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RESUMO  

O presente estudo tem como objetivo geral compreender a importância de aderir a gestão de 

pessoas, sua contribuição e o estímulo à melhoria na produtividade e a harmonia no ambiente 

de trabalho. Apresenta como objetivos específicos: os conceitos de gestão de pessoas, 

motivação e desafios enfrentados pelas organizações; apontar na gestão de pessoas os processos 

e ferramentas utilizadas para melhoria no ambiente organizacional; compreender os benefícios 

e resultados dos processos de gestão de pessoas para êxito empresarial. Para isso, utilizou-se na 

metodologia pesquisas bibliográficas. Como resultado da análise teórica; buscam a excelência 

na relação entre a empresa e o colaborador, por ser o mesmo, o maior bem que a empresa possui. 

Observação, estudos e reflexões que permitem reconhecer a importância da gestão de pessoas 

para as empresas e os significativos impactos que podem causar nos resultados do negócio da 

organização. Os resultados levam à conclusão que o sucesso da estratégia de qualquer 

organização pode ser atribuído a um fator principal, ao capital intelectual que está intrínseco 

tanto na cultura como no clima organizacional. A gestão de pessoas proporciona uma relação 

na qual, todos são beneficiados. Ela atua desde o surgimento da necessidade de contratação, ou 

seja, antes da integração, durante todo o trabalho e também no desligamento dos profissionais. 

Por isso, tem se tornado indispensável para o bom andamento das empresas. A gestão de 

pessoas é responsável pelo sucesso da organização e de seus integrantes. Sabe-se que as pessoas 

são o maior bem da organização e por isso, deve ter todo o apoio e cuidado necessário, pois são 

eles que contribuem para o alcance de vantagens competitivas e com o aumento dos lucros. 

Dessa forma a empresa consegue conquistar e reter seus talentos, evitando insatisfação e, 

consequentemente, rotatividade de funcionários.  
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INTRODUÇÃO  

A presente pesquisa abordou o tema Gestão de Pessoas, e tem como objetivo apresentar a 

importância das pessoas nas organizações e como elas influenciam em seu crescimento 

saudável. A inserção desta área traz benefícios a ambas as partes, pois quando há o cuidado 

com os funcionários, automaticamente faz-se um investimento que trará bons resultados e 

retorno financeiro, porquanto o colaborador aumentará seu desempenho e dedicação por fazer 

parte de uma empresa que acredita na sua capacidade de crescimento profissional. Apesar dos 

benefícios e das organizações passarem por constante evolução, algumas ainda buscam somente 

lucro e não se importam com o colaborador e nem valorizam a função que ele exerce. Esquecem 

que dependem das pessoas para alcançarem melhores resultados e aumentarem suas vantagens 

competitivas.  

O intuito dessa pesquisa é apresentar os benefícios alcançados, ao introduzir a área de Gestão 

de Pessoas, tanto para o colaborador, como para a organização. Apontar a importância da 

motivação, os desafios encontrados ao longo do caminho e os resultados alcançados e os 

processos e ferramentas necessários para o seu desenvolvimento, pois as pessoas são 

responsáveis pela sobrevivência e crescimento da empresa, e a empresa é responsável pelo bem 

estar físico e intelectual de seus colaboradores.  

O tema escolhido se fez necessário devido à falta de conhecimento de algumas organizações da 

importância da Gestão de Pessoas, uma área que está se tornando cada vez mais essencial para 

o bem-estar das empresas. Quando o colaborador compreende a importância da sua função, 

tudo flui melhor, e faz com que os empregados tenham motivação para buscar um crescimento 

profissional e desempenhem suas tarefas como a empresa deseja. Por outro lado, a 

incompreensão e a falta de empatia das organizações provocam insatisfação para as duas partes, 

pois a empresa não estará satisfeita com o empregado e do mesmo modo, o profissional não 

estará se agradando do emprego, provocando grande rotatividade de funcionários e causando 

prejuízos a empresa. Por isso, é necessário demonstrar a importância da Gestão de Pessoas 

através de ideias de diferentes autores, com o intuito de conscientizar as empresas e seus 

colaboradores, dos benefícios e das vantagens que juntos alcançarão, e de maneira contínua. 

Deste modo, através da presente pesquisa, entende-se que será possível, para a sociedade e 

comunidade acadêmica, compreender que a mente e comportamento das pessoas evoluíram 

muito, por isso, elas buscam empresas que acreditam na sua capacidade intelectual e que não 



  

necessitam somente de estar empregadas, para garantirem seu sustento ou de sua família, mas 

precisam fazer parte de um crescimento contínuo dentro da organização, independente de sua 

função.  

O problema desta pesquisa consiste em: Como a Gestão de Pessoas pode influenciar no 

comportamento e desempenho dos colaboradores proporcionando vantagens competitivas às 

organizações?  

O objetivo principal deste estudo buscou apresentar os conceitos de Gestão de Pessoas, como a 

motivação é importante para a organização e colaboradores e alguns dos desafios enfrentados, 

apontar os processos e ferramentas utilizados para melhoria e resultados alcançados no 

ambiente organizacional, compreender os benefícios e resultados dos processos de Gestão de 

Pessoas para o êxito empresarial.  

Este trabalho baseia-se em pesquisa bibliográfica, qualitativa e descritiva, diversificada por 

estudos e pontos de vistas de diversos autores com pensamentos semelhantes, os quais são: 

Almeida e Aleixo, Armelin, Silva e Colucci, Boas, Chiavenato, Avona, Juliano, Cintra e 

Dalbem, Rodrigues, Scaerpari. Buscam a excelência na relação entre a empresa e o colaborador, 

por ser o mesmo, o maior bem que a empresa possui. Trabalhos publicados nos últimos dez 

anos. 

CONCEITOS DE GESTÃO DE PESSOAS  

Em um mundo globalizado e informatizado, são constantes as mudanças de hábitos e costumes 

das pessoas, por isso, é muito importante que as organizações estejam atentas a todas essas 

mudanças e se preparem para a realidade dos novos profissionais e do mercado de trabalho. As 

pessoas estão, cada vez mais, em busca de empresas que valorizem seus talentos, que ajudem 

em seu crescimento profissional e elevem sua autoestima. A Gestão de Pessoas (GP) é uma área 

que tem o intuito de entender quais são as necessidades dos colaboradores e da organização, 

proporcionar um ambiente agradável para todos os envolvidos e os preparar para atender as 

expectativas da empresa.  

Marcia Eloisa Avona, (2015, p.10) Afirma que “a importância da valorização de pessoas hoje 

é incontestável, mas há algumas décadas o foco estava em tecnologias, ferramentas e 

instrumentos de trabalho”. A GP trabalha essa valorização e traz resultados claros para as duas 

partes.  



  

Caso o colaborador não se sinta valorizado, a possibilidade dele ir em busca de outras 

oportunidades é muito maior que antes, pois os indivíduos eram mais inseguros e despreparados, 

mas isso veio evoluindo e com o passar do tempo a necessidade de cuidar dos trabalhadores 

aumentou muito.  

“Após 1990 – Departamento de Gestão de Pessoas (pessoas vistas como parceiros). Mercado 

de serviços ultrapassa o industrial; adoção de unidades de negócios; extremo dinamismo e 

turbulência [...]”, (AVONA, 2015, p. 23). Cada trabalhador fazia somente o que era solicitado 

pelo chefe e não podiam interagir com seus colegas de trabalho. Tinham que se esforçar 

fisicamente para dar conta do recado. Os gestores só pensavam em lucrar.  

A GP tornou visível a mudança de comportamento e evolução das pessoas quanto ao seu 

reconhecimento nas organizações e possibilitou aos gestores enxergar que é possível aumentar 

sua lucratividade investindo em seus colaboradores. Por esse motivo, que essa área vem 

ganhando espaço a cada dia.  

O que provoca toda essa mudança de comportamento é a questão de elevação de autoestima e 

motivação. Antes não se permitia ao funcionário, dar opinião ou questionar qualquer coisa 

alguma. 

Na figura abaixo, segue comparativo de pessoas que são vistas como recurso e pessoas vistas 

como colaboradoras ou parceiras:  

 

Figura 1 – Tratamento dos colaboradores em contextos diferentes 

 

Fonte: Chiavenato (2014, p. 7). 



  

No demonstrativo à cima, há dois tipos diferentes de mentalidade organizacionais. A primeira 

representa empresas, que geralmente, possui uma gestão vertical, onde somente o chefe toma 

todas as decisões e as pessoas são vistas somente como recursos, já a outra, enxerga as pessoas 

como colaboradoras ou parceiras e sua gestão permite participação dos parceiros nas tomadas 

de decisões. Os atuais gestores buscam profissionais com perfil empreendedor e os 

colaboradores estão preferindo dedicar seu trabalho em organizações que conseguem captar 

suas qualidades profissionais e dão oportunidade de crescimento para eles. Onde não há 

melhoria para o trabalho e seus executores, não existem esforços para entrar e menos ainda para 

permanecer, na primeira oportunidade, as pessoas vão embora.  

Em um mundo cheio de tecnologia e inovação, não é fácil substituir um colaborador quando há 

interesse e esforço de sua parte, pois nem todos estão aptos para ocupar funções que exigem 

preparo e dedicação. Por esse motivo, é mais viável preparar aqueles que já fazem parte da 

empresa e têm interesse em crescer profissionalmente. Existem colaboradores competentes, 

entusiasmados, com visão empreendedora, independente de sua função, além de ser criativo e 

inovador, mas cabe aos gestores agirem de maneira oposta aos antigos, identificando esses 

colaboradores e fazendo-os sentir o quanto são importantes para as organizações.  

“Quão importante é o fator humano na cadeia de valor da inovação. O fator humano é tão 

importante quanto a cultura que interfere nas decisões”, Eder Gonçalves de Almeida e Tayra 

Carolina Nascimento Aleixo (2020, p. 193). As máquinas são indispensáveis na vida das 

pessoas, pois agilizam seus trabalhos, mas elas não se programam sozinhas e também 

necessitam de alguém para fazer manutenção, tanto preventiva quanto corretiva.  

“Os gestores anseiam por colaboradores que possam produzir, criar e desenvolver produtos e 

soluções, gerando inovação e criação de valor”, afirma Almeida e Aleixo (2020, p. 28). Ao 

conhecer todo o processo, fica mais fácil, tanto o trabalho quanto a solução de problema, mas 

nem toda organização pensa assim.  

Chiavenato, (2014, p. 8), ressalta que, “a GP é uma área muito sensível à mentalidade e à cultura 

corporativa que predomina nas organizações. Ela é extremamente contingencial e situacional, 

pois depende de vários aspectos”. São muitos aspectos envolvidos no modo como se conduz a 

organização e esses aspectos interferem diretamente a GP.  

Com a adoção de programas que auxiliam as empresas em seus processos através da GP, 

evitam-se grandes prejuízos.  



  

Do ponto de vista de Marcio de Cassio Juliano (2018, p. 5), “é preciso que as organizações se 

preocupem em identificar, formar e reter talentos”. A função da GP é auxiliar em todos esses 

processos.  

Por muitos anos a vida das pessoas no trabalho não era fácil. Não tinham todos os direitos que 

hoje possuem, tinham somente deveres. Não era permitido buscar melhoria para executar suas 

tarefas, nem tinham contato direto com os proprietários.  

2.1 MOTIVAÇÃO  

Para uma organização sentir-se motivada a praticar algo, ela precisa saber quais são as suas 

necessidades e ter seus objetivos muito bem definidos. Também é necessário que todos os 

envolvidos estejam cientes do caminho a ser percorrido e da importância de suas tarefas.  

Quanto mais interessado o colaborador estiver em alcançar algo, mais motivação ele terá para 

efetuar seu trabalho.  

Segundo Cintra e Dalbem (2016, p.70) motivos “são impulsos [...] que levam uma pessoa a 

determinados comportamentos para satisfazer as necessidades básicas derivadas da fisiologia e 

relacionada à sobrevivência [...]”. Isso é o mínimo que as empresas devem oferecer aos seus 

colaboradores.  

Na figura abaixo, Edna de Almeida Rodrigues demonstra a hierarquia das necessidades dos 

colaboradores no ambiente de trabalho, desde as mais básicas até as que exigem mais dedicação 

para as pessoas alcançarem: 

Figura 2 – Hierarquia de necessidades no ambiente organizacional 

 

Fonte: Rodrigues (2016, p. 144). 



  

Em algumas organizações, grande parte dos trabalhadores não chega nem na segunda parte da 

pirâmide, devido à falta de motivação. Em outras, não é difícil alcançar a autorrealização. Um 

dos reconhecimentos que funcionam bem é a recompensa pelo bom desempenho, independente 

de qual seja, o importante é agradar ao colaborador.  

Existem recompensas que satisfazem mais os colaboradores que outras, principalmente quando 

é feito de forma justa, por isso é importante que as empresas conheçam cada um de seus 

integrantes para que isso contribua na hora de decidir o que será feito e de que maneira.  

“Frederick Herzberg foi o responsável pela Teoria dos Dois Fatores [...]. Ele chegou a fatores 

diferentes que levam a satisfação ou a insatisfação e desmotivação dos colaboradores”, 

(CINTRA; DALBEM, 2016, p. 72). As pessoas são diferentes uma das outras, por isso não é 

fácil lidar com equipe ou grupo de pessoas e motivá-las é uma é um desafio muito grande.  

Para motivar as pessoas, os líderes são os primeiros que precisam estar motivados, para poder 

enfrentar esses desafios com eficiência. 

2.2 DESAFIOS  

A GP não pode faltar nas empresas, mas para isso, enfrentam-se variáveis mudanças e diversos 

desafios, principalmente por se tratar de atrair e manter colaboradores. “Vários fatores 

contribuem [...] de maneira conjugada e sistêmica em um incrível campo dinâmico de forças 

que produz resultados inimagináveis, trazendo transformações, imprevisibilidade para as 

organizações”, Chiavenato (2014, P. 1).  

São mudanças que ocorrem de acordo com a necessidade das pessoas e são essenciais, pois são 

elas que impulsionam os gestores e os colaboradores a desenvolverem suas habilidades.  

A situação é ainda mais desafiadora quando se trata de deter bons profissionais em um mercado 

competitivo, pois cada um busca o que é melhor para si, e onde houver oportunidade de 

crescimento e melhor reconhecimento, haverá mais atrativos para os profissionais, por isso as 

empresas devem se preparar.  

A gestão de pessoas envolve processos complexos, e, para que ocorra uma efetiva e completa 

implantação, tem que haver a conscientização da direção da empresa. No entanto, é fundamental 

para manter a competitividade organizacional. Os assuntos que envolvem gestão de pessoas 

não se restringem aos processos, (AVONA, 2015, p. 12).  

Há casos em que ocorrem resistências da parte da direção. É importante que eles também se 

conscientizem das mudanças que vêm ocorrendo para estarem preparados para enfrentarem os 



  

desafios. Do mesmo modo os colaboradores mais despreparados, precisam se preocupar com 

seus futuros dentro das empresas, pois os gestores que possuem uma visão empreendedora 

também buscam profissionais preparados para assumirem as mais diversas funções.  

Para que a GP seja eficiente, não basta somente a organização querer ou fazer a sua parte, tudo 

depende também da força de vontade e desempenho do colaborador. Do ponto de vista de 

Juliano (2018, p. 31):  

“Talvez ensinar ou aprimorar uma atitude seja o desafio mais difícil de um programa 

educacional, pois o trabalhador já adquiriu conhecimento e já treinou a habilidade e agora 

depende só dele para coloca-las em prática e transferir”.  

Sabe-se que unir pessoas de diferentes pensamentos e comportamentos não é uma tarefa fácil. 

Muitas pessoas têm dificuldade de se entrosar com as demais.  

Para Chiavenato (2014, p. 16) “os departamentos se introvertem e mais se separam e brigam do 

que cooperam entre si. Isso impede a visão sistêmica e a obtenção de sinergia entre os órgãos”. 

As empresas precisam de pessoas com espírito de equipe para juntos fazerem um bom trabalho 

e de um líder capaz de conduzi-las com eficiência.  

Deve-se levar em consideração que um dos desafios enfrentados pelos líderes, é que algumas 

organizações não abrem espaço para uma gestão horizontal dificultando muito o seu trabalho e 

o desenvolvimento de sua equipe.  

“Ao conhecer o modo como uma organização se comporta, tornamo-nos líderes mais eficazes, 

aprendendo a nos relacionar melhor com as pessoas dentro das organizações”, relatam Cintra e 

Dalbem (2016, p.11). Assim o líder trabalha com mais liberdade.  

Percebe-se que a GP ainda tem muito trabalho pela frente. Tanto as organizações quanto o ser 

humano estão sendo desafiados a superar seus limites. “As mudanças estão cada vez mais 

velozes e intensas no ambiente, nas organizações e nas pessoas”, Afirma Chiavenato (2014, p. 

40).  

A GP auxilia as organizações e as pessoas para poderem seguir bem estruturadas diante de 

tantas mudanças.  

“A gestão de pessoas envolvidas com a inovação também é bastante complexa. Normalmente, 

são grupos heterogêneos com pessoas que possuem diferentes conhecimentos [...]”, Menciona 

Eduardo Pinto Vilas Boas (2018, p. 52). O trabalham é realizado através da união de 

pensamentos e de conhecimentos. 



  

Sabe-se que trabalhos realizados por boas equipes são enriquecidos por surgirem várias ideias, 

que contribuem com a excelência das organizações. As diversas ideias provocam conflitos 

favoráveis, pois estimulam a investigação e a busca por soluções. 

3. PROCESSOS E FERRAMENTAS UTILIZADOS PARA MELHORIA NO 

AMBIENTE ORGANIZACIONAL  

Com todas as mudanças que o mercado vem enfrentando, precisa-se saber que afeta 

positivamente ou negativamente as organizações, portanto, para elas se manterem nessa 

competitividade, precisam se adequar de acordo com o que é exigido. Para isso, as empresas 

necessitam, constantemente, criar e inovar, com novos métodos de trabalho. Esses métodos 

podem ser agregados através de processos e ferramentas, que auxiliarão os gestores de diversas 

maneiras. Para que sejam úteis e bem aproveitados, deve-se analisar a necessidade da 

organização, porque cada uma tem suas características próprias. Sabe-se que não é viável para 

a empresa, implantar um programa, um processo ou adquirir algum tipo de ferramenta que não 

seja eficiente ou que não seja para inovar e melhorar o trabalho. Os processos e ferramentas 

devem ser mais assertivos possíveis.  

Do ponto de vista de Rodrigues (2016, p. 212), “O gestor moderno cada vez mais atua utilizando 

tecnologias e ferramentas de gestão úteis à aprendizagem e ao desempenho das pessoas”. As 

organizações se beneficiam de tal maneira com a tecnologia que não se pode imaginar uma 

organização sem tecnologia. Através dela, os processos e ferramentas são muito mais eficazes. 

Com o auxílio da tecnologia as tarefas são desenvolvidas com mais agilidade e precisão.  

Tendo uma equipe bem desenvolvida, que gosta de enfrentar desafios, que não é resistente a 

mudanças e com a tecnologia, o trabalho se torna mais organizado, sincronizado e a 

integralização dos processos funciona muito melhor.  

Conforme Chiavenato (2014, p. 13), “a GP consiste em várias atividades integradas entre si, no 

sentido de obter efeitos sinérgicos e multiplicadores tanto para as organizações quanto para as 

pessoas que nelas trabalham”.  

Independentemente de ser um trabalho simples ou complexo, o importante é saber conduzir a 

equipe e tratar a todos da mesma maneira. O sucesso da organização também depende dos 

colaboradores e pessoas motivadas desenvolvem melhor suas atividades. 

A figura abaixo mostra alguns dos processos básicos, porém muito importantes em Gestão de 

Pessoas:  



  

Figura 3 – Processos básicos em Gestão de Pessoas 

 

Fonte: Chiavenato (2014, p. 14).  

Nota-se que a Gestão de Pessoas é composta por diversos processos que auxiliam as empresas 

quando precisam atrair as pessoas que têm o perfil mais próximo do que elas buscam, a 

selecioná-las e integrá-las; no ensino e avaliação do desempenho; quando precisam decidir de 

que maneira recompensarão seus colaboradores, se será com aumento de salário, com algum 

benefício, e qual tipo, ou se for com incentivos, quais serão e de que maneira aplicarão esses 

incentivos; no desenvolvimento, existem diversas formas de treinar, ensinar, e fazer testes para 

avaliação do aprendizado; ao proporcionar tudo que são de necessidades básicas e que é direito 

das pessoas para mantê-las e no monitoramento das pessoas através de banco de dados.  

Enquanto Avona (2015, p. 12) relata “que tudo isso é complexo e exige que dados sejam 

registrados, conservados e recuperados quando necessário. Daí a importância de um sistema de 

dados que possa gerar relatórios para análises”. É indispensável o monitoramento das atividades, 

pois dessa forma pode- se identificar possíveis falhas e corrigi-las a tempo, evitando transtornos 

e prejuízos futuros. 

Também se faz necessário para que os bons feitos também sejam lembrados e os que os fizeram, 

possam ser recompensados.  

Avona (2015, p. 56), também faz “afirmação de que recrutar e selecionar pessoas é um processo 

complexo, devido às várias etapas e decisões de escolha. Porém, gera excelentes resultados por 



  

se tratar de um método cuidadoso”. O método apura diversas informações, fazendo com que a 

empresa tenha mais conhecimento do candidato, minimizando as surpresas futuras que ocorrem, 

geralmente por não terem o cuidado antes da contratação.  

Cintra e Dalbem (2016, p. 126 e 127), afirmam que, “na área de gestão de pessoas, também é 

comum o feedback [sic] ser utilizado como uma ferramenta na realização da avaliação de 

desempenho, que é aplicada nas organizações”. Essa ferramenta é importante, pois dá a chance 

da pessoa aprimorar e, às vezes também avaliar, como no caso da avaliação 360°, a qual envolve 

todos da organização.  

Um dos programas de reconhecimento, de acordo com Chiavenato (2014, p. 379) ou “prêmios 

de reconhecimento são pagamentos ou créditos concedidos aos colaboradores ou equipes que 

proporcionaram contribuições extraordinárias”. O intuito dessas premiações é despertar nos 

demais o desejo de fazer igual aos premiados, ou seja, terão motivação para se esforçarem.  

Treinar pessoas é muito importante para que elas possam cumprir com suas obrigações de 

maneira correta e de acordo com o esperado pela empresa, só que mais importante que treiná-

las, é desenvolver pessoas. “O desenvolvimento está mais focalizado no crescimento pessoal 

do empregado e visa à carreira futura, e não apenas ao cargo atual”, (CHIAVENATO, 2014, p. 

351). Geralmente, são as empresas que possuem visão empreendedora que têm essa 

preocupação com o futuro dos colaboradores. Preparam essas pessoas para trazerem retorno 

financeiro num futuro próximo.  

O desenvolvimento das pessoas dentro da organização faz com que elas se sintam mais 

importantes e mais úteis, pois percebem que a empresa está investindo em sua carreira e 

principalmente, em seu futuro.  

Ter todos os processos documentados é indispensável, pois a empresa deve ter acesso as 

informações sempre que precisar para poder acompanhar o desempenho do colaborador. Assim 

é possível identificar o nível da evolução de cada um.  

 

 

 

 

 

 



  

A figura abaixo mostra como funciona o treinamento através de ciclo: 

Figura 4 – Ciclo de treinamento  

 

 

 

Fonte: Juliano (2018, p. 40).  

Juliano (2018, p.41), explica o funcionamento o ciclo de treinamento: “Ciclo de treinamento é 

o processo que envolve quatro atividades macros sequenciais e necessárias para a aplicação de 

um programa de treinamento”. Esse ciclo é composto por quatro fases que funcionam de forma 

contínua, e seu objetivo é obter bom aproveitamento dos recursos.  

Primeiramente, devem-se verificar quais são as necessidades que a organização tem, em seguida, 

é preciso fazer todo o planejamento, depois vem a execução de acordo com o planejado, e então, 

é hora de avaliar os resultados. Caso não tenham atingido o resultado esperado, é preciso rever 

o que tem que ser feito. Mesmo quando o resultado é favorável, não para por aí, o processo se 

inicia com outro propósito. Quanto mais as organizações lidam com as pessoas, mais elas 

adquirem experiência e, através da GP, vão se moldando também, para atenderem as 

necessidades daqueles que cooperam com elas nas mais diversas atividades. Um aprende com 

o outro, e juntos alcançam o objetivo mútuo. Pensando nesse convívio duradouro e benéfico, 



  

confirma ainda mais, a importância de não haver grande rotatividade de funcionários, mesmo 

porque, isso mostraria justamente o contrário do que a GP trabalha que é a satisfação de todos.  

Os benefícios oferecidos aos colaboradores funcionam muito bem como ferramenta para atraí-

los e mantê-los. Diz Rodrigues (2016, p. 38) que “as empresas devem incluir em suas estratégias 

a atração, o desenvolvimento e a retenção de pessoas talentosas, o que pode ocorrer por meio 

de benefícios atraentes, oportunidade de crescimento, desafios profissionais”. Os desafios são 

essenciais para o desenvolvimento e para o crescimento dos colaboradores.  

É comum haver insegurança quando se inicia algo, mas com o tempo as pessoas passam a se 

interessar em estar sempre praticando algo novo. As dificuldades vão diminuindo e o intelectual 

se desenvolvendo. Trabalhar em uma equipe unida e envolvida em todo o trabalho também 

contribui bastante.  

De acordo com Danylo A. Armelin; Simone C. P. Silva e Claudio Colucci (2016), o Sistema 

de Gestão Integrado é muito eficiente nos processos de informações por diminuir a necessidade 

de treinamento, e as informações são iguais para todos. Favorece a produção, a participação no 

mercado, a competitividade e a valorização da imagem da empresa.  

Figura 5 – Vantagens de um Sistema Integrado 

 

Fonte: Armelin, Silva e Colucci (2016, p. 76)  

 



  

Todos os itens citados anteriormente dependem de pessoas bem treinadas e motivadas para 

entender a sua importância nessa integração e se dedicar o máximo possível para que a 

organização consiga aumentar sua produtividade, competir com as maiores empresas, ter uma 

boa imagem diante dos consumidores e possa ter participação no mercado.  

Mesmo que a organização faça de tudo para estimular o crescimento de seus parceiros e para 

mantê-los, chegará o momento em que alguns se desligam da empresa, e ainda neste momento 

a GP precisa fazer um bom trabalho para beneficiar a organização.  

Existe uma ferramenta que, apesar da sua importância, quase não se ouve falar e não é muito 

utilizada pelos gestores. Essa ferramenta é chamada de “entrevista de desligamento. A 

finalidade de aplicá-la é a de levantar informações com aqueles que deixaram a organização e 

essas informações são de grande relevância para a melhoria contínua da gestão de pessoas”, 

(AVONA, 2015, p. 92). Até nesta entrevista a empresa pode levantar informações que 

contribuirão com o seu amadurecimento.  

Quanto mais tempo de atuação a empresa tiver, mais ela evolui e constrói a sua história de 

sucesso. 

4. BENEFÍCIOS E RESULTADOS DOS PROCESSOS DE GESTÃO DE PESSOAS 

PARA O ÊXITO EMPRESARIAL  

Todo trabalho feito com esforço e dedicação traz benefício e produz bons resultados, mas para 

isso, é preciso que todos os envolvidos tenham conhecimento da importância de suas tarefas e 

que tenha consciência das consequências caso não cumpra o seu papel.  

Uma sociedade para ter sucesso, é necessário haver em primeiro lugar, comunicação para que 

as partes envolvidas se conheçam e possam evitar conflitos. É fundamental que o responsável 

por pessoas, numa empresa, conheça todos os seus colaboradores e, da mesma forma, os 

envolvidos conheçam a empresa da qual faz parte. Essa troca de conhecimento produz bons 

resultados às empresas, e eficiência da parte dos colaboradores ao executarem seu trabalho.  

Segundo Chiavenato (2014, p. 7) “Até pouco tempo atrás, o relacionamento entre pessoas e 

organizações era considerado antagônico e conflitivo”. Nota-se a diferença na relação entre as 

duas partes e como essa nova relação tem contribuído com o bem mútuo.  

O ambiente de trabalho se torna melhor e mais favorável quando há pessoas motivadas e 

tecnologia disponível para o processo de inovação.  



  

O surgimento de novas tecnologias, o advento da globalização e os novos processos produtivos 

exercem grande influência na Gestão de Pessoas. As empresas passaram a preocupar-se mais 

com esta área, visto que impacta diretamente na produção e nos resultados organizacionais, 

(AVONA, 2015, p. 10).  

As pessoas possuem visões mais amplas e buscam empresas compatíveis com suas expectativas, 

que permitam ao colaborador desenvolver suas ideias e contribuírem com o seu crescimento.  

Uma das contribuições para o crescimento das pessoas na vida pessoal e profissional é o 

empoderamento citado por Chiavenato (2014, p. 168), “O empowerment [sic] – ou 

empoderamento das pessoas – aumenta o controle, incrementa a autoestima e impulsiona a 

qualidade na organização“. Dessa forma o trabalho do líder se torna mais leve e agradável. 

Tanto para o próprio líder quanto para os liderados, a convivência no ambiente de trabalho se 

torna mais favorável.  

Afirma Avona (2015, p. 28) que “As empresas que centram seus esforços na gestão de pessoas 

e tratando-as como colaboradores, parceiros, estão investindo em seu próprio desenvolvimento 

e sustentabilidade”. Empresas que investem na GP tem muito mais chance de alcançarem seus 

objetivos e aumentarem sua competitividade.  

Segundo Chiavenato (2014, p.9):  

São as pessoas que produzem, vendem, servem ao cliente, tomam decisões, lideram, motivam, 

comunicam, supervisionam, gerenciam e dirigem os negócios da empresa. Inclusive dirigem 

outras pessoas. Muito embora as organizações não sejam criadas apenas para ter pessoas, não 

existem organizações sem a presença delas.  

Uma organização com um bom desenvolvimento consegue obter o entusiasmo dos 

trabalhadores. “Os funcionários trabalharão mais satisfeitos, apresentando resultados melhores 

em termos de qualidade e produtividade” menciona Juliano (2018, p. 217 apud NEWSTROM, 

2008, p. 343). Essas empresas conseguem manter seus colaboradores sem a necessidade de 

muito esforço.  

Aponta Juliano (2018, p. 237): “Ao contar com um número maior de pessoas trabalhando com 

a mesma afinidade e finalidade, cria-se uma rica fonte de informações e conhecimentos 

advindas da soma das formações”. Esse é um dos motivos que também devem fazer as empresas 

analisarem o quanto a rotatividade atrapalha e prejudica a organização.  



  

Analisando o pensamento de Almeida e Aleixo (2020, p. 100 apud DORNELAS, 2008), é bem 

compatível com o de Juliano. Quanto mais pessoas competentes fazerem parte de um 

determinado grupo, mais terão diversidade de informações e conhecimentos. “Entendem que 

para obter sucesso, precisam ser rodeados de profissionais competentes”. Esses grupos, 

geralmente são os maiores responsáveis pela inovação das organizações.  

Os incentivos, premiações, recompensas ou qualquer outro tipo de benefício oferecido pelas 

organizações, simbolizam o reconhecimento do esforço, dedicação e desempenho dos 

profissionais. É como se a empresa declarasse ao colaborador que continuasse se esforçando 

que valerá a pena. Quanto mais reconhecido ele for, mais empenho terá, e do mesmo modo, 

quanto menos reconhecido, menos esforço fará. Estará desmotivado e sobrecarregando os 

demais colegas de trabalho. A relação entre empresa e empregado, geralmente é uma relação 

de troca, a qual nenhuma das partes quer sair no prejuízo. Com a intermediação da GP, é muito 

mais fácil balancear essa troca, mostrando ao colaborador quais serão seus benefícios ao 

cooperar com a empresa e para os gestores quais serão os benefícios para a empresa ao investir 

nas pessoas.  

A figura abaixo mostra o quanto as pessoas precisam se preparar para o novo mercado de 

trabalho:  

Figura 6 – Competências individuais exigidas no novo ambiente de negócios 

 

Fonte: Juliano (2018, p. 136)  

 



  

Como o mercado de trabalho está em constante mudança, automaticamente, o ambiente de 

negócio torna-se mais exigente e desafiador. Todas as competências à cima mencionadas são 

indispensáveis para o crescimento organizacional. Como há uma enorme carência de 

profissionais já preparados, os gestores têm buscado auxílio na GP para preparar os 

profissionais.  

Para a empresa conseguir esse tão almejado resultado, ela precisa contar com a eficiência do 

líder, pois segundo Maurici Luis Scarpari (2017, p. 53): “O líder é o responsável por manter a 

equipe unida e objetivada no propósito da empresa. Ele mantém a performance do todo quando 

alinha os passos, a comunicação”, etc. É o líder que lida com as pessoas, e precisa ser o primeiro 

a estar bem preparado. Com isso a empresa ganha parceiros que se empenharão para o 

crescimento da organização.  

Um bom líder consegue motivar sua equipe e fazer com que a empresa seja beneficiada. 

Menciona Scarpari (2017, p. 58) que “a motivação é a força propulsora que conduz o indivíduo 

a realizar algo com excelência, ajuda na geração de confiança do entusiasmo e do estímulo”. 

Com entusiasmo e estímulo, a visão empreendedora e inovadora tende a surgir ou aumentar e 

isso é favorável a todos.  

De acordo com o gráfico abaixo, “quando uma tecnologia se inicia, existe um período de 

aprendizagem e avanço lento [...]. O amadurecimento da tecnologia acelera seu desempenho”, 

(RODRIGUES, 2016, p.104 apud WILLIAMS, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

A figura mostra como o investimento é importante.  

Figura 7 – Curvas S e inovação tecnológica 

 

Fonte: Rodrigues (2016, p. 104)  

Conforme aponta o gráfico, a tecnologia é muito importante para o desenvolvimento da 

organização. Quanto mais os gestores investem em tecnologia e inovação, mais os 

colaboradores aumentarão seus esforços e desempenho. Os benefícios que se adquirem com 

investimentos, alcançam os usuários e, consequentemente a organização que investiu.  

Toda empresa que se preocupa com o seu futuro, precisa buscar meios para melhorar o 

desempenho de seus colaboradores ao executarem as tarefas, pois dessa forma, incentiva e 

satisfaz suas necessidades.  

As grandes ideias é que dão lugar a inovação e surgem da criatividade de alguém que necessita 

de um ambiente criativo, o qual proporcionará ainda mais inspiração. Para esse trabalho 

alcançar o resultado que se espera, necessitam de muito esforço, atenção e concentração, mas 

quando a pessoa desenvolve esse tipo de trabalho, ele fica tão envolvido que não se dá conta 

que o tempo passou rapidamente, (RODRIGUES, 2016, p.105 apud WILLIAMS, 2016). Para 

as organizações, manter pessoas empreendedoras, inovadoras, criativas e cheias de inspiração 

é um dos maiores investimentos que elas podem fazer. Pois são pessoas que trabalham de forma 

conjunta com seus gestores e líderes e, ao se deparar com desafios, estarão mais aptos a 

enfrenta-los.  

Outro benefício que a GP traz para os funcionários e empresas, é a questão de ouvir suas 

opiniões, sugestões, reclamações, entre outros. Muitas pessoas tinham boas ideias, mas não 



  

falavam por vários tipos de receios. Alguns deles eram: por não se sentir capaz de ser ouvido, 

por não acreditar na sua própria ideia, por ter suas opiniões sempre desprezadas, entre outros 

motivos. Pode-se dizer que empresas perderam grandes oportunidades por não considerarem 

ideias de outras pessoas que não fossem da diretoria, mas isso veio mudando, e hoje sabe-se 

que a união de ideia produz grandes inovações. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Através da pesquisa observa-se que as empresas não existiriam sem a Gestão de Pessoas, pois 

as organizações têm alcançado benefícios claramente percebidos. A GP intermedia a relação 

entre a empresa e o colaborador, buscando satisfazer as necessidades de todos os envolvidos. 

A GP auxilia os gestores ao enfrentarem desafios de diferentes naturezas e prepara os 

colaboradores para as adversidades do dia-a-dia. Motivam-se as pessoas de diferentes maneiras, 

para que elas se sintam impulsionadas a agirem com espontaneidade. Os colaboradores são 

tratados de forma individual e em grupo e torna possível a retenção de talentos que era um dos 

maiores desafios enfrentados pelas empresas.  

Utilizam-se processos e ferramentas, que preparam as pessoas para poderem executar suas 

atividades com mais eficiência e também faz com que trabalhem juntos, compartilhando 

conhecimentos, melhorando todo o trabalho. Sabe-se que trabalhos executados por boas equipes 

possuem resultados muito mais satisfatórios. Os gestores identificam quais são as necessidades 

da empresa para implantarem processos e ferramentas, pois cada uma tem suas características 

próprias e para alcançar sucesso, é preciso alinhar as necessidades e objetivos da organização 

as necessidades dos colaboradores.  

Nota-se que a Gestão de Pessoas trouxe excelentes resultados e benefícios às empresas e aos 

colaboradores, visto que, ao desenvolver as competências de seus colaboradores, cuidar, 

reconhecer e incentivá-los, induz os colaboradores a se dedicar e se esforçar, de maneira que as 

empresas só têm a ganhar. Assim, as pessoas tornam-se parceiras, dedicadas, criativas, 

inovadoras e buscam o melhor para as organizações.  

Como o comportamento das pessoas estão em constante mudança, assim como o pensamento, 

a cultura, a personalidade, os costumes e valores de cada um é diferente do outro, sabe-se que 

a Gestão de Pessoas ainda tem muito trabalho a ser desenvolvido. Por isso, para estudos futuros 

são recomendadas pesquisas mais aprofundadas relacionadas à Gestão de Pessoas nas 



  

organizações. Tal estudo é relevante em função da importância do tema abordado para o 

desenvolvimento dos colaboradores e crescimento das organizações. 
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