, mapeamento das competências 

organizacionais e profissionais de modo a identificar e estabelecer uma direta 

relação entre as competências individuais e a estratégia organizacional.  

A estratégia organizacional desempenha importante papel na definição do 

modelo e sistema de gestão por competências. Para realizar sua estratégia, a 

empresa mobiliza competências organizacionais, que constituem seu diferencial 

competitivo e vão determinar as competências individuais requeridas pela 

organização (SOARES, 2009). 

Dessa forma, as competências agregam valores econômicos e sociais a 

indivíduos e organizações, na medida em que aliam os objetivos das empresas ao 

reconhecimento social sobre a capacidade das pessoas no exercício de suas 

atividades.  

Este modelo de Gestão surge com a necessidade constante de que os 

colaboradores da organização estejam cada vez mais a par da realidade estratégica 

da organização. Fleury (2002, p. 42) afirma que "[...] a participação mais ampla de 

colaboradores de diferentes níveis da organização na formulação estratégica é 

adotada também como forma de tornar esse processo mais interativo e contínuo". 

Deste modo, percebe-se a existência de hierarquia na organização definindo as 

responsabilidades operacionais, táticas e estratégicas, principalmente envolvendo a 

atividade principal da organização e seu posicionamento no mercado. 
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4. CONCLUSÃO 

 

A Gestão de pessoas como toda e qualquer fonte de mobilização, orientação, 

direcionamento e a administração do fator humano, ao elaborar uma estratégia para 

a organização, favorece e garante que todos na organização tenham percepção das 

estratégias e caminhem junto à organização.  

Através da literatura revisada, pôde ser percebido que o líder é mais do que 

motivar. A liderança de um gestor faz com que todos os colaboradores sejam 

capazes de direcionar a atenção para o objetivo comum e ajustar os interesses 

individuais.  

O líder nas organizações tem se tornado cada vez mais, um instrumento 

fundamental para que os colaboradores passem a desempenhar seus papéis com 

êxito e tenham estímulos para realizarem bem suas atribuições no trabalho, pois, 

mais do que dinheiro, eles necessitam de motivação e reconhecimento e 

direcionamento que mostrem os caminhos para que as metas sejam alcançadas. 

É comum em muitas organizações o estabelecimento de uma relação regida 

por autoritarismo com seus funcionários, dificultando assim o desenvolvimento de 

seu pessoal. Questões como essas geram insatisfação e frustração sendo 

prejudiciais à organização. 

Nesse sentido, para essas organizações, a contratação ou a capacitação de 

um líder se faz uma forma emergencial de mostrar ao mercado que a organização 

está investindo em profissionais com visão estratégica, pois, o principal papel do 

líder nas organizações consiste em motivar, gerir e criar favoráveis relações entre as 

pessoas e equipes, guiar e facilitar o desenvolvimento de pessoas, através 

feedback, conversas e encontros periódicos com sua equipe promovendo seu 

melhor desempenho para a organização. 
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