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RESUMO 

Com a evolução do mundo e sua globalização, ser fortemente competitivo nos dias 

atuais, tornou-se uma tarefa de extrema necessidade para os empresários que 

sonham em ser destaque e em ganhar à cada dia robustez para continuar firme e forte 

no mercado. Investir em tecnologia e inovação de materiais não é o suficiente para a 

sobrevivência de qualquer organização, é preciso buscar algo a mais, uma 

possibilidade que torne viável e sucessora. E, este algo a mais pode ser encontrado 

nas pessoas que compõem a vida da empresa, peças fundamentais para o 

crescimento, fortalecimento e referência em negócios e projetos socioeconômicos pois 

influenciará na economia local, na vida social e cultural. Diante disso, o capital 

humano apresenta-se como diferencial entre o sucesso ou fracasso de qualquer 

empresa. Porém, para que este investimento possa de fato contribuir com os objetivos 

organizacionais, as empresas precisam juntar forças no sentido de desenvolvê-las, 

dando-lhes autonomia para contribuírem no processo de inovação. Ainda sob essa 

visão, as empresas precisam aprender a lidar com os conflitos multigeracionais, tendo 

em ciência que várias gerações atuam hoje no mercado de trabalho. Com base neste 

princípio, as empresas poderão extrair de fato, o que cada indivíduo tem de melhor, 

proporcionando a ela mesma uma Gestão de Pessoas com diferencial competitivo. 

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo, apresentar estratégias de como a 

Gestão de Pessoas pode se tornar o diferencial competitivo, desenvolvendo e retendo 

talentos, e como minimizar os conflitos multigeracionais.  

Palavras-Chave: Gestão de Pessoas. Talentos. Competitividade. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT                                        

With the evolution of the world and its globalization, being highly competitive 

nowadays, it has become a task of extreme necessity for entrepreneurs who dream of 

being prominent and gaining every day robustness to remain firm and strong in the 

market. Investing in technology and material innovation is not enough for the survival 

of any organization, we must seek something more, a possibility that makes it viable 

and successor. And, this something more can be found in the people who make up the 

life of the company, fundamental pieces for growth, strengthening and reference in 

business and socioeconomic projects as it will influence the local economy, social and 

cultural life. Given this, human capital presents itself as a differential between the 

success or failure of any company. However, for this investment to actually contribute 

to organizational goals, companies need to join forces to develop them, giving them 

autonomy to contribute to the innovation process. Still under this vision, companies 

need to learn how to deal with multigenerational conflicts, knowing that several 

generations are working in the labor market today. Based on this principle, companies 

will be able to extract, in fact, what each individual has of the best, providing to itself a 

People Management with competitive differential. In this way, the present work aims to 

present strategies of how the People Management can become the competitive 

differential, developing and retaining talent, and how to minimize the multigenerational 

conflicts. 

Keywords: People Management; Talents; Competitiveness. 
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1. INTRODUÇÃO                                                              

É comum ouvir relatos de que empresários buscam alavancar seus 

negócios, objetivando aumentar suas fontes de receitas. Mas, no mundo 

contemporâneo aumentar suas fontes de receitas tem se tornado um desafio 

frequente, visto que a competitividade acirrada tem contribuído de forma significativa 

para a redução desses índices. Com as margens cada vez mais reduzidas, é notório 

que as empresas busquem meios para projetarem seus negócios a um nível sólido. 

(FUERTH, 2007). 

Chiavenato (2014) afirma que, trabalhar em uma organização requer muita 

competência das pessoas: executar o trabalho, atender ao cliente, focar metas e 

resultados alcançar e, sobretudo, aculturar-se e seguir as regras da organização. 

Uma forma para que isso aconteça são investimentos em tecnologia e 

inovação, buscando estar um passo à frente em relação à concorrência. Mas, apenas 

esse investimento não é necessário, pois a tecnologia está disponível a todos, então é 

preciso algo que de fato faça a diferença, e esse ativo intangível é o capital humano, 

que certamente é capaz de projetar as empresas a um nível superior utilizando-se de 

suas experiências e inteligência. (LOPES, 2007) 

Frente a isso, o conhecimento, a qualidade, a informação, a produtividade, 

são as pessoas que proporcionam a qualquer negócio que estejam inseridas, e, 

engana-se quem pensa que essas qualidades são pertinentes apenas às pessoas de 

nível estratégico (COELHO, 2009). 

No entanto, desenvolver pessoas significa apenas dar-lhes informação e 

apoio suficiente para que elas aprendam novos conhecimentos, habilidades e 

competências e se tornem mais eficientes no que fazem (CHIAVENATO, 2014). 

Pessoas de todos os níveis hierárquicos contribuem para a melhoria 

contínua de produtos e serviços da organização que estão inseridos, tendo em vista 

que cada vez mais as atitudes delas estão definindo os rumos organizacionais 

(CHIAVENATO, 2014). 
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Torna-se indispensável para qualquer empresa 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 (ROCHA-PINTO, 2007). 

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. E, é através dessa capacidade que profissionais excelentes se diferenciam dos 

que são simplesmente bons, tendo visão e tomando decisões corretas frentes as 

mudanças que precisam ser feitas em relação aos objetivos, processos e mentalidade 

das pessoas (CHIAVENATO, 2014). 

Para que esse processo verdadeiramente aconteça, uma mudança radical 

precisa ocorrer na mente dos gestores. É preciso deixar as pessoas agirem 

normalmente, usarem seus conhecimentos e habilidades para que a mudança e a 

inovação possam ocorrer, aumentando dessa forma, o valor da empresa 

(CHIAVENATO, 2014). 

O que, de fato, pode tornar o colaborador peça fundamental para o 

crescimento da empresa e como este torna-se o diferencial competitivo das 

organizações? 

1. 1 OBJETIVOS 

1. 1.1 Objetivo Geral 

 Analisar se a Gestão de Pessoas atrai ou retém talentos, observando as 

dificuldades, porventura, enfrentadas pelos conflitos geracionais, objetivando tornar as 

pessoas o diferencial competitivo das organizações. 

2. 1.2 Objetivos Específicos 

O objetivo geral desdobra-se nos seguintes objetivos específicos: 

• Fazer um levantamento bibliográfico sobre o tema; 
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• Pesquisar se a Gestão de Pessoas pode se tornar o diferencial 

competitivo das empresas. 

• Quais as formas que a gestão de pessoas possui para atrair, 

desenvolver e reter pessoas talentosas, através de pesquisa bibliográfica? 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Por mais sofisticado que sejam os sistemas, maquinários e processos, as 

empresas precisam contar com as pessoas, neste contexto, independente da área de 

atuação das organizações, as que possuírem melhor gestão humana terão grande 

diferencial em relação ao concorrente, tendo em vista que as empresas são 

verdadeiros seres vivos em constante processo de transformação (CLARO; NICKEL, 

2002). 

Mas, para que as pessoas possam de fato estarem atreladas aos objetivos 

organizacionais, e desta forma somarem de forma considerável, é preciso que a 

mudança possa ocorrer. 

Segundo Ribeiro (2006) as empresas precisam mudar para que novas 

ideias possam ser inseridas no ambiente a fim modificar métodos atuais, que não 

contribuem mais. As pessoas e organizações possuem um relacionamento recíproco, 

pois as organizações dependem das pessoas para funcionarem e alcançarem o 

sucesso, por outro lado, as pessoas passam boa parte de suas vidas dentro das 

organizações, buscando crescer na vida, com o intuito de alcançarem seus objetivos 

pessoais e profissionais. 

Para Silva (2002), com tanta informação disponível a todos, as 

organizações além de encantarem seus clientes, precisam também encantar seus 

colaboradores, ainda mais com as gerações contemporâneas que buscam constantes 

desafios e oportunidades de crescimento. 

Portanto, torna-se indispensável que as empresas se interessem em 

conhecer e identificar pessoas empreendedoras, agentes de transformação, capazes 

de tornar o ambiente que esteja inserido mais competitivo. 
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Para Chiavenato (2011), empresas bem-sucedidas se organizaram e 

passaram a investir nos recursos humanos, visto que esses recursos são visualizados 

como peças chaves, responsáveis pelo sucesso ou não da empresa. O que era 

mecânico passou a ser dinâmico através de treinamentos voltados à motivação, 

atendimento ao cliente, gestão, fortalecimento de equipe, entre outros que buscavam 

o equilíbrio e sustentação de um meio organizacional estruturado capaz de conduzir e 

enfrentar os desafios de uma organização. A preocupação não está mais focada 

apenas no objetivo final da empresa, mas também comprometida com a satisfação 

dos colaboradores em quererem progredir e crescerem junto à organização. 

Ainda nessa temática, para Claro & Nickel (2002) a empresa que opta pela 

vanguarda em gestão de pessoas, certamente obterá resultados benéficos a sua 

saúde organizacional, aumentando a produtividade, garantindo a sobrevivência do 

negócio e propiciando satisfação aos empregados. 

Nesse contexto, Chiavenato (2011), define que as pessoas passaram a ser 

parceiras da organização, deixaram o cargo de empregados e assumiram a posição 

de colaboradores, técnicos da empresa que contribuindo através de suas habilidades 

e competências, galgam o sucesso da empresa. Grupos inteligentes que tomam 

decisões racionais e significativas rumo aos objetivos globais. O autor afirma: 

Neste sentido, as pessoas constituem parte integrante do capital intelectual da 

organização. As organizações bem-sucedidas se deram conta disso e tratam as pessoas como 

parceiros do seu negócio e fornecedores de competências e não mais como simples empregados 

contratados (CHIAVENATO, 2011). 
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2.  METODOLOGIA 

O recurso que será adotado para a construção do trabalho será a pesquisa 

bibliográfica através da leitura de textos relacionados à Gestão de Pessoas de 

diversos autores. 

Cervo (1983) e Bervian (2003,) definem a pesquisa bibliográfica como 

aquela que explica um problema a partir de referências teóricas publicados em 

documentos. Pode ser realizada independentemente ou como parte da pesquisa 

descritiva ou experimental. Ambos os casos buscam conhecer e analisar as 

contribuições culturais ou científicas do passado existentes sobre um determinado 

assunto, tema ou problema. 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica, de modo a conhecer 

os aspectos que norteiam e caracterizam a gestão de pessoas, assim como demais 

aspectos ligados ao assunto. (Gil, 2002), argumenta que a gestão de pessoas 

consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou mais objetivos, de maneira que 

permita seu amplo e detalhado conhecimento. 

O procedimento metodológico utilizado neste trabalho de conclusão de 

curso (TCC), foi a pesquisa bibliográfica, que segundo Carvalho (1988), é a atividade 

de localização de fontes diversas de informação escrita para coletar dados gerais ou 

específicos a respeito de um tema. 

Conforme Lakatos e Marconi (1985), ela visa colocar o estudante em 

contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado assunto, a fim de 

estudá-lo, sendo, portanto, o primeiro passo de toda pesquisa científica. 

Para que os objetivos propostos possam ser alcançados, fara-se 

necessário pesquisa bibliográfica acerca do novo modelo de gestão de pessoas e 

seus desafios frente as mudanças. 
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3.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 3.1 Histórico da evolução da gestão de pessoas 

Evolução, segundo Michaelis (2002) significa progresso, transformação 

lenta e progressiva de uma ideia, fato, ação, etc. E para tanto, é de importância 

considerável trazer a evolução da área de Recursos Humanos para os dias atuais 

buscando entender sua trajetória ao longo dos anos. 

A década de 30 é o marco para a área de Gestão de Pessoas, antes disso 

a administração de pessoal, como ficou conhecida após 1930 (pois até então inexistia 

um departamento para tais tarefas), tinha como funções básicas o recrutamento e 

seleção e o único registro que o empregado tinha ao ingressar na empresa era o 

chamado Livro de escrita de Pessoal que poderia ser facilmente fraudado ou mesmo 

atirado ao lixo. Já nos anos 30 se define o início sistemático e regulado das práticas 

por documentos legais da Administração de Pessoal. Assim após 1930 passa a existir 

uma verdadeira legislação trabalhista, pois nesta época é criado o Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio (hoje Ministério do Trabalho e Emprego), que se 

somava aos esforços trabalhistas. O departamento de pessoal era geralmente 

constituído pelos próprios donos da empresa (TOLEDO, 2009). 

Na década seguinte tivemos assinado o decreto-lei nº 5.452 em 1º de maio 

de 1943, que resultou na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). A consolidação, 

na realidade, dentre outros, veio subsidiar os outrora chamados departamentos de 

pessoal, que eram agora chefiados, por um chefe de pessoal. Neste período, tais 

departamentos cuidavam das rotinas trabalhistas, ou seja, a correta aplicação da 

legislação trabalhista enquanto que o recrutamento, seleção, treinamento, admissão, 

demissão e folha de pagamento estavam direcionados as tarefas administrativas. O 

recrutamento era realizado via jornais de boa circulação e eventualmente anúncios de 

rádio, a seleção por um longo período contava de uma prova especifica e muitas 

vezes datilografia era a maior exigência. E o treinamento mais utilizado era o que 

conhecemos hoje como ambientalização ou integração (GIL, 2009). 
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Segundo Araújo (2006), os processos de admissão e demissão eram 

conduzidos pela própria chefia de pessoal dada a importância legal de que se revestia 

a contratação ou, muito mais importante, dados os procedimentos de desligamento. 

De qualquer maneira o controle legal-trabalhista exigia da chefia um profundo 

conhecimento das leis trabalhistas, daí o fato que os recursos humanos ou na época 

departamento de pessoal eram constituídos por advogados ou bacharéis em direito e 

assim foi até o final da década de 70. 

Os departamentos de pessoal funcionavam até muito bem, atendiam com 

competência as exigências para o funcionamento da organização e naturalmente das 

constantes demandas trabalhistas, mas não havia a preocupação com a implantação 

de condições de trabalho ideais no que diz respeito à saúde e segurança no trabalho 

bem como a implementação de benefícios e outras atividades de melhoria na 

qualidade de vida no trabalho, que nem mesmo receberam regulação por parte do 

governo. 

O padrão de uso da mão-de-obra predominante no Brasil até final dos anos 

60 baseava-se no forte autoritarismo, amplo emprego de pessoal não-qualificado, 

desempenhando tarefas altamente parceladas, alta taxa de rotatividade, bem como a 

adoção de complexas estruturas de cargos e salários, voltadas para estabelecer a 

divisão do coletivo operário e o controle sobre os trabalhadores (WOOD JR, 2000). 

 Silva et al, 2009 argumenta que profunda transformação começou a 

ocorrer a partir dos anos 70, pois este padrão, baseado no modelo da organização 

taylorista de processo de trabalho, começou a entrar em crise antes mesmo do início 

do processo de reestruturação produtiva do final da década de 70, em função do 

contexto de recessão econômica, do ressurgimento do movimento operário, onde os 

sindicatos começaram a pressionar as empresas no sentido de assegurar maiores 

benefícios aos trabalhadores, exigindo segurança e condições de trabalho especiais e 

a abertura política. A nova realidade política, econômica e social do início dos anos 80 

colocaria em xeque este modelo, exigindo novas posturas por parte das empresas em 

relação às práticas de recursos humanos. 

Outro avanço é a abertura de um dos primeiros cursos de Administração de 

Recursos Humanos aplicados no Brasil, focalizado em Gestão de Pessoas com 
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disciplinas bastante diferenciadas dos demais cursos existentes. Deste modo com o 

passar dos anos o curso foi deixando de ser ocupado apenas por advogados e 

passou na sua maioria a ser composto por psicólogos e administradores, dando um 

novo ânimo ao setor (TACHIZAWA, 2004). 

Desde o começo do século passado até a década de oitenta, as alterações 

nas práticas de recursos humanos e gestão eram lentas, porque o mercado era pouco 

exigente. Porém, após esse período, com a globalização do mercado, a maneira de 

uma empresa gerenciar seus funcionários passou a ser considerado um elemento 

crítico da vantagem competitiva sustentável.  (PFEFFER,1994). 

E, foi assim que a área de Gestão de Pessoas ganhou novo perfil, uma 

nova forma de ajudar a organização a crescer. Assim chegamos no estágio atual, 

onde a gestão de pessoas surgiu como a solução das demandas de excelência 

organizacional (ARAÚJO, 2006). 

3.2 Gestão de Pessoas 

A área de gestão de pessoas é um processo de planejamento, 

organização, direção e controle de pessoas dentro da organização, promovendo o 

desempenho eficiente de pessoas, para alcançar os objetivos organizacionais e 

individuais, relacionados direto ou indiretamente com a empresa. (VILAS, 2009) 

De acordo com Bolgar (2002), a área de gestão de pessoas deve encontrar 

um ponto de equilíbrio adequado, onde os seus principais papéis dentro de uma 

organização devem funcionar adequadamente. 

Bolgar (2002) diz que a gestão de pessoas deve ter tempo, foco e 

estratégia a longo prazo e operacional a curto prazo, tudo isso simultaneamente, 

englobando a administração de processos e a de pessoas tradicionais. 

Através dessa perspectiva a gestão de pessoas deve concentrar sua 

atenção nas metas e resultados da organização a ser alcançada, essa combinação 

dará a organização um sucesso de forma sustentada. 

Segundo Morassuti (2013), que é vice-presidente de RH & Assuntos 

Corporativos, diz que grandes empresas como a Volvo do Brasil que foi eleita uma 
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das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, vem colocando essa regra em 

prática e com excelência. 

Na visão da Volvo para uma organização ser bem-sucedida, não basta 

possuir a melhor tecnologia, instalações modernas, estrutura organizacional bem 

definida e um planejamento estratégico, tem que possuir profissionais qualificados 

(NÓBREGA, 2002). 

3.3 Funcionário motivado, uma vantagem competitiva 

Segundo Pereira (2007) o mundo empresarial exige cada vez mais a 

necessidade dos trabalhadores estarem motivados no desempenho de suas 

atividades. Os colaboradores sejam eles internos ou externos, assim trazendo 

resultados satisfatórios para a empresa. 

Esse fator se dá em função do mundo corporativo está extremamente 

competitivo devido a administração estratégica e em um contexto globalizado e cada 

vez mais exigente o que está exigindo assim cada vez mais das organizações e dos 

colaboradores. 

Por causa desse cenário, as organizações estão investindo em um 

ambiente motivacional, de aprendizado e em programas de desempenho. Para assim 

obter resultados satisfatórios para a organização. (MARINHO, 2014) 

Já é um fato que o sucesso das maiores empresas se dá através do 

resultado de uma atmosfera motivacional, que tem o poder de entusiasmar os 

colaboradores a se dedicar totalmente ao sucesso da organização. Um clima 

organizacional estimulante proporciona aos colaboradores uma satisfação 

imensurável. O colaborador é um ser vivo, é através dessa energia da vida que as 

empresas devem cativar e motivar, colocar em movimento as pessoas para que assim 

possa determinar um comportamento dentro da organização. (CASSOL, 2014) 

A empresa é desafiada a ver o funcionário não somente como um 

funcionário, mas como pessoas capacitadas de habilidades únicas que possuem o 

capital intelectual da organização para gerar melhores resultados. (CASSOL, 2014) 



15 

 

 

A motivação é uma importante ferramenta onde a conquista deve ser diária, 

pois seu resultado se dá através de como as pessoas são tratadas e vistas dentro da 

organização (CARVALHO, 2013). 

3.4 Avaliação de desempenho do funcionário e da organização 

Segundo Vieira (1996), desenvolver e avaliar o colaborador, não é uma 

tarefa fácil, o setor de gestão de pessoas tem um trabalho árduo para colocar em 

prática esse processo importante na vida do colaborador e para a organização. 

Já está comprovado. Para ter sucesso, a organização deve olhar para o 

funcionário, não somente como um recurso mas, também, como um grande aliado da 

empresa. 

Por isso, é necessário ter um olhar mais apurador para o chamado capital 

intelectual da empresa, analisar e desenvolver os mesmos é só um dos processos. 

Há diversas formas de analisar e desenvolver um colaborador e a 

qualidade de vida no trabalho faz parte desse processo. É uma das maneiras mais 

famosas para motivar, avaliar e desenvolver um colaborador. (JORGE, 2013 

Com a ginástica laboral, plano de carreira, investimento na educação e 

remuneração adequada se tem uma qualidade de vida no trabalho melhor. Podendo 

amenizar o estresse sofrido pelo trabalho e desenvolver o colaborador na prática. 

É necessário avaliar a empresa como um todo, pois todos os setores 

devem estar com o mesmo objetivo. 

Caso cada setor da organização possuir objetivos divergentes, será 

necessário analisar e direcionar, para evitar fragmentação na estrutura interna da 

organização. (VILAS, 2009) 

Segundo Brandão (2001), o famoso CHA (conhecimentos, habilidades e 

atitudes), Avaliação 360° e avaliação bilateral que devem ser observadas pelo 

profissional de gestão de pessoas, na hora de avaliar um funcionário. 

Embora esses métodos de avaliação de funcionários sejam antigos, até 

hoje é uma das maneiras mais utilizadas para se avaliar o funcionário, a empresa e o 

líder. 
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Quando se fala sobre a avaliação de desempenho se tem diversos tipos de 

avaliação, mas a 360º é uma das mais utilizadas por que essa avaliação é completa 

na questão de avaliar a empresa, o funcionário e seus líderes. 

A avaliação 360º é uma importante ferramenta para gestão estratégica de 

pessoas. Essa avaliação é realizada através de um questionário especifico que 

descreve os comportamentos e competências consideradas essenciais para a 

organização.  (PERIARD, 2012) 

Segundo Perigar (2012), o resultado final da avaliação 360°, obtêm as 

informações necessárias par identificar as oportunidades de melhorias no 

desempenho do colaborador, oferecendo informações para elaboração de um plano 

de ação para melhorias individuais e da organização. 

O colaborador terá acesso aos resultados finais, porém não saberá quem o 

avaliou. Dessa maneira o avaliado pode utilizar o feedback recebido na avaliação para 

lhe dar o direcionamento para o desenvolvimento profissional, principalmente na 

questão sobre as competências e comportamentos de liderança considerados como 

essenciais pela organização. 

Implementar essas ações de melhorias individuais e coletivas, fortalece a 

equipe e os indivíduos trabalham melhor, e a organização ganha colaboradores com 

excelentes desempenho. Há muitos ganhos quando se avalia os colaboradores deste 

forma (BRANDÃO, 2001). 

 

 

 

 

3.5  A moderna gestão de pessoas 

 

A moderna gestão de pessoas está diretamente vinculada ao papel 

desempenhado pela organização. Seja como incentivadora, como contribuinte para 

ação gerencial, provedora de serviços ou pela assessoria para clientes internos e 

externos. 

A gestão de pessoas sempre busca agregar valores para a organização. 

Por conta disto é necessário fazer avaliações contínuas de desempenho na 

organização avaliação estratégica, tática ou operacional. 
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A gestão de pessoas está se tornando cada vez mais estratégica, 

competitiva e sustentável. Em um mundo de constantes transformações, está sendo 

dada uma atenção especial para a área de gestão de pessoas, como fonte de valor e 

resultados para a organização (FREITAS, 2012). 

Assim a moderna gestão de pessoas vem desempenhando com foco nos 

negócios da organização, pois as organizações estão num período de mudanças. 

Como sempre a gestão de pessoas vem na frente, coordenando todas essas 

alterações, desenvolvendo e ampliando os horizontes das organizações e de seus 

colaboradores. (CHIAVENATO,2014). 

Uma equipe de recursos humanos bem posicionada, trabalhando para a 

melhoria continua de seu cliente interno. Traçando as estratégias para obtenção dos 

resultados esperados pela organização (MONTEIRO, 2015). 

 

3.6 Comprometimento Organizacional 

O comprometimento implica mais do que uma decisão ou uma escolha. É a 

atuação de um indivíduo em busca das direções que emergem de dentro de si próprio, 

essa criação individual de uma verdade pessoal, por intermédio da ação, que constitui 

a essência do comprometimento. Implica liberdade, responsabilidade, automotivação 

e autoconfiança. (BASTOS; BRANDÃO; PINHO, 1997). 

A criação do comprometimento de funcionários, segundo Dessler (1996) 

pode ajudar a competir com mais eficácia em períodos prósperos e a reagir a 

condições adversas. Em sua visão, esses funcionários ajudarão a empresa a obter 

uma sensibilidade e conseguir níveis de qualidade e de produtividade que os 

concorrentes invejarão; farão seu trabalho como se fossem responsáveis diretos pela 

empresa, mais do que tudo, no entanto, funcionários comprometidos dão o melhor de 

si para a organização, não necessitarão dos olhos vigilantes de uma equipe de 

supervisão para realizar suas atividades. 

No Brasil, estudos empíricos desenvolvidos por Bastos (1994) abordam as 

relações entre comprometimento e mudanças organizacionais, padrões de 

comprometimento e as políticas de gestão de pessoal, verificando que as políticas de 
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recursos humanos se mostram articuladas, fornecendo base organizacional ao 

comprometimento. 

Em sentido psicológico, Rogers (1977) entende que é fácil dar ao 

comprometimento significação demasiadamente superficial, indicando que a pessoa, 

por uma simples escolha consciente, se comprometeu num ou noutro curso de ação. 

Ele atribui significado bem mais profundo e afirma que o comprometimento pessoal é 

uma direção tal, que envolve não só o espírito consciente, mas, por igual, a direção de 

todo o organismo. 

Na teoria, comprometimento organizacional pode ser definido como termos 

internalizados pelos indivíduos em suas motivações, orientações e comportamentos 

relacionados à organização (GOULDNER, 1960). 

Na linguagem científica, o comprometimento é empregado por diversos 

autores como: o desejo de permanecer como membro da organização; o orgulho por 

pertencer a uma organização; a identificação com objetivos, metas e valores da 

organização; o engajamento, o esforço, o empenho exercido em favor da organização 

(CHANG, 2001). 

Heisman (2008) observou, em um estudo realizado em 46 grandes 

empresas, que a atitude das pessoas no que se refere à gestão, é proativa, sendo 

mais positiva e percebida quando essa avaliação foi executada com alinhamento entre 

competências e estratégia. Destaca ainda a importância da direção em apoiar na 

disponibilidade de recursos e na legitimação do modelo de gestão no processo de 

mudança, o que fortalece a confiabilidade no processo. 

 O comprometimento dos gestores, segundo Barbosa (2008), é uma das 

dificuldades encontradas para a implantação da gestão por competências nas 

empresas. Quesitos como qualidade da avaliação e cumprimento de prazos 

estabelecidos demandam apoio institucional. Dessa forma, se os objetivos dos 

gestores não apontam para a mesma direção de um modelo de gestão com base nas 

competências, a tarefa de motivar, treinar e desenvolver a equipe fica comprometida. 

Deverá haver um alinhamento entre a alta gestão e as competências para que as 

estratégias sejam concretizadas. 
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3.7 Competências Organizacionais x Competências Individuais 

O termo competência deve ser utilizado tanto no plano individual como 

coletivo, visto que alguns autores elevam este conceito à equipe de trabalho ou até 

mesmo à organização como um todo. As competências organizacionais são as que 

definem o que a empresa é capaz de fazer de modo superior ao seu concorrente. É o 

conjunto de conhecimentos técnicos, de habilidades e tecnologias que resultam no 

seu diferencial competitivo no mercado no qual está inserida. O mapeamento das 

competências organizacionais auxilia na tomada de decisões importantes para o 

sucesso da organização. Somando a estas afirmativas (CHIAVENATO, 2005). 

As competências individuais não se resumem a um conhecimento 

específico, mas à união de vários fatores, como sua formação pessoal, educacional e 

experiência profissional. Fleury (2003) afirma que “a competência é um saber agir 

responsável e, como tal, reconhecido pelos outros”. É, dessa forma, saber integrar 

recursos e transmitir os conhecimentos, os recursos e as habilidades no contexto 

profissional. 

 As competências individuais se subdividem em técnicas e 

comportamentais, podendo ser exemplificadas através das definições, onde observa-

se que o conhecimento e a habilidade são competências técnicas, ou seja, os 

conhecimentos teóricos e práticos, enquanto a atitude é uma competência 

comportamental, que influência direta ou indiretamente no trabalho do colaborador e 

em seus resultados (CHIAVENATO, 2005). 

A atuação estratégica das políticas de Gestão de Pessoas, é fundamental 

para promover e motivar a cultura e o clima voltados à Gestão do conhecimento e 

aprendizagem organizacional. A geração de um ambiente propício à participação 

efetiva das pessoas no processo de a aquisição e disseminação de conhecimento 

(BITENCOURT, 2004) é fator determinante que estimula a busca pela qualificação, 

tanto no aspecto formal como cursos, graduação, especializações, quanto no 

aprimoramento de competências, ou seja, de conhecimentos, de habilidades e de 

atitudes. Saber, saber fazer e fazer acontecer. 
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A forma como se gere as pessoas passa a ser diferenciada. De acordo com 

Dutra (2012), a mudança no padrão de exigência gerou a necessidade de cultura 

organizacional que estimulasse e apoiasse a iniciativa das pessoas, a criatividade e a 

busca autônoma de resultados para a empresa ou o negócio. O desenvolvimento 

passa a ser mútuo entre empresa e colaborador. 

Dutra (2012), salienta que, de um lado, a empresa, ao desenvolver-se, 

desenvolve as pessoas; de outro, as pessoas, ao desenvolverem-se, desenvolvem a 

empresa. Assim o colaborador pode ser considerado como próprio gestor da relação 

que tem com a organização, bem como de seu autodesenvolvimento e carreira. 

As pessoas estão, neste contexto, intimamente relacionadas ao sucesso do 

negócio. Elas, através de seu potencial, são capazes de interpretar os diferentes 

cenários que surgem e agir estrategicamente sobre eles. Dutra (2012) diz que isto é 

uma vantagem competitiva uma vez que as pessoas são as depositárias do 

patrimônio intelectual da empresa, da capacidade e agilidade de resposta da empresa 

aos estímulos do ambiente e, ainda, da capacidade de visualização e exploração de 

oportunidades de negócio. 

Sendo assim, percebe-se que a organização que direciona seu modelo à 

gestão por competências ao passo que investe em seus colaboradores, beneficia-se 

proporcionalmente em troca e torna-se mais competitiva e estratégica (BITENCOURT, 

2004). 

3.8 Desafios da gestão estratégica de pessoas 

A Gestão Estratégica de Pessoas tem sido um referencial para as 

empresas, que se aplicada eficazmente gerará um impacto em curto prazo nos 

resultados da organização. Como toda tendência, existem os desafios a serem 

cumpridos, e com eles as estratégias precisam ser desdobradas para atendê-los e 

derrubar as barreiras impostas (BIACHINI, 2008). 

O Líder tem papel importante nestas mudanças nas organizações, mesmo 

com tantas exigências no comportamento, ainda encontramos gestores autocráticos, e 

com o modelo militarista de antigamente. Alguns têm destorcido as estratégias 
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traçadas pela empresa, e levado ao caos todo planejamento elaborado inicialmente, 

devido ao modo áspero de tratar seus subordinados (MOSCOVICI, 2003). 

Muito se fala a respeito do desenvolvimento dos colaboradores, porém o 

treinamento para os Gerentes/Coordenadores também deve ser um fator a ser 

observado, pois está nas mãos dele o futuro dos resultados organizacionais. Pessoas 

não produzem quando pressionadas, quando não estimuladas, quando destratadas. 

Identificar talentos é o primeiro desafio para os líderes (MUSSAK, 2003). 

De acordo com Teixeira (2010), a gestão estratégica não diz respeito a 

decisões futuras, mas as implicações futuras de decisões presentes. Caracteriza-se 

como processo sistemático e constante da tomada de decisões, cujos efeitos e 

consequências deverão ocorrer em futuros períodos de tempo. 

Os Gerentes devem ter em mente que propiciar ao seu subordinado um 

ambiente confortável, harmonioso, sem pressões, com autonomia, o tornará mais 

produtivo, e com isso poderá tornar-se o próximo gestor, abrindo espaço para aquele 

superior imediato, galgar uma carreira maior dentro da organização (GONÇALVES, 

2009). 

3.9 Cultura Organizacional 

Silveira Neto (2010), conceitua cultura da organização como sendo 

modelos de programação mental que grupos ou organizações assumem a fim de criar 

um padrão comum a todos os seus componentes. 

A partir destas definições podemos analisar a cultura organizacional como 

um aspecto crítico da gestão por competências, uma vez que comumente as 

organizações demonstram estarem atualizadas e adaptadas ao novo mundo, mas, na 

prática, geralmente não são incorporados tais conceitos e atitudes conforme simulam. 

(HEISMAN, 2006) 

 A cultura organizacional é influenciada pelos valores e culturas locais, e 

determina de que tipo a empresa é, sua política, metas e até mesmo o segmento de 

mercado que irá atingir. Em algumas organizações onde a cultura é mais 
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tradicionalista, as mudanças são mais lentas, e às vezes, não acompanham a 

evolução do mercado (ULRICH, 2000) 

Mas embora a mudança cultural seja lenta, para garantir a competitividade, 

as organizações devem acompanhar as modificações mercadológicas. (BARBOSA, 

2008) 

4. Relacionamento Interpessoal 

O Relacionamento Interpessoal tornou-se uma das ferramentas mais 

importante nas organizações, sendo primordial para o alcance dos objetivos. As 

negociações, ações, estratégias, tomadas de decisões dentre outras, ao realizadas 

por pessoas através dos relacionamentos, juntamente com a integração da equipe, 

sendo possível o alcance das metas desejadas. Para Albuquerque (2012 p. 01) “um 

dos fatores impulsionadores do sucesso em nossa carreira, é a forma pelo qual nos 

relacionamos com as pessoas.” 

Por conta das mudanças aleatórias e rápidas, o relacionamento 

interpessoal também se modifica para atender às necessidades que surgem. O que 

antes não era valorizado, atualmente passou a ser uma preocupação para as 

empresas, pois o modo de se comportar profissionalmente perante aos desafios, 

impacta direta ou indiretamente nas metas das empresas. Ou seja, as metas, lucros, 

investimentos, negócios dentre tantas outros, estão atrelados ao comportamento 

humano (CHIAVENATO, 2011). 

Já na definição de Albuquerque (2012), a valorização dos relacionamentos 

vem tomando forças no perfil profissional que as organizações exigem. Onde se 

buscava, acima de tudo, experiência técnica, hoje ganhou-se espaço para habilidades 

comportamentais de flexibilidade, inteligência emocional, criatividade, entre outras. 

Não basta somente ser um excelente colaborador, temos que também perceber e 

respeitar as diferenças de cada membro da equipe. 

O modo de ser, pensar e agir influencia diretamente no relacionamento 

organizacional. Ambiente negativo perde o foco cooperativo, causa frustrações, 

impedindo que a empresa progrida no mercado. Comportamento oposto facilita para 

alcance de novas metas. Albuquerque (2012), orienta: 
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A medida que trabalhamos mal humorado, perdemos o foco da cooperação 

e integração grupal, dificultando ainda mais comunicação e a motivação das pessoas. 

Se ao invés disso usarmos de maturidade, autoconhecimento e bom senso em nossas 

ações, elevamos nossa autoestima e participação, colaborando para um ambiente de 

troca de saberes e crescimento. Desenvolver um bom nível de comportamento com 

todas as pessoas é uma responsabilidade individual e organizacional. 

Com toda essa transformação, um método incorporado em algumas 

empresas é o feedback, ferramenta extremamente útil para as condições humanas, 

que contribui para preservar um bom clima organizacional. (SILVA JUNIOR, 2008) 

Deve ser aplicado de forma coerente para evitar frustrações ao receptor. 

De acordo com Silva Junior (2008), ele deve ser: Descritivo com a essência do tema; 

Específico demonstrando objetividade; Compatível com as necessidades do 

comunicador e do receptor; Solicitado sempre disponível quando necessário; 

Oportuno para que haja fluência no relacionamento; e Esclarecido deixando a outra 

parte ciente do que se trata o feedback. Aplicar esta ferramenta não é uma tarefa fácil, 

porque as pessoas não estão acostumadas em recebê-los. Deve haver um retorno de 

melhorias por parte do receptor e para que isso aconteça, uma relação de confiança 

entre as partes deve existir (SILVA JUNIOR, 2008). 

Porém, pessoas em grande maioria não estão preparadas para receber 

feedbacks, sendo assim, as empresas e seus líderes devem estimular esta cultura 

entre seus colaboradores. Para que as empresas superem estas dificuldades é 

preciso estabelecer relação de confiança entre os funcionários, reconhecer o feedback 

como um processo que leva tempo e uma boa educação corporativa, aprender a 

ouvir, aprender a dar feedback de forma habilidosa. (SILVA JUNIOR, 2008). 

Aplicado de forma objetiva e alinhada ao propósito de crescimento pessoal 

e empresarial, o feedback é uma fonte de extrema importância para um trabalho 

coletivo integrado e focado a um único objetivo, proposto a amenizar as dificuldades 

de relacionamentos internos, comunicação, integração da equipe, voltado para 

contribuição de um ambiente produtivo, emergente e ativo para atender futuras 

demandas e exigências que o mercado apresenta em tempo ágil (MIRANDA, 2009). 
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5. RESULTADO E DISCUSSÕES 

A tentativa de avaliar e mensurar resultados em RH vem sendo tema 

constante na literatura acadêmica e na prática empresarial. Até os anos 80, diversas 

abordagens buscavam avaliar e quantificar o impacto que a força de trabalho e o seu 

trabalho poderiam ter no desempenho organizacional. Na verdade, desde 1947, muito 

do interesse da Administração tem sido voltado à otimização de recursos da empresa 

e, entre eles, o do trabalho das pessoas. Os inúmeros estudos sobre liderança e 

motivação demonstram a preocupação sempre presente de melhorar a relação entre o 

esforço despendido e o resultado do trabalho das pessoas. 

Durante grande parte do século XX, no entanto, as medidas relativas às 

pessoas se limitavam aos índices de produtividade, de absenteísmo e, relevantes 

para a produção da empresa manufatureira. Ao Departamento de Pessoal cabia 

apenas a contabilização das admissões, das faltas, da remuneração e das demissões. 

As pessoas, e os investimentos a elas relacionados, como recrutamento e seleção, 

treinamento e remuneração, eram considerados custos a serem minimizados 

(Famularo,1972). 

Entretanto, as transformações no contexto empresarial, como o 

desenvolvimento da automação nas empresas, a internacionalização e as novas 

formas da produção econômica, o aumento da economia de serviços e, 

principalmente, a velocidade tornada possível para as transações, colocaram em 

evidência a necessidade das empresas pensarem em novas formas de enfrentar a 

concorrência e estabelecer novos parâmetros para conquistar diferenciais 

competitivos. Nessa busca por competitividade, investir no talento e na capacitação da 

equipe ganhou força sobre estudos fundamentados na abordagem estratégica, na 

teoria dos recursos da firma, na abordagem comportamental e na abordagem 

sistêmica, que trouxeram novos focos de estudo para a gestão de pessoas visando 

melhor desempenho organizacional (Harvey, 1992). 
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Wright, Dunford e Snell (2001), acrescentam que a abordagem estratégica 

de recursos humanos pressupõe, necessariamente que uma determinada estratégia 

demanda não apenas um conjunto especial de conhecimentos e habilidades, mas 

também de comportamentos e atitudes dos colaboradores sobre as políticas de 

Recursos Humanos (RH), que podem ser elaboradas de forma a virem produzir um 

conjunto desejado de respostas dos empregadores. Nesse sentido, políticas de 

Gestão de Pessoas seguem a estratégia escolhida para a organização e forte ênfase 

é colocada nos conhecimentos e habilidades necessários, foco dos estudos com base 

na teoria dos recursos da firma, e nos aspectos comportamentais da gestão, que são 

mais detalhadamente estudados pela abordagem comportamental. Essas duas 

abordagens trazem, portanto, o foco para os resultados desejados das pessoas.  

Competências e comportamentos. 

Embora considerem que Recursos Humanos (RH), tenha potencial 

estratégico pois pode influenciar pessoas, que são fonte de vantagem competitiva, 

Becker (2001), acredita que os Recursos Humanos RH precisam desenvolver um 

conjunto de medidas para provar a sua contribuição estratégica. De outro modo, 

argumentam, a área pode ser, como muitas outras atividades, terceirizada. Os autores 

afirmam que é preciso mostrar aos gerentes seniores a sua contribuição. 

Pfeiffer (1997) levanta algumas considerações e críticas aos métodos de 

avaliação atualmente propostos. O autor menciona que o excesso de preocupação 

com medidas quantitativas pode levar a um grau de detalhamento da mensuração tão 

elevado que a avaliação não constituiria critério adequado tanto para a orientação 

sobre comportamentos desejados para a gestão de pessoas como para a tomada de 

decisão (mede-se demais e não se mede nada). 

 Pode haver uma diferença significativa entre o horizonte de mensuração 

(curto prazo) e os impactos das ações de Recursos Humanos (RH) (longo prazo) e os 

índices calculados estão, muitas vezes, mais relacionados a outras áreas - aos 

gerentes de linha, por exemplo – do que propriamente à área de Recursos Humanos 

(RH) e, dessa maneira, não medem a atuação específica da área. 

Comentando sobre a importância de avaliar os resultados de RH e Gestão 

de Pessoas, outros autores defendem que o sistema de avaliação promove um 
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esforço de simplificação e tradução da estratégia em termos operacionais, além de 

converter a estratégia em processo contínuo. Isso porque ao demandar a reflexão 

sobre o fluxo causal de agregação de valor, o processo de avaliação e mensuração de 

resultados também vai promover maior transparência, melhor comunicação da 

estratégia e melhor alinhamento entre as políticas e práticas de gestão. 

 Ademais, é o sistema de avaliação que permite a retroalimentação do 

processo de formulação da estratégia, fornecendo informação sobre as competências, 

essenciais ou não, e que estão disponíveis, em desenvolvimento ou não (Lado e 

Wilson, 1994). 

Por fim, o sistema de avaliação permite o controle de custos e possibilita a 

análise dos benefícios que serão trazidos pelos investimentos. Dessa maneira, pode-

se dizer que embora a avaliação e mensuração de resultados em Recursos Humanos 

(RH) seja uma questão relevante para o estudo do campo, as pesquisas sobre o tema 

ainda não conseguiram apresentar resultados que permitissem a definição de um 

modelo teórico abrangente, que desse conta das múltiplas facetas envolvidas na 

Gestão de Pessoas nas organizações (Becker 2001). 
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6. Conclusão 

A Gestão de Pessoas no âmbito empresarial, tornou-se o fator 

determinante para as organizações obterem resultados importantes e de crescimento 

solido por parte de toda equipe envolvida, sendo que na pirâmide onde os 

colaboradores tendem a submeter-se à hierarquia da empresa, todos neste quesito, 

estão no mesmo nível de performance em aprender através da qualificação onde o 

capital humano intelectual é a fonte primordial para início de uma nova forma sobre 

como investir na organização. 

Através desta pesquisa, constatamos que, a empresa que não investe na 

equipe, não se sujeita, portanto, a aprender como vencer as dificuldades enfrentadas 

nos conflitos geracionais e organizacionais. Não tem sustentabilidade diante de um 

mercado onde o fortalecimento em lidar com as concorrências vêm através de 

funcionários motivados, com uma equipe à qual denota sucesso em compartilhar com 

os demais conhecimentos e melhores maneiras de captar resultados e grandes 

relevâncias à organização. 

Ao desenvolvermos este trabalho acadêmico, pudemos constatar na 

prática, que a gestão de pessoas é a principal ferramenta da atualidade para uma 

organização ir além do planejamento, quando o sucesso supera todas as expectativas 

do gestor através de uma equipe preparada, apta a enfrentar problemas interpessoais, 

processuais e de concorrência de mercado, sendo que, não basta apenas investir na 

estrutura física da empresa, mas também reconhecer que todo o sucesso e 

crescimento vêm através do bom relacionamento interpessoal, da motivação que 

surge mediante a atenção especial no capital intelectual da empresa, tornando este 

patrimônio intangível quando, juntado aos demais, resulta em sucesso imenso e de 

extrema importância para a vitalidade da mesma. 

Conclui-se que, portanto, o Gestor de Pessoas, influencia no desempenho 

empresarial, e que o mesmo tem a capacidade de levar a organização em declive ou 

ascensão, através de seu perfil de liderança e da maneira que é administrado seu 

conhecimento. 
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