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Durante muito tempo, a relação entre

empregador e empregado estava restrita
a um ordenar e o outro obedecer. Os

funcionários eram vistos apenas como parte da
empresa e não, de fato, como colaboradores para o
sucesso do negócio.
Hoje em dia, os tempos são outros. Essa relação
que parecia tão limitada ganhou novos ares,
caminhando para ser uma troca entre ambos.
As empresas estão a cada dia percebendo que

seus funcionários são peças importantes

e que investir em seu bem-estar dentro da
organização é fundamental.

E é com esse objetivo que temos a Gestão de
Pessoas. Ao longo deste e-book, você vai conhecer
um pouco da história dessa especialidade e
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também quais são os seus principais fundamentos
e aplicações. Acompanhe!

O QUE É GESTÃO DE
PESSOAS?
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A partir de agora, você vai ter a
oportunidade de conhecer um
pouco sobre a origem da Gestão
de Pessoas e também o que ela
é e como funciona para o setor
público e privado.

A HISTÓRIA DA
GESTÃO DE PESSOAS
Com mais de 100 anos, a trajetória
da Gestão de Pessoas é paralela a
diferentes momentos da história da
sociedade, principalmente em relação
aos direitos trabalhistas. Por isso,
achamos necessário dividi-la em três
partes, como você vê a seguir.
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1900-1950
De maneira geral, de 1900 até a década

de 30, os conceitos de trabalho eram
bastante precários. Especialmente
quanto à mão de obra humana, os
trabalhadores eram considerados quase
como parte do maquinário. No entanto,
já havia iniciativas com o intuito de
desenvolver melhores relações entre a
empresa e o empregado.
Por exemplo, no começo do século, foi
instaurado o setor de Relação Industriais,
um departamento que tinha como objetivo
criar um canal de comunicação entre os
trabalhadores e seus empregadores.
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Em 1911, o engenheiro mecânico Frederick
Winslow Taylor lançava o seu primeiro livro
chamado “Princípios da Gestão Científica”
- uma publicação que abordava alguns
conceitos básicos de gestão e que serviu

de base para determinar os principais

fundamentos da administração: o que
é cargo, como aplicar métodos, por que é
importante apostar no desenvolvimento
dos trabalhadores, entre outros.
Cinco anos depois, surgia outra obra que
ajudaria a definir ainda mais os conceitos
ligados à Gestão de Pessoas: “Teoria Geral
da Administração”, escrito pelo fundador
da escola científica da gestão, Henry Fayol.
Ele procurou focar nas tarefas realizadas
na organização como um todo,
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ressaltando a estrutura formal e a adoção
de preceitos administrativos.
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Pouco tempo depois aparecia uma tese

Sendo assim, aquele departamento

fundamental, idealizada por Max Weber - a

conhecido como Relações Industriais, que

Teoria da Burocracia. Aqui era defendido que

informamos no início, passou a cuidar

cada participante de uma organização

deveria ter responsabilidades de acordo
com sua capacidade e habilidade.

de questões burocráticas e dos direitos
dos empregados, mudando o seu nome
para Administração Pessoal.

Na década de 1920 nascia outro marco

Na época, curiosamente, despontava um

importante para a história da Gestão de

dos principais estudos sobre motivação,

Pessoas, a criação da Escola das Relações

desenvolvido pelo psicólogo americano

Humanas. Essa instituição passou a

Abraham Maslow, em 1954.

estudar as razões da motivação no homem,

principalmente em relação ao seu trabalho. A

Em uma pirâmide, Maslow mostrava a

começa a ser um dos focos centrais.

Humanas, um estudo sobre os

partir daqui, a satisfação do funcionário
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Teoria da Hierarquia das Necessidades
fundamentos das motivações do homem.

Alguns anos depois, propriamente em 1950, as

Ele seria crucial para reforçar a importância

leis trabalhistas já eram uma pauta consistente

de atentar para as nossas satisfações -

e muitos dos direitos dos trabalhadores foram

como uma espécie de combustível para

conquistados durante essa década.

um indivíduo motivado.
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1950-1980
A partir de 1950, novas teorias nasceram, assim como velhos conceitos foram sendo substituídos. A Teoria
Clássica, por exemplo, era substituída pela neoclássica da administração e a visão burocrática era reestruturada
pela Teoria Estruturalista. Também, a teoria voltada para relações humanas era trocada pela comportamental.
Então, ocorre, em 1970, a Teoria dos Sistemas,
proposta pelo psicólogo Daniel Katz e pelo informático
Robert Kahn. Aqui, a ideia era que a empresa
fosse uma espécie de sistema aberto que interagia
constantemente com o meio ambiente. Logo,

chegava-se à conclusão de que sem se adaptar
às situações externas não havia como uma
organização sobreviver.

No final da década e começo dos anos 1980, aparecia a

Teoria da Contingência, que definia que as mudanças
que ocorrem em uma empresa dependem das
10

circunstâncias externas. Ou seja, quando o meio
ambiente muda, ela também se transforma.
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TEMPOS ATUAIS

Atualmente, também há o avanço das tecnologias
e as mudanças na maneira de se enxergar e

Ao longo dos anos, o departamento

executar o trabalho. Assim, o foco dos Recursos

direcionado para lidar com os funcionários

Humanos é bem diferente do que há algumas

passou por diferentes transformações.

décadas. Foi sendo percebido que as funções

Se nos anos de 1950 ele era conhecido

cuidar da parte burocrática da contratação.

desse departamento eram muito mais do que

como Administração Pessoal, mudou
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de nome e também ampliou sua área de

Além disso, as novas noções sobre o que é

atuação, chamando-se Recursos Humanos.

o funcionário para uma empresa também

Esse novo setor ficou responsável
não apenas por lidar com os
colaboradores em relação aos
seus direitos, como, também, por
todos os processos que tratam da
contratação de novos funcionários.

se fortaleceram para que as transformações
acontecessem. Logo, agora o tratamento dos
colaboradores precisa ser diferente, de modo
que o objetivo seja investir nas pessoas,
potencializando suas capacidades e

melhorando a sua satisfação. Sendo assim, o
departamento começa a exercer o que chamamos
de Gestão de Pessoas.
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É importante deixar claro que o setor de
Recursos Humanos (RH) não foi extinto. O
que acontece é que há uma incorporação dos
fundamentos da Gestão de Pessoas na área.
Portanto, o RH tem relação com os mecanismos
utilizados, proporcionando condições para
que os funcionários realizem suas funções.
Já a gestão é a junção de técnicas e

práticas com o objetivo de gerenciar
e potencializar o capital humano
de uma empresa.

Resumidamente, a função da gestão é
humanizar a empresa, sendo, hoje em
dia, uma ferramenta estratégica e com
bastante relevância.
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QUAL É A DIFERENÇA DA GESTÃO DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO
E PRIVADO?
De fato, os setores públicos e privados podem apresentar algumas diferenças significativas em relação à
Gestão de Pessoas. Vamos entender as principais.

SETOR PÚBLICO
A relação entre funcionário e organização
muda um pouco quando o assunto é setor
público, justamente porque há diferenças na
hora da contratação. Isso porque, para entrar

Sendo assim, existem grandes chances de

estagnação por parte dos colaboradores. O

desafio da Gestão de Pessoas, nesse caso,

é planejar ações de desenvolvimento que

em uma empresa desse tipo, é exigido por lei a

possam fornecer novas aprendizagens

aplicação de concurso público.

- e também que o estimulem a progredir e
a executar o seu trabalho cada vez melhor.
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Muitas vezes, ao conseguir ser

Então, a Gestão de Pessoas fica responsável

contratado nesse sistema, as chances de

por gerenciar, planejar, desenvolver testes e

desligamento são mínimas.

recompensas para os funcionários.
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PRIVADO
O setor privado tem, de fato, mais condições
de selecionar os seus funcionários. Afinal, na
contratação já ocorre uma filtragem, de modo que
são escolhidas pessoas que têm qualidades
interessantes para a organização.

Aqui, a Gestão de Pessoas deve focar em fornecer
suporte aos colaboradores a fim de que eles
aperfeiçoem suas aptidões e se sintam acolhidos
pela empresa. Afinal, quando funcionários se
sentem bem trabalhando em uma companhia, isso
reflete no trabalho que eles executam, trazendo
mais produtividade para a empresa.
Dessa forma, concluímos que a Gestão de Pessoas
não só é necessária para os colaboradores, como
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auxilia a organização a crescer de forma eficiente.
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Agora chegou o momento de conheceremos algumas das vantagens de se aplicar a Gestão de Pessoas no
seu negócio. Para isso, contudo, é importante ressaltar que uma empresa é muito mais do que sua

estrutura ou os serviços/produtos que oferece para seus clientes. Ela também é todo o seu time de
colaboradores, de forma que, se eles estão bem no ambiente de trabalho, isso afetará aquilo que é entregue.
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Nesse ponto, a Gestão de
Pessoas será uma ferramenta
fundamental para a empresa
administrar o seu capital humano
- já que é pelos seus preceitos que
é possível desenvolver medidas
a fim de melhorar a relação que o
funcionário tem com seu trabalho.
Isso acontece quando são oferecidas
oportunidades de aperfeiçoamento e
crescimento para o colaborador, permitindo
seu melhor desempenho para a companhia.
Ou seja, ambos ficam satisfeitos. Entretanto,
ainda é possível elencar outros benefícios
que a Gestão de Pessoas traz para o
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ambiente empresarial. Confira!
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OFERECE UM PROCESSO SELETIVO MAIS EFICIENTE
Encontrar profissionais que já estejam alinhados aos valores e à missão da empresa é fundamental para o
negócio. O que acontece é que quando a companhia não tem uma política voltada para a Gestão de Pessoas
as chances de conseguir isso é muito difícil.
A verdade é que alguns recrutadores não
trazem esse critério na hora de avaliar um
candidato. A consequência é que, ao longo do
tempo, o colaborador se revela não ser o ideal
para a empresa - sendo necessário fazer uma
nova contratação.
Com a Gestão de Pessoas esse tipo de situação

pode ser evitada, já que será feito um estudo
aprofundado para definir o perfil ideal

para a vaga. Logo, há uma melhor seleção na
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hora de escolher os candidatos e isso reduz a
rotatividade e o desperdício de tempo e dinheiro.
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DESENVOLVE E RETÉM TALENTOS
A gestão não será responsável só por contratar
novas pessoas, mas por desenvolver estratégias

inteligentes para a contratação. Ela também dará
os parâmetros para o monitoramento dos

colaboradores conforme o seu tempo na empresa
- principalmente os mais qualificados.
Com esse objetivo, ela proporcionará estratégias
para a retenção desses talentos, oferecendo
benefícios, treinamentos e planos de carreira. O
importante, aqui, é fortalecer a imagem da

empresa perante os funcionários, inclusive, em
comparação com outras companhias do mercado.
Dessa forma, você não só mantém os talentos,
como atrai novos candidatos mais preparados.
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GERENCIA MUDANÇAS
NA ORGANIZAÇÃO
A Gestão de Pessoas também é capaz
de trazer importantes mudanças
para a cultura da organização.
E isso ocorre principalmente
com aquelas que não têm uma
relação tão bem desenvolvida com
seus colaboradores.
Algumas das transformações
significativas que a gestão é capaz
de proporcionar para a empresa é

enxergar o funcionário como
algo além de um custo. É

realmente ver que a contratação de
pessoas e seu tratamento na empresa
20

é um investimento valioso e que faz
toda a diferença em longo prazo.
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AUMENTA A PRODUTIVIDADE
E GERA MOTIVAÇÃO

GARANTE UM MELHOR
AMBIENTE DE TRABALHO

As técnicas aplicadas na Gestão de Pessoas

O investimento em Gestão de Pessoas traz uma

fazem uma grande diferença na produtividade

nova maneira de lidar com os funcionários.

dos colaboradores e, consequentemente, na
sua motivação. Inclusive, em uma pesquisa
feita pela consultoria Right Management,

O fato é que ter uma administração

voltada mais para as pessoas do que

para questões burocráticas faz toda a

descobriu-se que os funcionários,

diferença nas relações - afinal, uma empresa

quando estão motivados, aumentam

é feita de relações humanas.

seu rendimento em 50%.
Sendo assim, é fundamental aplicar estratégias
Isso tem total relação com duas medidas

de Gestão de Pessoas para criar um ambiente

relacionadas à Gestão de Pessoas. A primeira

mais harmonizado, como pesquisas de clima

é que os colaboradores têm claras as suas

organizacional, avaliações de desempenho,

funções, isto é, sabem o que fazer e o quanto

ouvir as opiniões dos funcionários, etc. Tudo

de recursos serão necessários. A segunda é que

isso traz a sensação, para os colaboradores,

obtêm mais capacitação, como treinamentos

de importância e pertencimento, de que eles

específicos, com o objetivo de haver

realmente fazem a diferença no negócio, além

um desempenho melhor.

de diminuir os conflitos com superiores.

COMO IMPLEMENTAR A
GESTÃO DE PESSOAS NA
ORGANIZAÇÃO?
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Sem dúvida, podemos observar que a Gestão de Pessoas apresenta diversas vantagens, como

acompanhamos no tópico anterior. Ela é capaz de humanizar as relações entre gestores e

colaboradores, além de trazer satisfação para ambos. Porém, para a sua implementação correta, a
direção da empresa deve estabelecer alguns critérios. A seguir vamos explicar quais são.

COMO IMPLEMENTAR A GESTÃO DE
PESSOAS NA ORGANIZAÇÃO?
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MOTIVAÇÃO

COMUNICAÇÃO

O primeiro critério é também o que

Já frisamos como a Gestão de Pessoas estimula

age como o alicerce para que os outros

a comunicação na empresa. Por isso mesmo

sejam implementados.

ela também é um pilar importante para a
implementação desse procedimento. A ideia,

Portanto, o foco, nesse caso, é entender o que
realmente motiva o funcionário na empresa e
colocar em prática essa questão.

Existem muitas formas de estimular
o colaborador, desde incentiválo financeiramente com bônus ou
aumentos até desenvolver um plano
de carreira sólido.
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aqui, é não só focar na comunicação básica

entre funcionários e gestores, mas executar
algo mais integrado.

As informações devem estar disponíveis a
todos e sempre que eles precisarem. Também
é de responsabilidade dos administradores
encorajar o diálogo independentemente do
cargo ou hierarquia.

COMO IMPLEMENTAR A GESTÃO DE
PESSOAS NA ORGANIZAÇÃO?
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PARTICIPAÇÃO

CAPACITAÇÃO

Este pilar é o responsável pela inclusão dos

O quarto pilar está relacionado às habilidades

funcionários. O propósito é que todos os

do colaborador. Mais do que se contentar

colaboradores participem dos principais

com as qualidades já trazidas por ele,

processos e, para isso, o trabalho em

nesse momento, é importante desenvolver

equipe é estimulado.

treinamentos para melhorar o que ele já

O responsável pela Gestão de Pessoas deve

novas atividades.

mostrar que todos os funcionários podem
expressar suas opiniões, proporcionando
que eles apresentem suas ideias e até deem

soluções para questões do negócio. Além
disso, deve-se fornecer um contato maior
entre as equipes, melhorando as relações e o
ambiente de trabalho.
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sabe fazer, assim como capacitá-lo para

Com esse objetivo, é interessante
que a empresa prepare palestras,
cursos e workshops, tudo para
que o profissional possa se sentir
mais qualificado para as suas
atividades na companhia.

COMO IMPLEMENTAR A GESTÃO DE
PESSOAS NA ORGANIZAÇÃO?
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ENVOLVIMENTO
Depois das etapas anteriores, agora é hora de engajar
os colaboradores - fazê-los compreender e incorporar
os valores e a missão da empresa. Para isso, devese criar um ambiente seguro a fim de que eles se
sintam parte da companhia, mostrando que ela

não só enxerga quem ele é, como confia em suas

capacidades. Dessa forma, é mais fácil para ele estar
em concordância com os propósitos da organização.

DESENVOLVIMENTO
Na última etapa, os profissionais já estarão preparados
para auxiliar a empresa. Afinal, eles agora estão
participativos, capacitados e envolvidos nas atividades
do negócio. Além disso, terão confiança suficiente em
seu trabalho e serão mais harmonizados com os colegas.
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Nesse momento, eles até já estão preparados para

auxiliarem no desenvolvimento de novos projetos.
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É preciso salientar que os processos de
Gestão de Pessoas ainda não atendem a todas
as empresas. De fato, há organizações que
não sabem como implementar ou que não
têm um setor específico para cuidar dessa
questão. Pode ser até que ainda acreditem
que seus funcionários são mais um custo do
que um investimento.
As possibilidades de conseguir sucesso
nesses cenários estão prejudicadas. Assim,
o que deve ser analisado nesses casos é a

necessidade de se investir em líderes
que possam se relacionar com os

colaboradores - enxergando a importância
destes para a empresa e não os vendo apenas
como subordinados que recebem ordens, mas
como partes efetivas do negócio e que, por
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isso, precisam ser estimulados e valorizados.
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Além disso, o departamento de Recursos
Humanos também deve ter uma maior atenção
da empresa. É fundamental investir em

pessoal qualificado, a fim de que eles

administrem as questões burocráticas

com eficiência. Assim, pode-se garantir os
direitos e deveres dos colaboradores. Dito isto,
vejamos algumas medidas para fazer uma boa
Gestão de Pessoas:
»» realizar feedbacks regularmente e
procurar registrá-los;
»» definir um plano de carreira e aumento
de salários;
»» reforçar a participação mostrando
as metas da empresa para todos
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os colaboradores;

»» investir na comunicação interna,
criando veículos próprios a fim de
mostrar trabalhos e outros processos
da companhia;
»» desenvolver planos de treinamento
e capacitação para estimular
os funcionários e sanar os
possíveis problemas.

Essas são algumas ações que podem
ser cruciais para uma boa gestão.
Lembrando que os benefícios
de estabelecer essa cultura na
empresa vão além de melhorar
a motivação e produtividade,
estabelecendo melhores relações
e um ambiente harmonioso.

QUAIS SÃO OS DESAFIOS
DA GESTÃO?
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Também é crucial saber identificar quais são os
desafios encontrados ao se implementar a Gestão de

ACOMPANHAR O NÍVEL
DE SATISFAÇÃO

Pessoas. Vale concentrar esforços, no mínimo, nos
que estão listados a seguir. Veja!

Um dos grandes desafios da gestão

é definitivamente acompanhar os

colaboradores, não só o seu desempenho,
mas, também, o que eles acham de suas
atividades na empresa. Isso acaba se

tornando um grande problema, porque é comum
que as organizações estejam muito mais atentas
à satisfação dos clientes e em obter resultados.
Ou seja, as situações externas acabam não
tendo a devida importância se comparando
com a parte interna.
Ao realizar esses monitoramentos por meio de
conversas no dia a dia ou pesquisas de clima
organizacional, é possível evitar surpresas em
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relação aos colaboradores. Inclusive, é aqui que
se descobre se as estratégias estão funcionando.
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INVESTIR NA COMUNICAÇÃO
INTERNA
Aqui, a importância é estabelecer contato com

os colaboradores, de forma que se crie uma
comunidade dentro da empresa. Algumas

gestões podem ter métodos que não priorizem
tanto a comunicação interna.
Porém, é fundamental ter iniciativas que
fortaleçam e que façam com que os

colaboradores se sintam à vontade

para falar e trocar ideais - mesmo que
informalmente. Isso gera uma melhor cultura
organizacional, além de otimizar as trocas,
fazendo elas serem mais espontâneas.
32
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TER UM RH SISTEMATIZADO
É importante destacar que o setor de Recursos
Humanos não é o único departamento da
empresa responsável, porém, é o que mais
apresenta uma ligação com os métodos da
Gestão de Pessoas.

Sendo assim, é importante que os
processos realizados por ele tenham
padrão e sejam organizados, com
profissionais capacitados para
atender aos colaboradores.
Isso porque quem trabalha no RH ficará
responsável por avaliar os resultados do que foi
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utilizado para a Gestão de Pessoas.
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DEFINIR O TREINAMENTO
INTRODUTÓRIO
Fica muito claro o tipo de cultura de uma
empresa pela maneira como ela trata os
seus funcionários - não só os que já estão
lá, como aqueles que chegarão. E, quando
falamos de treinamento introdutório, sabemos
que pode ser difícil definir uma estratégia para
iniciar os novos funcionários.
Contudo, é fundamental que a empresa
determine métodos para se apresentar: os
valores da empresa, quais são as regras, como é
o ambiente e a equipe. Isso faz com que o novo
colaborador se sinta mais à vontade ao iniciar
suas atividades naquele local. O benefício de
aplicar uma estratégia para esse momento é,
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principalmente, diminuir a rotatividade e o

tempo de inclusão na cultura da empresa.
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ENTENDER O QUE É CULTURA
ORGANIZACIONAL

DAR FEEDBACKS
CONSTRUTIVOS

De fato, para a administração da empresa

Saber como falar com os colaboradores,

pode não estar muito claro o que é a cultura

principalmente aqueles de nível hierárquico

organizacional. É crucial entender que ela é o

inferior, é fundamental para estabelecer

DNA do negócio, sendo assim, os princípios

uma boa relação. Entretanto, também deve-

básicos da companhia.

se compreender como dar feedbacks de
maneira positiva sem humilhá-los - essa é uma

É por meio dessa cultura que os colaboradores

habilidade que a gestão deve ter.

os valores da organização. Se há dificuldade

Aliás, esse é um dos princípios que define

podem se guiar para agir de acordo com
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em entendê-la e, consequentemente, também

um bom líder: proporcionar um feedback

haverá em aplicá-la ao negócio. Esse pode ser

claro, transmitindo ideias e não só críticas.

um desafio que prejudica o desenvolvimento

Lembrando que o foco é que o colaborador

da Gestão de Pessoas.

melhore suas atitudes e não apenas tenha
consciência de seus erros.
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ANALISAR PRODUTIVIDADE
E ENGAJAMENTO
Além de analisar a satisfação dos
colaboradores na empresa, uma questão
que pode ser crucial para melhorar a Gestão
de Pessoas da sua empresa é avaliar a

produtividade e o engajamento. Por
isso, também destacamos que implementar
esse tipo de pesquisa pode ser um desafio
- já que é preciso criar mecanismos
de avaliação específicos para
cada departamento.

Além disso, é necessário fazer comparações
entre diferentes períodos da empresa. Essas
são verdadeiras estratégias que mostram
a efetividade nas ações anteriores da
36

gestão, graças ao nível de produtividade e
engajamento dos colaboradores.

CONCLUSÃO
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Ao longo deste e-book, acompanhamos
quais são os principais fundamentos
da Gestão de Pessoas. Você teve
a oportunidade de conhecer um
pouco de sua história e como ela
está vinculada ao departamento
de Recursos Humanos.
Também compreendemos alguns

benefícios de se implementar a Gestão
de Pessoas na empresa e como fazer

isso, apresentando os critérios básicos
e alguns dos desafios. Temos certeza
de que com o que foi visto aqui, você
tem o suficiente para compreender
um pouco mais sobre a Gestão de
Pessoas e começar a colocar os seus
conceitos em prática.

PATROCINADORES
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PRATA

APOIO INSTITUCIONAL
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A Fundação Nacional da Qualidade é um centro brasileiro
de estudo e disseminação de inteligência em gestão. Criada
em 1991, é uma instituição sem fins lucrativos e tem como
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objetivo principal propagar os Fundamentos da Excelência
em Gestão para empresas de todos setores e portes.
O trabalho da FNQ é fundamentado no Modelo de

Excelência da Gestão® (MEG), uma metodologia de avaliação,
autoavaliação e reconhecimento das boas práticas de gestão,
que está organizado em Fundamentos e Temas que definem
uma base teórica e prática para a busca da excelência.
É dessa forma que a instituição preserva o engajamento
na missão de acompanhar as transformações no mundo e
incentivar o crescimento das empresas brasileiras.
A FNQ possui um site oficial e está presente também no
Facebook, Linkedin, Twitter e YouTube. Saiba mais e
amplie o seu conhecimento!

