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GESTÃO DE PESSOAS: A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE PESSOAS NAS 

EMPRESAS 

RESUMO 

A gestão de pessoas é uma área muito importante dentro de uma organização, visto que 

através dela é possível implantar ações que interferem diretamente no crescimento e 

desenvolvimento de uma empresa. Uma organização que investe em Gestão tende a crescer 

em termos de produtividade, competividade de mercado e qualidade de vida dos seus 

trabalhadores. Objetivo: Verificar através de revisão de literatura como a Gestão de Pessoas 

pode ser imprescindível para o desenvolvimento dos colaboradores dentro de uma 

organização e sua importância para o crescimento da empresa. Metodologia: A pesquisa é 

baseada em levantamento bibliográfico nas bases de dados  das plataformas Scielo, Google 

acadêmico, publicados nos últimos 20 anos. Resultados: Verificou-se que apesar do setor de 

Gestão ser uma área determinante dentro de uma empresa, ainda há muito o que investir. 

Conclusão: As empresas devem investir nos profissionais de Gestão de Pessoas, a fim de 

poderem obter colaboradores mais treinados e capacitados para executar com inteligibilidade 

as funções a qual foram contratadas para desempenhar. 

 

Palavras-chave: Gestão de Pessoas. Administração. RH. Treinamento. Desempenho. 

 

INTRODUÇÃO 

Este projeto propõe o estudo do tema a importância da gestão de pessoas nas empresas. 

Nos últimos anos a área de Gestão tornou-se indispensável para o crescimento das 

organizações, visto que foi possível compreender como a implantação de profissionais 

qualificados para administrar um setor como esse foi fundamental para que muitas empresas 



  

 

pudessem crescer em termos de produtividade, em vantagens competitivas no mercado, na 

qualidade de vida do trabalhador, que por sua vez aprimorou a maneira de trabalho em equipe 

dentro das organizações. 

A partir do tema Gestão de Pessoas, o foco foi o colaborar e seu desenvolvimento, 

considerando que é uma dificuldade presente dentro das instituições, o ponto proposto 

procura entender como trabalhar no âmbito de gestão se torna necessário para que as 

organizações possam instruir seus colaboradores a desempenharem melhor o ofício 

pretendido.  

Por que toda empresa precisa da área de Gestão de Pessoas? É a partir do trabalho dos 

profissionais do setor de Gestão de Pessoas que é possível auxiliar as organizações a 

atingirem sua missão no meio corporativo; isso significa que no âmbito de gestão, tudo que 

possa envolver pessoas será imprescindível que a área de GP esteja à frente da situação, pois é 

por meio dela que a empresa será direcionada para alcançar melhores desempenhos, sejam 

eles organizacional ou dos colaboradores. 

        E com essa problemática apresentada, o presente estudo objetivou identificar como a 

Gestão de Pessoas pode ser imprescindível para o desenvolvimento dos colaboradores dentro 

de uma organização e sua importância para o crescimento da empresa, além de esclarecer as 

possíveis razões que impactam o trabalho do setor de Gestão de Pessoas, como também 

descrever como ações como avaliação de desempenho dos colaboradores contribuem de 

forma eficiente para o crescimento da empresa, e por tanto  a partir daí compreender qual a 

responsabilidade que a Gestão de Pessoas desempenha no desenvolvimento de pessoas. 

A metodologia adotada nesta pesquisa trata-se de revisão de literatura, realizado 

através do levantamento bibliográfico em livros acadêmicos, revistas científicas e sites 

confiáveis presentes nas plataformas: Scielo, Google acadêmico, publicados nos últimos 20 

anos, com base nos autores Chiavenato, Gil, Lacombe, Saad e Moura. 

Diante do exposto, esse estudo visa identificar como a gestão de pessoas pode 

repercutir no crescimento e desenvolvimento das empresas e como pode impactar na 

formação dos colaboradores através da gestão do conhecimento, que diante disso é necessário 

no gerenciamento de qualquer organização.  

                      



  

 

GESTÃO DE PESSOAS DENTRO DAS 

ORGANIZAÇÕES 

A Gestão de Pessoas vai muito além de um simples conceito relacionado ao termo 

gerir pessoas, houve uma mudança dentro das organizações; as empresas compreenderam o 

papel e relevância que o setor pode trazer ao criar condições de desenvolvimento de seus 

colaboradores. 

Nos últimos anos a Gestão de Pessoas tem tomado cada vez mais espaço dentro das 

empresas, isso porque “atualmente as organizações que pretenderem manter-se competitivas 

no mercado, precisam conquistar, manter e multiplicar seus clientes” (VIEIRA; CARVALHO, 

2015, p.73).  

Entender como a gestão de pessoas pode ser benéfica dentro das empresas se 

desenvolvido de maneira satisfatória é uma tarefa que as organizações têm buscado, pois é 

através da GP que os funcionários e seus empregadores podem ser auxiliados sobre os 

desafios que acometem as empresas para o sucesso e crescimento corporativo. 

Segundo Chiavenato (2005), para que as organizações possam obter o alcance das 

metas, dependem das pessoas para transformar as ideias em resultados, ou seja, é essencial 

que as empresas valorizem o tratamento que deve ser dado aos talentos presentes nelas. 

O cenário organizacional apresenta várias mudanças, de que muitas empresas 

modernas têm ciência: a importância da valorização do capital humano e o seu diferencial, a 

busca de tornar evidente na forma de tratar o colaborador, demonstrando ao mesmo a 

relevância de seu potencial e contribuição. (MOURA; COSTA; COSTA,2018). 

É essencial compreender que a gestão de pessoas é um setor que se torna responsável 

por melhorias que envolvem o clima organizacional, por esse motivo é de extrema 

importância que as organizações e até mesmo os funcionários reconheçam que é um campo 

incumbido em trazer avanços para o crescimento de todos, por isso, é imprescindível que o 

setor de gestão de pessoas tenha a sensibilidade em trabalhar pensando no melhor para o 

desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional de cada membro da instituição. 

A importância que a Gestão de pessoas desempenha dentro das organizações deve ser 

levado em consideração para o crescimento das empresas, pois como afirma Moura (2018, 

p.142) “identificar e desenvolver as pessoas torna um processo muito complexo dentro de 



  

 

uma organização, dado que a identificação desse talento inicia desde o processo seletivo, 

exigindo assertividade no processo de contratação”. 

A gestão trabalha para equilibrar as expectativas que tanto os colaboradores, quanto as 

empresas buscam no mercado organizacional. Isso implica que para que isso ocorra é 

fundamental que se criem métodos que possam auxiliar para que haja melhora no 

desempenho organizacional e dos colaboradores. 

Para Moura (2018, p. 141) quando uma organização tem o foco nas pessoas, a sua 

filosofia global e sua cultura organizacional passam a refletir essa crença, e consequentemente, 

promove a valorização total da empresa. E dessa forma é necessário conhecer como o setor 

de Gestão pode e deve contribuir para o desenvolvimento da empresa. 

O tema vem ganhando adeptos, já que muitas organizações estão mais 

abertas e dispostas a tratar seus empregados como colaboradores ou 

patrimônio ativo, incentivando a sua participação nas decisões e 

utilizando ao máximo o talento das pessoas para a obtenção da 

sinergia necessária para o seu desenvolvimento (RODRIGUES; 

PEREIRA; BORGES, 2010, p.48) 

A Gestão é reconhecida pela sua competência em elaborar planos de desenvolvimento 

sejam eles individuais ou institucionais e realizar ações como forma de capacitar; possui um 

papel decisivo no crescimento organizacional e que se levado em consideração suas 

perspectivas e ideias podem chegar ao desempenho esperado pelas empresas. 

Outro detalhe relevante relacionado à gestão dentro das organizações é que a maioria 

das empresas deixou de ver os seus funcionários apenas como mão de obra, passaram a 

perceber que a GP possui um papel importante no crescimento da instituição. Corroborando 

com essa ideia, Sovienski e Stigar (2008) afirmam que “a gestão de pessoas é caracterizada 

pela participação, capacitação, envolvimento e desenvolvimento do bem mais precioso de 

uma organização, o Capital Humano que nada mais é do que as pessoas que a compõem”. 

A cultura organizacional vem mudando nos últimos anos, no entanto a área de Gestão 

de Pessoas ainda enfrenta dificuldades que podem impactar no resultado de seu trabalho 

dentro de uma empresa. É importante salientar que apesar das transformações no setor ainda é 

possível observar que algumas empresas impossibilitam muita das vezes a forma como a GP 

deveria conduzir por exemplo na contratação e capacitação de seus colaboradores. Não é uma 



  

 

tarefa simples, é preciso entender que a GP vai muito além da cultura organizacional, é 

necessário ter um planejamento estratégico para convencer as empresas de que o trabalho da 

gestão é primordial. 

Nesse sentido, Balducci e Kanaane (2007), consideram que para que não haja 

consequências ao GP as empresas necessitam valorizar o setor para que possam competir 

adequadamente no mercado e gerarem satisfação interna. Para isso, é necessário investir na 

sua melhoria, adotando-se práticas de gestão abertas e transparentes, que privilegiem as 

pessoas na busca do comprometimento e do envolvimento com os objetivos daquelas. 

As colocações dos autores conduzem a uma percepção de que a Gestão dentro das 

empresas pode e deve ser algo a ser analisado por seus proprietários, pois um detalhe 

importante relativo a esse tema que bem ressaltado por Balducci e Kanaane é que sem a 

gestão, sem investimentos, tão pouco as empresas conseguirão chegar aonde precisam. 

Para que as empresas se tornem competitivas, é preciso que 

seus recursos humanos proporcionem capacitação e motivação dos 

colaboradores. Equipes bem geridas apresentam maior produtividade, 

seu valor de mercado e crescimento são mais alto. Assim, a gestão de 

pessoas atua de forma estratégica, procurando conciliar rendimento, 

lucros e bem-estar dos trabalhadores (LIMONGI ,2004, p. 26-32). 

 

Convém ressaltar que a GP vem ajustar diretamente a maneira que os funcionários 

devem ser vistos; tem um papel de fazer com que as empresas se tornem mais humanizadas, 

ou seja, uma responsabilidade que vai desde a formação profissional e qualificação de cada 

colaborador, além de assumir um dever crucial no desenvolvimento dos funcionários, seja 

ele um desenvolvimento pessoal ou mesmo profissional. 

Há que se considerar por tanto que existem algumas premissas básicas para um bom 

ambiente de trabalho que devem ser fomentadas pela Gestão de Pessoas e desenvolvidas por 

todos na instituição: admitir uma filosofia social de inspiração humanística é uma delas 

(SOVIENSKI; STIGAR,p.55, 2008). 

 A área de gestão trabalha em questões que envolvem muito a valorização do ser 

humano dentro de uma empresa, busca ao máximo fazer com que seus colaboradores sejam 



  

 

considerados grandes talentos e que por sua vez passem a ser reconhecidos dentro de uma 

organização.  

Além disso tem a função de recrutar, selecionar, desenvolver, avaliar e recompensar 

todo o capital intelectual de uma organização, que, sem ela, está fadada ao fracasso 

(VARELLA, REINERT, 2021). Em síntese segundo Varella e Reinert (2021), as pessoas 

precisam, constantemente, se desenvolver e se atualizar, e é nisso que a GP também trabalha, 

para assim permitir que cada um de seus colaboradores atinjam seus objetivos pessoais e que 

a organização tenha a sua disposição pessoas qualificadas à altura de seus objetivos. 

Por tanto, promover um bom clima organizacional, desenvolver os colaboradores e 

capacitar as equipes é um dever da GP e que deve ser levado em consideração por seus 

gestores e donos das empresas, pois desse modo podem desempenhar um excelente trabalho, 

fazendo com que o crescimento dos negócios seja evidente.  

 

2.1 IDENTIFCANDO FATORES QUE IMPACTAM O TRABALHO DA GESTÃO DE 

PESSOAS 

Diante do cenário dentro das organizações, aprende-se a relevância que o setor de 

gestão pode trazer para cada empresa, debate-se muito sobre a questão das novas maneiras de 

liderar, de influenciar os colaboradores para trazerem grandes resultados e é preciso levar em 

consideração como que uma equipe de Gestão pode atuar nesses resultados. 

A gestão de pessoas é muito mais do que o simples controle da folha de pagamento e 

dos cálculos de livro ponto, onde manter o colaborador satisfeito e valorizá-lo são alguns de 

seus papéis mais relevantes (SAAD et.al., 2018). 

A participação de um profissional de gestão de pessoas permite que a 

empresa invista na melhoria de qualidade de vida dos funcionários, na 

produtividade, na comunicação  interna,  nos relacionamentos  e  nos  

resultados  gerais  do  negócio,  afinal  colaboradores  motivados  

trabalham melhor, contribuem com seus colegas e estão dispostos a se 

comprometer com as metas (SAAD et.al., 2018, p.3430). 

Quando se visa crescimento organizacional, entender como o setor de Gestão pode 

auxiliar é imprescindível para que a empresa alcance suas metas. Fala-se muito sobre os 

problemas que uma empresa enfrenta ao ir em desencontro aos interesses e formas de 



  

 

trabalhar de uma equipe de Gestão de Pessoas. A empresa precisa reconhecer que é preciso 

fazer uma boa gestão, atuar de modo que haja uma liberdade para trabalhar, ou seja, se o setor 

de GP puder administrar mudanças dentro da empresa, puderem ter um auxilio que os deixem 

trabalhar em questões como uma auto-atualização, organização dos talentos presentes dentro 

da instituição, possivelmente poderão trazer a satisfação dos colaboradores no trabalho, que 

por sua vez, poderão alinhar as metas da empresa com um constante crescimento profissional. 

A empresa que dá ênfase ao fator humano como o diferencial 

competitivo de seu negócio apenas como um belo discurso para 

consumo interno ou externo, procurando assim destacar-se entre seus 

concorrentes e não implanta de fato essa política perde muito. Já a 

empresa que realmente tem em sua declaração de valores, como valor 

seu fator humano e o valoriza será de fato uma empresa completa e 

preparada. (CHIAVENATO, 2000, p.21) 

O que é preciso sublinhar aqui é que, não basta a empresa ter um setor de gestão de 

pessoas apenas porque é preciso, se ela não valorizar e deixar de fato que as pessoas 

envolvidas na gestão atuem como deveriam atuar não há como ter um retorno sobre o que foi 

contratado. 

De acordo com Moreno (2002, p.33), 

O desafio da Gestão de Pessoas tem como parâmetros a obtenção do 

consenso de valores e significados consensuais, bem como a rede das 

relações de reciprocidade, em que a competência, a integração e a 

contribuição efetiva tornam-se os critérios para a remuneração. 

A organização acaba no que lhe concerne, sofrendo um impacto negativo por causa 

disso, pois o que se espera é que as pessoas possam ter formas de atuar e principalmente de se 

desenvolverem para demostrarem suas competências, de modo que seja benéfico para 

empresa ter contratado o serviço da Gestão. 

As políticas de GP contribuem para melhoria das relações entre empregador e 

empregados, a partir do entendimento das pessoas como parceiras de negócios, e não mais 

como recursos empresariais. (PHILADELPHO; MACEDO,2007). 

Sendo assim convém observar de que modo a Gestão de Pessoas pode impactar 

diretamente em fatores relacionados a satisfação dos funcionários em seu ambiente de 



  

 

trabalho, na responsabilidade na retenção de talentos e sobretudo na produtividade dos 

colabores e na receita da empresa.         

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

É de fundamental importância que as diretorias das empresas tenham uma avaliação de 

desempenho feita com as equipes dentro da sua organização; As empresas devem garantir que 

esses dados estejam de acordo para a obtenção de rendimentos dos seus colaboradores. 

O modo de gerenciamento das pessoas nas organizações depende do modelo de gestão 

adotado e do paradigma industrial predominante em determinado período (PHILADELPHO; 

MACEDO,2007). Isto significa que, a empresa precisa desenvolver métodos que avaliem e 

acompanhem o resultado de suas equipes de acordo com o planejado, obtendo dessa forma 

dados que por sua vez poderão ser usados no aprimoramento de seus trabalhadores. 

Atualmente, muito se tem falado em desempenho. O profissional para atender as 

exigências do mercado de trabalho precisa ser alguém que seja empreendedor, criativo, líder, 

negociador, que goste de trabalhar em equipe e que seja proativo (MANTOVANINI, 2011). 

As empresas têm buscado cada vez mais profissionais que aproveitem seu talento para atingir 

o melhoramento que a organização precisa. 

A avaliação de desempenho é um dos temas que mais absorve 

profissionais da área de Gestão de Pessoas nas organizações, buscando 

conhecer e medir o desempenho dos funcionários na empresa, 

estabelecendo uma comparação entre o desempenho esperado e o 

apresentado pelos funcionários (MOREIRA,2018, p.54) 

Além disso, os profissionais buscam estabelecer métodos que possam ser usados de 

maneira inteligente, colocando, portanto, as ações esperadas em prática. A avaliação de 

desempenho vai muito além do planejamento, com ela o profissional de gestão busca alinhar 

suas expectativas sobre os colaboradores e como eles poderão influenciar dentro da 

organização.  E é através dos dados e expectativas esperadas pelo setor de gestão é que será 

possível mensurar os resultados e assim definir o melhor plano de ação dentro da empresa.  

De acordo com Chiavenato (2003), a avaliação do desempenho é um procedimento 

que avalia e estimula o potencial dos funcionários na empresa, e seu caráter é 

fundamentalmente orientativo, uma vez que redireciona os 13 desvios, aponta para as 



  

 

dificuldades e promove incentivos em relação aos pontos fortes. Ademais, é através desse 

procedimento de desempenho que é possível ter uma visão sistêmica sobre os resultados. 

 Este método tem por objetivo analisar as melhores práticas dos funcionários, 

proporcionando um crescimento profissional e pessoal, visando um melhor desempenho de 

suas funções no ambiente de trabalho (AGUIAR et.al., 2018). Ao utilizar a avaliação de 

desempenho, a organização conseguirá não somente visualizar novos talentos, mas também 

dar feedback para que os colaboradores melhorem seu desempenho e, consequentemente 

melhorem os resultados da organização, impulsionando assim o crescimento dela no mercado. 

Devido a avaliação de desempenho oferecer várias repostas organizacionais, ela deve 

ser elaborada com objetivos bem claros, para que se possa dar o direcionamento adequado aos 

seus resultados” (GIL,2010, p.48). Por essa razão, muitas empresas têm buscado um setor de 

gestão que saiba inserir de maneira eficaz metodologias que possam instigar o colaborador a 

se desenvolver dentro da organização. 

A avaliação de desempenho é uma importante ferramenta de auxílio à administração 

de recursos humanos da empresa, alimentando-a com informações que auxiliam na tomada de 

decisão sobre práticas de bonificação, aumento de salários, demissões, necessidades de 

treinamento e demais ações (AGUIAR, et.al.,2018, p.173). Inclusive, o setor de GP trabalha 

utilizando esse método para o compartilhamento de informações com os líderes de cada 

equipe dentro da empesa, pois assim conseguirão identificar os funcionários que precisam de 

um aperfeiçoamento, por exemplo. 

Sobre esse assunto, Reifschneider (2008), afirma que desempenho é o balanço de 

sucessos e insucessos, ou seja, todo e qualquer funcionário se não estimulado a 

desenvolverem suas funções não entregarão o melhor de si. Por isso se faz tão importante e 

necessário conhecer e aplicar os métodos certos dentro da empresa, pois o desenvolvimento 

de cada colaborador se dá muita das vezes por estímulo e treinamento adequados aplicados 

pelo GP. 

3.1 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Trabalhar dentro de uma empresa é sempre um desafio que muitos precisam aprender 

a passar; e quando falamos em setor de Gestão é uma área muito mais desafiadora, pois é um 

departamento dentro da empresa onde os proprietários esperam sempre os melhores 

resultados e liderança sobre seus demais colaboradores.  



  

 

 Nenhuma empresa investiria em Gestão de Pessoas se não entendesse a importância 

que ela pode trazer para o crescimento dos negócios, e pensando nessa notoriedade é que o 

GP investe em métodos que possam trazer cada vez mais soluções para a expansão das 

empresas. 

Apresentar métodos eficazes que avaliem os funcionários e contribuam para que ele se 

desenvolva é uma maneira de estimular cada colaborador a entregar o melhor de si em suas 

funções.  

A esse respeito encontramos a seguinte colocação:  

Avaliação é o processo pelo qual se decide medir e fazer a 

coleta, acompanhamento e análise dos dados. O objetivo principal é 

melhorar a performance da organização.  Medir para melhorar o 

desempenho empresarial é  responder  para  a  equipe  gerencial  o  

que  é  importante  e  como  a  organização  pode  manter-se  

informada  de  sua    performance e possibilitar a todos uma reflexão 

sobre como e onde melhorar ( COELHO, et.al.,2008, p. 3). 

É importante salientar que, cada colaborador deve ser informado sobre sua 

performance, visto que, é através da avaliação que ele poderá conhecer as expectativas da 

empresa e do líder, além de ele poder trabalhar para que haja melhoria no seu desempenho. 

Existem diversos métodos utilizados pelo GP para avaliar seus colaboradores; alguns 

autores distribuem esses métodos de avaliação de desempenho em dois tipos. Segundos eles, a 

avaliação de desempenho é dividida em métodos tradicionais e métodos modernos de 

avaliação de desempenho. Sobre esse assunto, é importante entendermos que todos os 

métodos utilizados, sejam eles modernos ou não, possuem pontos positivos e negativos.  

Entre os métodos tradicionais de avaliação de desempenho destaca-se o Método da 

escala gráfica; Método da escolha forçada; Método de incidentes críticos e Método de 

pesquisa de campo (PALUDO; DEMARCO, p.6,2017). Todos são muito utilizados para 

verificar o desenvolvimento dos colaboradores na empresa. 

Dentre os métodos citados, uma das técnicas mais comuns utilizadas é o método de 

escala gráfica. Segundo Chiavenato (2004), é um método que avalia o desempenho das 

pessoas através de fatores de avaliação previamente definidos e graduados, sendo que é 

baseado em uma tabela de dupla entrada. 



  

 

De maneira geral, podemos compreender que é um método de fácil aplicação e 

entendimento, o que por sua vez permite que a empresa tenha uma visão detalhada de como 

seus colaboradores estão se desenvolvendo; claro que como todo método existem vantagens e 

desvantagens, e é preciso estar muito atentivo para que erros e julgamentos sobre os 

funcionários não sejam cometidos. 

O método da escala gráfica envolve a listagem de um conjunto de fatores de 

desempenho como quantidade e qualidade do trabalho, profundidade do conhecimento, 

cooperação, lealdade, assiduidade, honestidade e iniciativa (ROBINS, p.524,2000). 

Outro detalhe importante relativo à escala gráfica é que ao utilizá-lo os seus 

avaliadores devem estar atentos para que não findem rotinizando os resultados das avaliações, 

ou seja, é indispensável conhecer bem como utilizar e como aplicar cada método de maneira 

eficiente para que não ocorram interferências de ordem pessoal que influenciem no resultado. 

A área de Recursos Humanos nas organizações tem sofrido grandes 

mudanças   nos   últimos   tempos.   Existe   atualmente   outra   visão   

desta importante área, responsável por cuidar pela primazia das 

organizações de sucesso, ou seja, é quem conduz o capital humano. 

Entre outras, sua missão está em conscientizar todos os funcionários, 

direção da empresa e parceiros internos, sobre sua missão e visão 

(PALUDO; DEMARCO, p.9,2017). 

Nesse sentido, é interessante perceber que houve uma reformulação do que seria a 

maneira mais adequada de liderar, de trabalhar e desenvolver as pessoas. As empresas 

deixaram de ver seus funcionários apenas como força de trabalho, entendem que é preciso 

modernizar até mesmo os métodos que deverão ser aplicados dentro de sua organização. 

As empresas não têm mais espaço para atuações medianas e o desempenho humano 

precisa não apenas atender, mas superar as expectativas da organização. Neste cenário, os 

métodos modernos de avaliação atuam no sentido    de    contribuir    positivamente    para    o    

bom    andamento    das organizações (PALUDO; DEMARCO, p.9 ,2017). 

Tendo em vista as especificidades, os métodos modernos de avaliação de desempenho 

estão divididos em Administração   por objetivos, Avaliação participativa por  objetivo,  

Avaliação 360º e Avaliação por competências. 



  

 

A avaliação 360º, por exemplo, é um dos métodos mais empregados das avaliações de 

desempenho modernos, isso porque tem por objetivo principal contribuir para o 

desenvolvimento de competências essenciais dos colaboradores. É uma ferramenta 

fundamental da gestão estratégica de pessoas. Nesta avaliação, o colaborador recebe 

feedbacks simultâneos de diversas fontes ao seu redor. (GIMENES, et,.al, p.7,2015). 

Cada método tem suas particularidades, podem ser usados de acordo com a 

necessidade do avaliador; a maneira como serão realizadas também poderá interferir no 

resultado esperado.  

Saber aplicar as avaliações sejam elas de maneira tradicional ou moderna são de 

fundamental importância, visto que, ela pode trazer benefícios tanto para as empresas como 

também para os colaboradores. Aplicando métodos eficientes de acordo com o que as equipes 

necessitam farão com que os funcionários, por exemplo tenham uma autoavaliação sobre seu 

comportamento dentro da empresa, desenvolvendo dessa forma uma autocrítica do que é 

preciso entregar para seus líderes e para sua equipe. 

Em consequência disso, a organização poderá aplicar de métodos que neutralizem e 

tenham mais subjetividade nas suas avaliações, evidenciando de maneira mais clara se o 

desempenho que ela espera sobre seu colaborar está ou não de acordo com o desejado. 

Métodos aplicados de maneira objetiva e clara trazem consigo o fortalecimento que o 

processo de gestão de pessoas tanto almeja que sejam atingidos.  

TREINAMENTO 

É indiscutível que toda organização que prese por qualidade de seus serviços e de seus 

colaboradores deverá investir em treinamento. Apesar de muitas empresas acreditarem que o 

treinamento não é um ponto importante e que deva entrar na lista de investimentos da 

organização, podemos pontuar que o treinamento às equipes traz mudanças significativas no 

processo de crescimento e desenvolvimento da empresa. 

A capacitação dos funcionários para o alcance das metas organizacionais e 

consequentemente o sucesso empresarial é algo imprescindível no contexto produtivo atual 

(SOUZA; GONÇALVES,2012). As organizações se utilizam do treinamento visando 

capacitar seus colaboradores para que os mesmos executem suas atividades de forma eficaz. 

Já o desenvolvimento possibilita que se acompanhe o crescimento dos mesmos na 

organização (OLIVEIRA; CRUZ, 2013). 



  

 

A transmissão de conhecimento através do treinamento aos colaboradores, faz com 

que o aumento de informações gere o desenvolvimento tanto do funcionário quanto da 

organização. Isso significa que, um profissional bem treinado trará mais habilidades e 

capacidades para o cargo executado. 

 A importância do treinamento e desenvolvimento envolve as dimensões da 

produtividade, das relações e da qualidade (SILVEIRA,2004). De maneira mais clara, o 

treinamento leva mudanças de atitudes e prepara o colaborador para um desenvolvimento 

contínuo que não se priorize apenas ao cargo atual.         

Treinamento não é algo que se faça uma vez para novos empregados: é usado 

continuamente nas organizações bem administradas. Cada vez que você mostra a uma pessoa 

como ela deve fazer o trabalho, você a está treinando (LACOMBE,2005). Através dos 

treinamentos será possível que os colaboradores participem e se engajem, o que traz estímulo 

e progresso para o desenvolvimento da empresa, que se converte em resultados melhores de 

modo que transforma-os em profissionais mais competentes.  

O treinamento envolve, por tanto a transmissão de conhecimentos específicos relativos 

ao trabalho, atitudes frente a aspectos da organização, da tarefa e do ambiente do 

desenvolvimento de habilidades e competências (GUELBERT et.al, 2008). 

Há diversas formas de aplicar treinamentos dentro de uma empresa, porém é 

importante que o setor de gestão avalie primeiramente os aspectos fundamentais para que se 

possa dar início aos processos de treinamentos de seus colaboradores. Conforme referência 

Chiavenato (2004), existem algumas etapas fundamentais para que o treinamento atinja seu 

objetivo central e agregue valor à empresa.  

Entre eles podemos identificar: o diagnóstico, que se trata do levantamento das 

necessidades de treinamento a serem satisfeitas a longo e médio prazo; programação do 

treinamento, que envolve a elaboração do programa que atenderá as necessidades 

diagnosticadas; implementação que é a aplicação e condução do programa de treinamento e 

pôr fim a avaliação, que tem por objetivo verificar os resultados obtidos com o treinamento 

(CHIAVENATO,2010). 

Uma empresa entende a prioridade de treinamento quando faz um levantamento das 

necessidades, ou seja, é interessante fazer um diagnóstico sobre tudo o que acontece na 



  

 

organização, seus pontos fortes, seus pontos fracos, para então poder trabalhar em cima das 

dificuldades encontradas. 

A gestão de pessoas trabalha com base no levantamento sobre seus funcionários; 

treinar envolve etapas e as etapas são um processo pelo qual o GP estuda a maneira adequada 

de passar as informações a seu colaborador. 

De acordo com Oliveira (2012), as etapas do treinamento estão interligadas e uma 

complementa a outra, de modo que a desconsideração de alguma delas pode comprometer o 

objetivo final. 

Para que o treinamento seja aplicado de maneira eficaz é essencial que sigam algumas 

etapas, entre essas etapas fazer um diagnóstico da situação para então gerar um levantamento 

das necessidades de treinamento evolve um processo bem mais complexo do que se imagina. 

Isso porque é entendendo essa etapa que poderá chegar ao resultado sobre o treinamento 

pretendido. 

O levantamento de necessidade de treinamento é o primeiro passo no processo do 

sistema de treinamento e desenvolvimento (MARRAS, p.11, 2001). No diagnóstico que 

envolve a etapa até chegar ao ponto chave do treinamento, é necessário que a gestão de 

pessoas faça uma análise sobre todas as situações; como por exemplo qual o objetivo que a 

empresa pretende chegar, como determinar os requisitos básicos da força de trabalho, dentre 

outros.  

E é através dessas etapas que será possível traçar metodologias onde o setor de gestão 

poderá verificar a necessidade de treinamento de seus colaboradores, tomando assim decisões 

que envolvam um projeto de treinamento, a execução e até mesmo  o monitoramento dos 

resultados. 

          O setor de gestão de pessoas que pretenda que seus colaboradores tenham um 

desempenho acima da média para as funções executadas, devem estar atentas a forma como 

os treinam, pois é necessário estabelecer as etapas e métodos certos para que cada equipe, 

cada colaborador receba o treinamento adequado. 

Existem diversas formas e métodos de treinar um funcionário, tudo depende do 

objetivo desejado no treinamento. 

Os tipos de treinamentos são vários, e dentro de uma organização 

podemos considerar em relação à forma de execução e ao público-alvo. 



  

 

O treinamento também pode ser formal interno ou formal externo. O 

formal interno é programado e executado pela empresa para seus 

colaboradores, porém não são realizados dentro do ambiente de 

trabalho e sim fora dele, como cursos, palestras, seminários, tudo que 

desenvolva e capacite os colaboradores para exercerem com mais 

eficiência suas funções. O treinamento formal externo é aquele aberto 

às pessoas, programado por faculdades e outras instituições de ensino, 

é indicado para as organizações que treinam um número menor de 

pessoas (SILVA, p. 27,2012). 

Conhecer a necessidade da empresa e dos colaboradores ao escolher o tipo de 

treinamento a ser aplicado é um papel do setor de Gestão de pessoas, ter um olhar do 

carecimento que o funcionário e a empresa precisam para o desenvolvimento e 

estabelecimento das metas é executar uma gestão com competência. 

Ainda convém lembrar que além dos treinamentos citados, temos também modelos 

que envolvem ferramentas que poderão auxiliar a aperfeiçoar o colaborador. A esse respeito, 

encontramos a seguinte forma de treinamento: a rotação de funções, que  é uma técnica muito 

utilizada nas grandes empresas para treinar seu pessoal, onde se tem como objetivo, 

proporcionar novos conhecimentos, aumentar a visão global da empresa, além de que a 

empresa não fica dependendo de poucas pessoas para a realização de determinadas funções 

(CARVALHO,p.9,2014). 

A programação do treinamento também é uma etapa importante, é a segunda etapa a 

qual envolve o treinamento. Nela é necessário decidir qual a estratégia será utilizada, como 

será desenvolvida, as formas que serão avaliadas e os indicadores que empregados. Refere-se 

ao planejamento das ações de treinamento. Desde que as necessidades de treinamento foram 

diagnosticadas e localizadas, torna-se necessário reunir o atendimento a essas necessidades 

em um programa integrado e coeso (JUNIOR, 2007). 

Ainda falando sobre as etapas de treinamento temos a etapa chamada de execução que 

consiste em tudo o que foi planejado e programado; nessa etapa o setor de gestão coordena as 

ações consideradas prioritárias e necessárias para serem implementadas de acordo com o que 

foi planejado (ROCHA, p. 15, 2015).  



  

 

A elaboração do programa de treinamento só funciona se houver uma implementação 

ou ação, isso significa que a execução e aplicação do programa por entidades externas pode 

ser um ponto primordial para o sucesso e resultado do programa, porém é necessário levar em 

consideração que o treinamento também pode ser executado pela própria empresa. 

Nesta fase é muito importante focar na  criação  de  um  ambiente  de  

aprendizado  positivo,  que inclua o planejamento das ações que 

acontecerão durante o treinamento, a escolha de  um  instrutor  

adequado,  bem  como  o  local  do  treinamento  e  a  criação  de 

interações positiva com os participantes.  (NOE, p.33, 2015). 

Por fim, temos a última etapa quando falamos em treinamento, trata-se da avaliação 

dos resultados, com ela é possível fazer um acompanhamento, verificação ou medição sobre 

os pontos propostos no treinamento. Poder comparar os resultados com a situação anterior do 

colaborador/empresa é um ponto positivo quando falamos em avaliação, pois ao demostrar 

esse resultado será possível ter um controle sobre os resultados. 

Para tanto, é  importante  considerar  as informações  do  diagnóstico  de  necessidades  

e  os  objetivos  de  aprendizagem específicos e mensuráveis para então estabelecer o modelo 

adequado de avaliação (PEREIRA, et.,al.62, 2018). 

A avaliação trás muito mais informações do que imaginamos, isso porque com ela 

também é possível mensurar até mesmo o custo/benefício que o treinamento pode trazer a 

empresa. Conduzindo assim a entendermos que o treinamento vai muito além de realizar 

cursos e proporcionar informações, ele é responsável pelo desenvolvimento contínuo seja do 

colaborador e o crescimento da empresa. 

Pode-se afirmar que empresas que buscam sucesso e crescimento deverão investir em 

programas de capacitação dos seus colaboradores. Pensando nisso, a GP tem um papel 

primordial ao mostrar aos administradores das empresas que investimentos em capacitação 

são necessários, que investir no colaborador desde sua entrada na empresa não significa mais 

uma despesa, mas sim uma prioridade que trará grandes resultados. 

Cabe ao setor de Gestão criar metodologias de treinamento que possam ser 

apresentadas aos proprietários da empresa de modo que eles entendam a relevância que trará 

ao seu negócio. 



  

 

O treinamento é responsável por provocar mudanças, na forma de pensar, trabalhar e 

executar as funções tanto individuais como em equipe, por isso é uma etapa tão importante 

dentro de uma organização e que não deve passar despercebida. 

Nesse contexto, faz necessário analisar como o setor de Gestão de pessoas se faz 

indispensável para o desenvolvimento, crescimento profissional e pessoal de cada colaborador 

dentro das organizações, pois atualmente o treinamento e desenvolvimento é considerado um 

diferencial para as empresas que a utilizam.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista os aspectos apresentados, o estudo bibliográfico demostrou como a 

área de Gestão de Pessoas se faz necessário dentro de uma empresa , além de evidenciar como 

ela é primordial para o crescimento dos colaboradores dentro da organização. Por isso, o 

objetivo deste trabalho foi realizar um estudo sobre a relevância dos profissionais de Gestão 

de Pessoas como um todo, no treinamento, na aplicação de avaliações de desempenho para 

seus colaboradores, além de compreender qual o impacto e a responsabilidade que o setor 

desempenha no desenvolvimento das pessoas dentro de uma organização. 

Com base nos dados coletados na presente pesquisa, foi possível apontar algumas 

considerações. Inicialmente observou-se que a Gestão de Pessoas apesar de muito importante 

dentro de uma empresa, ainda enfrenta dificuldades em termos de aceitabilidade por parte dos 

proprietários das empresas em entender o real papel do setor, que vai muito além de cálculos 

de folhas de pagamentos.  

Um outro fator importante observado foi que, infelizmente ainda há muito o que se 

aprender em termos de avaliação de desempenho e os melhores métodos a serem aplicados 

dentro da empresa, pois apesar de existirem inúmeros métodos ainda é necessário um 

conhecimento adequado de cada um deles a fim de evitar possíveis erros ao avaliar os 

funcionários. 

É importante salientar que o treinamento também é um fator importante a se 

considerar no desenvolvimento dos colaboradores e consequentemente do crescimento da 

empresa. Infelizmente pela observação dos aspectos analisados, verificou-se que é um campo 

ainda muito defasado e que não é considerado de grande importância pelos gestores das 

empresas. 



  

 

Levando-se em consideração esses aspectos, é indispensável que o setor de gestão seja 

visto dentro de qualquer organização como ponto primordial para o desenvolvimento das 

mesmas. Desta forma, a realização desse trabalho revelou a necessidade de que mais estudos 

sejam feitos acerca do tema, principalmente na questão de avaliação e treinamento dos 

colaboradores. 
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