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RESUMO 

Zielinski, Silviana Cristina B. Gestao de pessoas: nova visao em face do 3° milenio. 
Frente ao cenario de mudangas empresariais, as empresas precisam conciliar seus 
interesses com os das pessoas que nelas trabalham. Neste sentido, a gestao de pessoas 
aparece como uma ferramenta essencial para as empresas que quiserem permanecer no 
mercado e serem competitivas. Em razao disso, a presente monografia tem como objetivo, 
analisar a importancia da gestao de pessoas nas empresas, em face das exigencias do Ill 
Milenio. Para alcangar esse objetivo, foram feitos os seguintes estudos: primeiramente 
tratou-se da evolugao do mundo do trabalho, elencando-se as principais transformag6es por 
que passou as empresas e seus reflexos no mundo do trabalho. Ap6s isso, foram 
analisadas as principais caracteristicas da moderna gestao de pessoas, para que, logo 
ap6s, se analisassem os principais desafios da gestao de pessoas nos anos 90 e os novos 
papeis dos recursos humanos frente a era global. Nas considera96es finais foram 
analisados os principais resultados que se chegou com essa pesquisa, mostrando-se a 
importancia da gestao de pessoas para a competitividade das empresas. 

Palavras-chave: Competitividade; Gestao de Pessoas; Globalizagao; Mudangas; Recursos 
Humanos. 
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1 INTRODUCA.O 

0 avango tecnol6gico que trouxe inumeras mudangas a nivel organizacional, 

tem exigido do homem diferentes formas de convivio em sociedade e de prepare 

para o exercicio profissional. 

Neste contexte, as empresas precisam modernizar-se se quiserem manter

se competitivas e possam sobreviver. Para isso e condigao primordial que adotem 

preceitos de qualidade, produtividade e flexibilidade em suas formas de gestao. 

Os desafios e as mudangas atuais aparecem como fator determinante para 

quem quiser permanecer neste mercado competitive. Neste sentido, os gestores de 

pessoas precisam adotar novas estrategias, desenvolver novas competencias e 

habilidades para conquistarem posigoes no mercado do trabalho. 

Frente ao cenario de mudangas empresariais, as empresas terao que 

conciliar seus interesses com os das pessoas que nelas trabalham, porque todos 

visam basicamente, nao s6 o aumento da produgao, mas tambem, a manutengao 

dela para sobreviver num mercado competitive. 

A nova realidade nao s6 exige como oferece a oportunidade do 

reposicionamento estrategico da empresa e cabe a ela determinar seus rumos e 

diregoes segundo os valores nas quais se acredita. 

A empresa que nao estiver preparada para o futuro, ou seja, ainda segue 

metodos tradicionais ja superados, podera ter muitos empecilhos para o sucesso. A 

empresa precisa estar preparada com agilidade para satisfazer as necessidades do 

cliente, ou mais precisamente, necessita estar comprometida com a flexibilidade e 

uma gestao de pessoas capaz de responder a essas exigencias. 

Por outro lado, a facilidade das novas tecnologias traz, contudo, uma 

realidade nem sempre animadora: muitos profissionais podem nao ter condigoes de 

se adaptar as exigencias do mercado, porque, muitas vezes, nao estao preparados 

com a devida seriedade que se faz necessaria, principalmente em paises onde a 

educagao eo conhecimento nao sao prioridades, como o Brasil, por exemplo. 

Em razao destas consideragoes, a presente monografia tem como objetivo, 

analisar a importancia da gestao de pessoas nas empresas em face das exigencias 

do 3° Mih§nio. Para que esse objetivo seja alcangado, primeiramente sera feita uma 

analise das transformagoes que a globalizagao demanda nas empresas, com 
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reflexes no mundo do trabalho. Ap6s estas abordagens, conhecer-se-ao os 

principais desafios da gestao de pessoas a partir da globalizagao. 

Esta pesquisa traz contribuigoes importantes para as empresas, porque 

mostra as transformagoes que estao ocorrendo na gestao de pessoas e como isso 

pode influenciar o seu desempenho. Desse modo, esta pesquisa e importante pois 

descreve as modernas atuagoes e papel do gestor de RH, frente as mudangas e 

como este profissional devera posicionar-se para enfrentar as exigencias e desafios 

previstos para o seculo XXI. 

A metodologia escolhida para o futuro trabalho sera a bibliogratica, em razao 

de que "as pesquisas se propoe a analise das diversas posigoes acerca de um 

problema, costumam ser desenvolvidas quase exclusivamente a partir de fontes 

bibliograficas" (GIL, 1991, p. 48). lsso encontra semelhanga com o estudo a ser 

realizado, porque pretende-se analisar a importancia da gestao de pessoas nas 

empresas em face das exigencias do 3° Milenio. 

Esta monografia foi estruturada em capftulos. 0 primeiro capitulo, ap6s esta 

introdugao trata das mudangas nas organizagoes e a evolugao do mundo do 

trabalho. Foram abordadas as principais transformagoes nas organizagoes e seus 

reflexes no mundo do trabalho, como na empregabilidade, e a importancia da gestao 

do conhecimento. 0 capitulo seguinte, caracteriza a gestao de pessoas e os 

principais desafios que a mesma vem enfrentando. 
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2 MUDANCAS NAS ORGANIZACOES E A EVOLUCAO DO MUNDO DO 
TRABALHO 

2.1 AS TRANSFORMAc;OES NAS ORGANIZAc;OES POR CONTA DA 
GLOBALIZAc;Ao 

Na visao de Alcoforado (1997), globalizagao significa integragao mundial e 

seu hist6rico remonta as consequencias do desenvolvimento do capitalismo, nascido 

e desenvolvido atraves do feudalismo na !dade Media. Ap6s a Segunda Guerra 

Mundial, tres acontecimentos foram determinados para o aprofundamento do 

processo de globalizagao. 0 primeiro refere-se a mundializagao das atividades das 

empresas multinacionais tanto do setor manufatureiro quanta nos servigos. 0 

segundo refere-se a rapida expansao nos mercados financeiros mundiais no final 

dos anos 70, estimulados pela desregulamentagao e pelo advento das novas 

tecnologias de informagao. Par ultimo, a exaustao do modele de crescimento 

industrial que e demonstrada pelo declinio das taxas de crescimento do PNB 

(Produto Nacional Bruto), da taxa de produtividade do capital e das margens de 

Iuera dos paises industrializados. 

Este processo de globalizagao esta alterando os modelos de 

desenvolvimento do mundo todo. Neste sentido, empresas no mundo inteiro estao 

competindo, aliangas estao sendo formadas, tudo na esperanga de captar uma fatia 

das novas oportunidades mundiais. 

Com a globalizagao, as empresas estao reformulando criterios de avaliagao 

e padroes de comportamentos, pais a atuagao em nfvel global exige novas conceitos 

e praticas diferenciadas e competitivas para a permanencia no mercado. 

Adaptar-se a estas mudangas torna-se primordial para as organizagoes que 

quiserem enfrentar este desafio como um processo de crescimento e 

desenvolvimento empresarial, satisfazendo continuamente as necessidades e 

desejos de seus clientes, que sao as atuais demandas no mundo corporative. 

Stev Kerr, da General Eletric, citado par Ulrich (1998, p. 189) captou o 

desafio da mudanga, dizendo: 

NE'lO se surpreendam se forem surpreendidos. Seu argumento e que tanto 
os vencedores quanta os perdedores cada vez mais enfrentarao que nao 
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podem ser previstas, antecipadas au controladas. Uma diferenc;a basica 
entre eles, nao sera o ritmo da transformac;ao, mas a capacidade de reagir a 
esse ritmo. Os vencedores naos e surpreenderao diante das mudanc;as 
imprevistas com que se defrontam; terao desenvolvido a capacidade de 
adaptar-se, aprender e reagir. Os perdedores gastarao tempo tentando 
controlar e dominar a mudanc;a em vez de reagir a ela com rapidez. 

Sabendo disso, a empresa que busca espago e permanencia no mercado, 

deve investir em seus colaboradores, reavaliando seus processos de atuagao e 

adaptando-se aos conceitos mais modernos de comercializagao de produtos e 

servigos. 

E essencial que as empresas tenham em vista estas mudangas de cenario, 

nao importando o porte das mesmas, sendo pequenas ou grandes, as mudangas de 

cenario estao af e atingem a todos indiscriminadamente. 

Neste cenario de mudangas, desenvolver pessoas requer investimentos de 

tempo e esforgo e para tanto, a globalizagao esta levando as empresas a investirem 

em treinamento mais intensivo para competir no mercado internacional. 

Esta competigao esta ocasionando uma selegao qualitativa; muitos 

profissionais serao jogados fora ou nao ingressarao no mercado de trabalho. 

Aqueles que nao conscientizarem-se e perceberem que a competitividade esta af e 

que a polivalencia e essencial para a sobrevivencia de qualquer profissional. 

2.2 OS REFLEXOS DA GLOBALIZA<;AO NO MUNDO DO TRABALHO 

Face as inumeras transformag6es por conta da globalizagao, observa-se que 

o mercado de trabalho esta sofrendo uma reestruturagao. Tachisawa (1997) relata 

que devido a forte volatilidade do mercado, do aumento da competigao e do 

estreitamento das margens de lucro, as empresas devem confrontar-se com 

possiveis alterag6es, do poder sindical e da grande quantidade de mao-de-obra 

excedente, e estabelecer regimes e contratos de trabalho mais flexfveis. 

As organizag6es precisam acompanhar, ou melhor, se adaptar as novas 

tendencias para manterem-se vivas e competitivas. Devido as fus6es, as 

reestruturagoes dos sistemas produtivos e gerenciais, os novas processos de gestao 

e os grandes enxugamentos. 
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Segundo Robbins (2001) um grande contingente de mao-de-obra 

permanente, por exemplo, restringe as opgoes gerenciais e aumenta os custos para 

empresas que sofrem os altos e baixos dos ciclos de mercado. E esta regra se 

aplica a todas as organizagoes, onde quer que estejam localizadas. 

A revolugao tecnol6gica, por sua vez, tem contribufdo para esta mudanga 

da organizagao do trabalho, atraves da automagao e o controle dos neg6cios on

line, por exemplo, o que fez desaparecer milhares de cargos administrativos e de 

mao-de-obra repetitiva. 

Por outro lado, muitas fungoes vem sobrevivendo a estas mudangas, mas 

tornaram-se mais elaboradas, demandando um novo perfil de qualificagoes dos 

profissionais, como e o caso dos montadores de vefculos que precisam saber lidar 

com verdadeiros rob6s, ao inves deles mesmos manipularem as pesadas pegas dos 

autom6veis como antigamente. "0 que esta acontecendo e uma reformulagao dos 

lugares e do conhecimento essencial para se atender as necessidades do mercado" 

(SCISTOWSKI, 2002, p. 12). 

No que se refere aos processos 1, as pessoas em seus postos de trabalho, 

devem trabalhar alinhadas com os objetivos dos processos de que participam, e que 

na visao de Dreyfuss (1994), teriam as seguintes caracterfsticas, em sfntese: 

a) grupos de trabalho aut6nomos e flexfveis, que terao autonomia para 

decidir como se organizar para o trabalho e como executa-lo; 

b) parcerias atraves de redes: os grupos de trabalho se completam com 

agentes externos as empresas como os clientes; 

c) as prioridades de trabalho dos grupos devem refletir as condigoes 

mutaveis do ambiente, pois a cada mudanc;a de prioridade, os grupos 

avaliam os impactos na organizagao. 

Mas, como seria os profissionais do futuro, na moderna organizac;ao? E 
possivel perceber que eles terao que "usar mais os seus cerebros e menos forga 

bruta", conforme afirma Scistowski (2002, p. 12). 

1 "Tipo de organizagao na qual as agoes sao voltadas para fora, procurando melhor 

atender ao cliente, seja ele interno ou externo" (DREYFUS, 1994, p. 95). 



10 

Neste enfoque eles terao que estar preparados para ocupar postos de 

tomada de decisoes podendo participar ativamente dos neg6cios como assessores, 

mudando a atitude rotineira a que estavam habituados. 

A facilidade das novas tecnologias traz, contudo, uma realidade nem 

sempre animadora: muitos profissionais podem nao ter condi<;oes de se adaptar as 

novas exigencias do mercado, porque, muitas vezes nao estao preparados com a 

devida seriedade que se faz necessaria, principalmente em pafses onde a educa<;ao 

eo conhecimento nao sao prioridades, como o Brasil, por exemplo. 

E necessaria e urgente que as organiza<;oes sintam-se responsaveis pelos 

seus pr6prios trabalhos e neste intuito "e precise educar, treinar, ou melhor, preparar 

os profissionais para as demandas que emergem naturalmente durante os 

movimentos sociais, decorrentes das mudan<;as" (SCISTOWSKI, 2002, p. 13). 

lsto significa que as empresas precisam conciliar seus interesses com os 

das pessoas que nelas trabalham, porque todos visam basicamente nao s6 o 

aumento da produ<;ao, mas tambem, a manuten<;ao dela para sobreviver num 

mercado competitive. 

Cabral (1998, p. 18) mostra que os processes de "Reengenharia, os 

Cfrculos de Qualidade Total, Controle de Qualidade Total, entre tantos visam o 

aumento da produ<;ao somente, esquecendo-se que a safda, a diferencia<;ao 

competitiva, sera dada por intermedio dos seres humanos que pertencem as 

organiza<;oes". 0 enfoque nos seres humanos, como a afirma o autor, e tao 

necessaria, porque eles tem a capacidade de "sentir, criar, inovar e julgar", como 

complementa Scistowski (2002, p. 13). 

Considerando todas essas tendencias e facilidades, percebe-se que o 

ambiente em que tais mudan<;as vem acontecendo ja nao pode mais ser o mesmo. 

Se por um lado os empregos entram em declfnio ou desaparecem, por outre lado, 

aparecem novas vertentes de aplica<;ao para o trabalho humano, como o trabalho 

em equipe, por exemplo, que pode proporcionar um modo de organiza<;ao em torno 

dos processes, com foco nos clientes e eliminando as barreiras funcionais. "Essa 

sensibilidade inclui inova<;ao, decisoes mais rapidas, lideran<;a de pre<;o ou valor em 

um setor e vincula<;ao efetiva com fornecedores e vendedores para formar uma 

cadeia de valor para os consumidores" (ULRICH, 1998, p. 20). 
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2.2.1 Reflexos da Globalizac;ao na Empregabilidade 

Numa sociedade em profundas transformac;oes, uma das grandes 

dificuldades do homem esta em obter um trabalho que possa garantir a sua 

sobrevivencia e da sua familia. Dentre os reflexos da globalizac;ao no mundo do 

trabalho, 0 desemprego e atualmente um dos mais serios problemas enfrentados 

pelo homem na area social, sendo sua consequencia sobretudo a pobreza, um 

perigo para a prosperidade de todos (FRANCO FILHO, 1998). 

Segundo Wilder (1998), quando se analisa o problema do desemprego, 

constata-se que os cortes nos pastas de trabalho atingem todos os segmentos da 

economia, indistintamente. Pode-se encontrar este problema no campo, onde a 

crescente mecanizac;ao das lavouras leva a produtividade, mas lanc;a a 
marginalidade grande quantidade de mao-de-obra sem qualificac;ao, ou ate mesmo 

no setor de servic;os, tradicional gerador de empregos, que tem reduzidos pastas de 

trabalho optando par sistemas automatizados. 

Diante disso, mais do que nunca, e preciso transformar situac;oes 

desfavoraveis em novas oportunidades. Uma das principais soluc;oes e buscar a 

empregabilidade. 

Outro fator que esta influenciando o mundo do trabalho, sao as mudanc;as 

tecnol6gicas, que tem desempenhado um papel importante na reestruturac;ao da 

economia global. Conforme Pastore (1998), as consequencias sociais desses 

avanc;os tecnol6gicos sao imensos. As tecnologias expandem oportunidades 

comerciais e transformam os mercados de trabalho; surgem novas ocupac;oes, 

novas necessidades e novas possibilidades de trabalho. E dificil imaginar o alcance 

dessa revoluc;ao no momenta em que as comunicac;oes se tornarem gratuitas, e isso 

nao esta Ionge de acontecer. 

0 mesmo autor nao acredita na possibilidade de novas empregos, nem 

mesmo no retreinamento ou reacomodac;ao dos desempregados. Para ele, alguns 

traba!hadores estao sendo retreinados, conseguindo obter bans empregos em 

ocupac;oes qualificadas. Mas a maioria nao consegue. Os desempregados sao muito 

mais numerosos do que os poucos empregos de alta tecnologia. 
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Tudo isso torna o processo de modernizagao tecnol6gica turbulento e 

doloroso do ponto de vista social. Resta a sociedade continuar testando as melhores 

maneiras de atenuar esses efeitos. As empresas nao poderao parar de se 

modernizar. No caso brasileiro, e fundamental a melhoria da qualidade de mao-de

obra e a flexibilizagao da legislagao trabalhista. 

Neste sentido, as empresas modernas estao sendo desafiadas a deixar para 

tras a rigidez que caracterizou as organizagoes da epoca pre-informatica e adquirir o 

mais depressa posslvel, as virtudes da flexibilidade para poder acompanhar e 

adaptar-se as mudangas dos novos tempos. 

No contexte de mudangas, mobilizar as pessoas para realizar a tarefa 

empresarial e capacitar as instituigoes empresariais a cumprir suas finalidades 

externas e atender e atender as expectativas internas constitui o principal desafio da 

administragao moderna. 

Porem, percebe-se que as empresas tendem a serem lentas nas 

transformagoes tanto no tocante a adogao de novas tecnologias, quanto ao 

desempenho efetivo dos indivlduos, verificaveis por suas atitudes, comportamentos 

e dificuldades em assumir novos papeis. 

2.3 A IMPORTANCIA DA GESTAO DO CONHECIMENTO NO MUNDO DO 

TRABALHO 

Dentre as influencias no mundo do trabalho a busca pelo conhecimento 

passa ser a tonica nas empresas que quiserem ter sucesso, porque pode 

proporcionar uma mudanga e um aperfeigoamento continuo de sistemas e 

processes. 

A disseminagao de novos conhecimentos numa organizagao nao e uma 

simples questao de "processamento" de informagoes, mas pode envolver tanto 

ideais quanto ideias, recriando novas tecnicas, num processo ininterrupto de auto

renovagao pessoal e organizacional. Este movimento transformacional pode ser 

posslvel atraves da Gestao do Conhecimento. 
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"A Gestae do Conhecimento e o processo sistematico de identificac;ao, 

criac;ao, renovac;ao e aplicac;ao dos conhecimentos, que sao estrategicos na vida de 

uma organizac;ao", segundo Kanaane e Ortigoso (2001, p. 55). 

A conversao desses conhecimentos em recursos disponlveis para outras 

pessoas tern sido o objetivo das empresas criadoras de conhecimento. A adoc;ao de 

novas conhecimentos, podem surgir como respostas a questoes que abrangem os 

problemas sofridos pelas empresas, como: custos altos, baixo faturamento, reduc;ao 

de Iueras e outros. Todos estes problemas podem ser fundamentais e suscitam 

analise e respostas praticas, inovadoras e inteligentes, alem de simples, para o 

gerenciamento eficaz da informac;ao e do conhecimento. 

A Gestae do Conhecimento ainda e uma caracteristica nova e seu campo de 

estudo abrange uma serie de fatores, como: "as competencias essenciais, as 

inteligencias multiplas, as equipes multidisciplinares, a promoc;ao de sinergia 

organizacional, monitorando todas as fases inerentes a produc;ao do conhecimento" 

(KANAANE e ORTIGOSO, 2001, p. 55). 

Prusak (1998, p. 56) cita algumas tendencias que desempenham um papel 

significativo no desenvolvimento atual do conhecimento, como: 

a) A globalizac;ao da economia, que esta exercendo pressoes sabre as 

organizac;oes, em termos de necessidade de flexibilidade, inovac;ao e 

velocidade de processes. 

b) A conscientizac;ao do valor do conhecimento especializado, encravado 

em processes e retinas organizacionais, para lidar-se com as pressoes 

da globalizac;ao. 

c) A conscientizac;ao do conhecimento como um fator de produc;ao distinto 

e seu _papel nas crescentes razoes de valor contabil para valor de 

mercado em setores baseados em conhecimento. 

d) Redes de processamento de dados que possibilitam cantata com 

incontaveis informac;oes, assim como a alternativa de aprendermos 

continuamente. 

Essas tendencias mostram que ha um novo cenario, onde o conhecimento e 

uma ferramenta muito importante. Fitz-Enz (2001, p. 2) captou essa mensagem ao 

afirmar que "essa mudanc;a na direc;ao do conhecimento, na qualidade de elemento 

diferenciador, afeta todos os aspectos do gerenciamento organizacional, que 
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compreendem a eficiencia operacional, o marketing, a estrutura organizacional e o 

investimento em capital humano". 

Desta forma o conhecimento pode ser entendido como o recurso-chave das 

organizac;oes e vem a aliar-se aos recursos basicos e indispensaveis para o 

desenvolvimento da economia. 0 conhecimento pode gerar retornos crescentes com 

o uso: as ideias podem gerar novas ideias e o conhecimento compartilhado pode 

permanecer com o doador ao mesmo tempo que enriquece o recebedor. 0 sucesso 

do conhecimento organizacional se deve "a capacidade de uma empresa criar novo 

conhecimento, difundf-lo na organizac;ao como urn todo e incorpora-lo a produtos, 

servic;os e sistemas", segundo Martins (2001, p. 14). 

A transformac;ao da cultura das organizac;oes e condic;ao importante na 

alavancagem das mudanc;as empresariais. De nada adianta saber se a globalizac;ao 

afeta o meio empresarial, se nao houver comprometimento e principalmente 

envolvimento do proprio empresario em querer realmente adaptar-se as mudanc;as e 

reformular modelos de administrac;ao e respostas alternativas a estas 

transformac;oes. 

Sem o conhecimento nao pode haver perspectivas para um estado melhor. 

Oaf, a importancia em envolver e conscientizar os colaboradores dessas 

necessidades que devem ser sustentadas na educac;ao e no desenvolvimento 

adquiridos. 

Os gestores das empresas, precisam entender que a maneira de melhorar 

as condic;oes de trabalho, s6 pode ser possfvel se elevar a qualidade e produtividade 

da empresa, e ofertando oportunidade aos colabores em adquirir o conhecimento 

renovado pelo trabalho, e isso requer uma mudanc;a de comportamento. 

E necessaria estabelecer estrategias voltadas para a Gestao do 

Conhecimento, que possam resultar em uma administrac;ao moderna, caracterizada 

pela dinamica da competitividade empresarial. 

Levando em conta essas considerac;oes, e possivel enumerar alguns 

aspectos relacionados ao trabalho tfpico relacionado a sociedade do conhecimento, 

que sao, segundo Martins (2001, p. 24): 

a) especializac;ao: o trabalhador do conhecimento precisa ser um 

especialista; 
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b) capacidade de compreensao e analise das diversas cuituras e tradigoes 

do mundo globalizado, alem da capacidade de interagao com outros 

conhecimentos especializados; 

c) trabalho em equipes: desenvolvimento da atitude colaboradora e a 

habilidade de se comunicar eficazmente; 

d) gerenciamento par resultados: estabelecimento de novas habilidades 

gerenciais, bern como a atribuigao de responsabilidade e autonomia ao 

trabalhador; 

e) aprendizagem continuada: criagao de uma perspectiva interdisciplinar; 

f) busca de trabalho com significado: as pessoas tern interesse e mesmo 

exigencia, de significado em suas fungoes; 

g) raciocfnio criativo e resolugao de problemas: habilidade para analise de 

resultados do processo e proposigao de ac;;oes inovadoras; 

h) desenvolvimento de lideranc;;a: deve ser inspiradora e que erie uma visao 

compartilhada na organizac;;ao e encoraje os funcionarios a se tornarem 

agentes ativos de mudanga; 

i) autogerenciamento da carreira: o empregado deve ser responsavel pelo 

seu desenvolvimento e pela gestao de sua carreira. 

Embora esses aspectos descritos nao esgotem a materia, pode-se observar 

que muitos deles podem ser um desafio para os envolvidos. Para que os individuos 

possam adquirir conhecimentos torna-se necessaria um esforc;;o maior no sentido de 

que os mesmos possam ampliar seus conhecimentos, seja atraves de livros, jornais, 

revistas ou mesmo participando de programas de treinamento especificos. 

Consequentemente, como parte de um sistema vivo que se alimenta 

mediante um continuo processo de trocas com o meio ambiente, a Gestao de 

Pessoas pode contribuir para o atingimento da missao organizacional da empresa, 

se possuir praticas inovadoras, atraves de uma abordagem mais globalizada, mais 

integrada, mais criativa e voltada para os resultados. 
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3 A GESTAO DE PESSOAS 

3.1 CARACTERIZA<;AO DA GESTAO DE PESSOAS 

A moderna gestao de pessoas abrange varias atividades, nas quais as 

organiza<;oes estao tentando transforma-las em vantagens competitivas. 

Assim, buscam-se alternativas para auxiliar as empresas a manterem a 

competitividade, mediante do planejamento de recursos humanos, a descri<;ao e a 

analise de cargos, o recrutamento, a orienta<;ao e a motiva<;ao das pessoas, a 

avalia<;ao do desempenho, a remunera<;ao, o treinamento e o desenvolvimento, as 

rela<;oes sindicais, a seguran<;a, a saude, o bern estar entre outros. 

A preocupa<;ao em administrar esses fatores tern como meta criar uma 

for<;a de trabalho bern treinada e motivada no sentido de obter qualidade e 

produtividade mais altas, reduzindo-se os custos e "real<;ando os conceitos de 

inova<;ao, flexibilidade, adaptabilidade e participa<;ao" (MATTOS, 2000, p. 11 ). 

Se antigamente a gestao de pessoas estava estruturada dentro do 

esquema de departamentaliza<;ao, em que cada divisao aglutinava profissionais 

especializados em suas fun<;oes, sendo que privilegiavam-se os objetivos divisionais 

e departamentais em detrimento dos objetivos empresariais, nas ultimas decadas a 

gestao de pessoas tern sido apontada como um dos indicadores que asseguram o 

diferencial no mercado, ao !ado de competencias fundamentais, gestao do 

conhecimento, mudan<;as na estrutura organizacional, inova<;ao e custo de 

produ<;ao, segundo Gramigna (2002, p. 1 ). 

Nas ultimas decadas foram adotados no Brasil, OS programas de 

Desenvolvimento Organizacional, Qualidade Total e Reegenharia que influenciaram 

a area de Recursos Humanos conforme pode ser observado no quadro 1. 



QUADRO 1 -OS TRES MOMENTOS NA GESTAO DE PESSOAS 

MOVIMENTOS E EPOCA EM QUE 
FORAM MAIS EVIDENTES 

Desenvolvimento organizacional 

(Final dos anos 70 e inlcio dos 
anos 80) 

Qualidade 
(lnlcio nos anos 80 e auge nos 

anos 90) 

Reengenharia 

(Anos 90) 

FONTE: GRAMIGNA (2002, p. 3) 

INFLUENCIA NA GESTAO DE PESSOAS 

• Participa<;ao das pessoas na defini<;ao de 
suas miss6es setoriais, objetivos e metas de 

trabalho. 

• Melhor compreensao do neg6cio pelos 

gerentes das diversas areas e possibilidades 
de nortear as decis6es relativas ao 
aproveitamento das competencias 

individuais. 

• 

• 

• 

Surgimento da cultura participativa, gerando 

o envolvimento das pessoas nas decis6es 
direcionadas a melhorias nos processes de 

trabalho. 

ldentifica<;ao de indicadores de desempenho, 
servindo como padrao para a mensura<;ao do 

desempenho individual e das equipes. 

Constata<;ao da inutilidade de serem 
adotadas medidas radicais de enxugamento 

de quadros, como forma de redu<;ao de 

custos e aumento da produtividade. 

• Retorno a ideia de valoriza<;ao e reten<;ao 
dos talentos. 
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A partir dos anos 90 a gestao de pessoas tern encontrado mais desafios. A 

preocupa<;ao com a competitividade e com os resultados tern gerado novas atitudes 

e demandas. Neste sentido, os profissionais que militam em recrutamento, sele<;ao, 

treinamento, desenvolvimento, avalia<;ao de desempenho, carreira e remunera<;ao 

precisam conhecer a necessidade de mudan<;as adotando a integra<;ao das diversas 

fun<;6es da moderna gestao de pessoas. 

Portanto, a preocupa<;ao com o desenvolvimento dos recursos humanos 

nas organiza<;6es passa a ser uma condi<;ao crucial. Por outro lado, muitos 

funcionarios querem possuir aperfei<;oamento tecnico, para que de fato, possam 

competir no mercado de trabalho. 
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Compreender a gestao de pessoas requer, segundo Vergara (2000, p. 9): 

a) identificar a complexidade do mundo contemporaneo, contexto do 

ambiente de neg6cios e as habilidades que esse mundo requer do 

gestor; 

b) aceitar questoes relativas a motivagao, lideranga, poder e trabalho em 

equipe como essenciais a compreensao das pessoas e a sua gestao; 

c) obter informagoes acerca de contribuigoes te6ricas e aprecia-las 

criticamente em face das caracteristicas do novo ambiente de neg6cios; 

d) identificar novas tendencias; 

e) estabelecer a ponte entre construgoes te6ricas e suas praticas 

cotidianas; 

f) desenvolver a consciencia de si e do mundo; 

g) desenvolver competencias gerenciais; 

h) desenvolver visao holistica, visao de totalidade. 

Essas habilidades sao flexfveis porque podem desenvolver uma forga 

diversificada de trabalho e par meio dela, estabelecer uma vantagem competitiva, 

que no entender de Bateman (1998, p. 312), "e fundamental para as empresas que 

precisam ser competitivas, porque desenvolvem, atraem e conservam funcionarios e 

garantem o apoio da administragao". Neste enfoque, o quadro 2 relaciona as dez 

melhores dicas para cultivar uma forga de trabalho diversificada. 
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QUADRO 2 - AS DEZ MELHORES DICAS PARA CUL TIVAR UMA FOR<;A DE 
TRABALHO DIVERSIFICADA 

Esclarecer a 
motiva<;ao 

Obriga<;oes sociais, marais e legais nao sao maus motives para 
aprender a administrar a diversidade, mas nao sao motives relatives 
aos neg6cios. Em termos comerciais, uma for<;a de trabalho 
diversificada nao e um dever da empresa; e algo necessaria para fins 
de competitividade. 
Longe da opiniao publica, o administrador deve estabelecer sua visao 
particular sabre uma for<;a de trabalho diversificada. Em termos ideais, 

Esclarecer a visao pode passar de uma visao antiga de igualdade e coexistemcia com 
"eles" para uma imagem de utiliza<;ao pela do potencial humane de 
cada membra da for<;a de trabalho. 
0 administrador deve fazer com que sua defini<;ao da diversidade 
ultrapasse questoes de genera, ra<;a, credo e etnia para incluir idade, 

Expandir o enfoque background, escolaridade, fun<;ao e diferen<;as de personalidade. 0 
objetivo nao e assimilar mulheres e minorias a uma cultura dominada 
por homens brancos, mas criar uma cultura heterogenea dominante. 

Fazer uma Examinar a fundo valores, suposi<;oes e mitologias que nao sao 
auditoria da cultura questionadas na empresa. A cultura e muitas vezes herdada do 
da corpora<;ao fundador. 

Modificar 
suposi<;oes 

Veneer a resistencia a mudan<;a e diflcil porque implicitamente as 

suposi<;oes basicas das pessoas estao sendo desafiadas. Os lideres 
devem trabalhar muito para estabelecer valores e urn sensa de 
prop6sito que transcendam os interesses de qualquer um dos grupos 
em particular. 
Os sistemas de promo<;oes e recompensas devem ser ajustados para 

Modificar sistemas permitir que as pessoas desempenhem o trabalho que lhes foi 

Modificar modelos 

Ajudar as pessoas 
a liderar 

Aplicar o teste de 
considera<;ao 
social 

Continuar a a<;ao 
afirmativa 

atribufdo. 
Expandir ideais sabre como os gerentes e funcionarios supostamente 
devem agir. 
Nao existe urn unico modo melhor de administrar a dversidade; trata
se de urn processo de aprendizagem. Os pioneiros devem ser 
auxiliados a lidar com conflitos e fracassos e tratados de forma 
adequada. 
0 teste consiste em uma pergunta: Este programa, polftica ou princfpio 
concede considera<;ao especial a um grupo? Se a resposta for sim, 
provavelmente o administrador nao esta no caminho certo da 
administra<;ao da diversidade. 
Deve-se primeiro ter uma for<;a de trabalho que seja diversificada em 
cada nfvel antes de administrar a empresa sem favorecer nem 
prejudicar ninguem. Para isso, e necessaria a a<;ao afirmativa. 

----
FONTE: BATEMAN (1998, p. 315) 
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Esta diversidade torna-se fundamental para compreender conflitos e 

resist€mcias que permeiam as relagoes institucionais. Portanto, essa visao 

diversificada pode permitir a criagao de modelos, fazer categorizagoes, lidar mais 

facilmente com as coisas do cotidiano, estabelecer mutuos relacionamentos, como 

tambem criar uma perspectiva integrada, que nao aceita dicotomias e na qual o ser 

humano pode ser considerado como urn gerador de recursos. 

T odos esses aspectos pod em ser considerados pel as empresas que 

querem ser fornecedoras de conhecimentos, habilidades, capacidades no sentido de 

prover seus funcionarios no que se refere a atitudes, decisoes racionais, ajudar a 

organizagao a alcangar seus objetivos e acima de tudo, proporcionar competitividade 

a organizagao. 

A diversidade pode ser apreciada pelas competemcias e perspectivas que 

ela acrescenta a solugao dos problemas do cliente, ou seja, ela gira em torno da 

clientela. A medida que as organizagoes dao continuidade ao processo de 

transformagao, tanto a gerencia como todo o pessoal precisam se adaptar as 

constantes mudangas ocorrendo ao mesmo tempo em toda parte. Assim, ao mesmo 

tempo em que, urn gerente quer optar por excluir ou recusar a possibilidade de 

mudanga, ele pode tambem incluir ou criar misturas de diversidades e alternativas. 

A diversidade organizacional pode depender tambem dos funcionarios e 

nao apenas das gerencias que devem facilitar as competencias necessarias aos 

funcionarios por meio da administragao e do empowerment, o exemplo de 

comportamento especifico e o treinamento das habilidades de gerenciamento da 

diversidade. Desta forma, a diversidade exige culturas e sistemas organizacionais 

que reforcem as competencias tanto dos gerentes como dos funcionarios. Para isto, 

os lideres organizacionais tern a responsabilidade de comunicar a missao, visao, 

estrategias e cultura de sua organizagao e a capacidade de mudar o que nao estiver 

funcionando (GOLDSMITH, 1997). 
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3.2 0 PLANEJAMENTO DA GESTAO DE PESSOAS 

A fungao de planejar em gestao de pessoas esta comprometida com os 

objetivos da empresa, que variam segundo os pianos da organizagao. Se o objetivo 

da empresa e de reduzir custos via demissao de pessoal, ela vai canalizar suas 

atividades neste sentido, sem descuidar da tarefa de manter eficiente a equipe que 

permanece na empresa. 

Por sua vez, se o objetivo da organizagao e o da competitividade, e 

necessaria treinar pessoas constantemente. "Esse processo demanda defensores 

de recursos humanos, sejam eles gerentes de linha ou profissionais de recursos 

humanos, que possam criar valor e produzir resultados" (ULRICH, 1998, p. 282). 

0 processo de planejamento da gestao de pessoas engloba tambem, a 

programagao e avaliagao. No que se refere a programagao, sao efetuadas 

comparagoes entre os funcionarios. As comparagoes partem do principia da analise 

do desempenho dos funcionarios. Se os funcionarios tem melhor desempenho, eles 

sao avaliados positivamente e tem condigoes de progredir dentro da empresa, caso 

contrario podem ser demitidos. 

A pratica da avaliagao envolve varias informagoes sabre o ambiente de 

trabalho, e como este ambiente se reflete nas pessoas. Assim, se o ambiente for 

agradavel, pode ocorrer uma interagao satisfat6ria entre as pessoas. Por sua vez, se 

ele for desagradavel, as consequencias tendem a ser trias ou desalentadoras. 

Bateman (1998, p. 57) admite que "o comportamento organizacional emerge de uma 

gama de disciplinas, incluindo Psicologia e Sociologia, para explicar o 

comportamento de uma pessoa no trabalho". 

3.3 A FUN<;AO DE MOTIVA<;AO EM RECURSOS HUMANOS 

Compreende uma serie de medidas que visam ter funcionarios 

competentes e adaptados, com habilidades, capacidades e conhecimentos 

atualizados. A fungao de motivagao depende de dois fatores: competencia tecnica e 

vontade para realizar tarefas. 

A preocupagao com as teorias motivacionais e assunto de varios autores que 

estabeleceram varias considerag6es acerca do assunto, conforme resumido no quadro 
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3. T odas estas teorias trazem uma contribuigao singular para a compreensao do 

impacto sobre a motivagao individual no trabalho. 

QUADRO 3- RESUMO DAS TEORIAS MOTIVACIONAIS 

TEO RIA 
Hierarquia de 
Necessidades 

Teoria ERC 

Motiva<;ao
Higiene 

AUTOR RESUMO 
Abraham Maslow Existem cinco necessidades numa ordem 

hierarquica, da mais baixa a mais alta: fisiol6gica, de 
seguran<;a, de pertencimento, de estima e de auto
realiza<;ao. A pessoa sobe pela hierarquia; quando 
uma necessidade e satisfeita, passa para a 
seguinte. 

Clayton Alderfer Reconhece tres tipos de necessidades: as 
necessidades existenciais - o desejo de bem estar 

Frederick 
Herzberg 

fisiol6gico e material; necessidades de 
relacionamentos o desejo de obter 
relacionamentos interpessoais satisfat6rios e 
necessidades de crescimento - o desejo de 
constante crescimento e desenvolvimento. A 
frustra<;ao-regressao ocorre quando uma 
necessidade de nivel superior nao pode ser 
satisfeita e uma necessidade de nfvel inferior ja 
satisfeita pode ser reativada. 
Argumenta que os fatores intrfnsecos do cargo 
motivam, enquanto os fatores extrinsecos apenas 
apaziguam os empregados. 

Necessidade de David Prop6e que ha tres grandes necessidades em 
situa<;6es de local de trabalho: realiza<;ao, afilia<;ao e 
poder. Uma alta necessidade de realizar tem sido 

realiza<;ao, McClelland 
afilia<;ao e poder 

Teoria da 
Equidade 

Teoria da 
Expectativa 

relacionada de forma positiva com o desempenho 
superior no trabalho, quando o cargo proporciona 
responsabilidade, feedback e desafio moderado. 

J. Stacey Adams Uma pessoa compara seu fndice de input/resultado 
com outros relevantes. Se ha uma inequidade 
percebida, a pessoa aumentara seu comportamento, 

Victor Vroom 
ou escolhera outra referencia de compara<;ao. 
Prop6e que a motiva<;ao e uma decorrencia de valia 
(valor) dos relacionamentos esfor<;o-desempenho e 
desempenho-recompensa. 

FONTE: Adaptado de ROBBINS (2001, p. 62) 

A Teoria da Hierarquia das Necessidades pode variar de pessoa para 

pessoa, circunstancias como tambem em culturas diferentes. "Em pafses como o 

Japao ou Grecia, por exemplo, a necessidade de seguranga tende a motivar com 

mais forga do que a auto-realizagao" (SCHERMERHORN, 1999, p. 87). 

Ao se referir ao efeito frustragao-regressao a teoria ERG pode auxiliar a 

entender a motivac;;ao, quando explica porque alguns funcionarios sempre estao em 
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busca de aumentos salariais, outros beneficios e melhores condic;oes de trabalho e 

quando nao os conseguem, tornam-se frustrados. 

A Teoria de Motivac;ao e Higiene mostra que a chave para a verdadeira 

satisfac;ao e para a motivac;ao no trabalho esta na categoria dos fatores de 

motivac;ao. Os fatores da motivac;ao mostram o que as pessoas fazem no trabalho, 

constituem a propria natureza do trabalho, as reais responsabilidades da func;ao, a 

oportunidade de crescimento pessoal e o reconhecimento e realizac;ao 

proporcionados pelo trabalho. 

A necessidade de realizac;ao, afiliac;ao e poder podem ser adquiridas no 

decorrer do tempo e de acordo com a experi€mcia de vida de cada um, ou seja, 

essas necessidades podem ser aprendidas, desenvolvidas ou ensinadas. 

A Teoria da EqOidade pode ser considerada importante, porque estabelece 

a noc;ao de comparac;ao, na qual a pessoa percebe a diferenc;a de seu trabalho em 

relac;ao ao dos outros; e observa que pode ter maior desempenho e pode receber 

recompensa por isso, ela se motiva positivamente. Por outro lado, quando a 

recompensa e menor do que a dos outros, a pessoa tem a sensac;ao de ineqOidade 

negativa. Para diminuir esses contrastes, sao necessarias ac;oes que vao desde a 

reduc;ao do esforc;o no desempenho do trabalho ate o ato de demitir-se, por 

exemplo. 

Pela Teoria da Expectativa a motivac;ao sera baixa se o individuo nao esta 

confiante no desempenho de sua tarefa ou se o individuo considerar pouco 

importante uma promoc;ao. A identificac;ao dos valores parte da premissa de que 

cada pessoa deve identificar as necessidades que lhes sao importantes e procurar 

combinar as recompensas disponiveis com essas necessidades. 

Nota-se que com o correr do tempo houve mudanc;as nestas concepc;oes 

por conta das misturas de diversidades que estao ocorrendo em varias situac;oes 

pelas quais as organizac;oes estao atravessando. Algumas, como aquelas 

encontradas no ambiente empresarial ou na forc;a de trabalho, podem ser inerentes 

as diferenc;as culturais ou resultado do expressive aumento na interdependencia das 

organizac;oes, ou mesmo associadas com a transformac;ao e a mudanc;a 

organizacional. lsto significa que muitas organizac;oes precisam rever seus antigos 

conceitos e abordagens, no que se refere a motivac;ao. 
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Neste contexte, Bateman (1998, p. 360) refere-se a motivagao como 

"forgas que energizam, dirigem e sustentam os esforgos de uma pessoa. Todo 

comportamento, exceto reflexes involuntarios como o piscar de olhos, e motivado. 

Uma pessoa altamente motivada trabalhara com afinco para atingir metas de 

desempenho." 0 comportamento motivado no trabalho tern como metas, 

principalmente, facilitar o bam desempenho do funcionario. Essas metas precisam 

ser desafiadoras, mas atingfveis, como par exemplo, o alcance de uma meta de 

produtividade maior do que a existente. 

0 envolvimento do empregado torna-o mais motivado, porque permite 

aumentar a autonomia e controle sabre sua vida de trabalho, bern como a 

produtividade em seus empregos. "Aprendendo novas habilidades ou melhorando as 

habilidades que ja tern, empregados acharao seus trabalhos mais desafiantes" 

(ROBBINS, 1999, p. 139). 

Schemerhorn (1999, p. 93) afirma que a "motivagao no trabalho depende 

da satisfagao no trabalho, que e uma atitude ou resposta emocional as tarefas de 

trabalho, assim como as condigoes ffsicas e sociais do local de trabalho". No 

trabalho em equipe, os gerentes e os lfderes dessa equipe tambem precisam ser 

capazes de compreender a satisfagao no trabalho dos outros. 

Assim, a satisfagao no trabalho pode causar alto nfvel de desempenho e 

para melhorar esse desempenho e precise tornar as pessoas satisfeitas, ou seja, 

tudo isso e influenciado par atributos individuais como habilidade e experiencia, 

apoio organizacional e esforgo. "A motivagao tambem e influenciada par qualquer 

satisfagao no trabalho decorrente de recompensas extrfnsecas ou intrfnsecas que 

sao percebidas como equilibradas" (SCHEMERHORN , 1999, p. 96). 
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4 OS PRINCIPAlS DESAFIOS DA GEST.AO DE PESSOAS NOS ANOS 90 

A era da informagao e a adogao de novas tecnologias tern contribufdo 

sobremaneira, para as transformagoes par que passa a gestae de pessoas, que 

descentraliza-se e parte para uma nova realidade: a de ser uma area de consultoria 

interna para preparar e orientar os gerentes de nfvel media, fazendo com que as 

decisoes passem a ser da algada de gerentes. 

Neste cenario de mudangas a moderna gestae de pessoas, que outrora era 

chamada de Administragao de Recursos Humanos, tinha a responsabilidade de 

selecionar, treinar, manter e avaliar pessoas. Porem, precisa ser repensada e as 

organizagoes necessitam criar condigoes para a redefinigao e o aprimoramento dos 

recursos humanos. Na visao de Rosas (1999, p. 22), as transformagoes polfticas, 

sociais e econ6micas prenunciam urn quadro sem precedentes de mudangas a partir 

de 1990, tendo como pressupostos o avango da globalizagao, a crescente 

sofisticagao dos mercados e o aumento da competitividade. 

Face a isto, os programas de treinamento instrucionais devem 

complementar o treinamento em servigo, os esforgos de autodesenvolvimento das 

pessoas, levando em conta os seus pianos de vida e carreira. "Mais do que isso 

pode tambem assessorar o processo de mudanga e desenvolvimento 

organizacional, contribuindo para a definigao de novas polfticas, estrategias e 

estruturas, coerentemente ajustadas aos recursos e competencias existentes" 

(ROSAS, 1999, p. 24). 

Preocupado com a qualidade total e melhoria continua, BATEMAN (1998, 

p. 499) se refere ao quadro de mudangas "bem-sucedidas como resultado de agoes 

inspiradas, referentes tanto a problemas quanta a oportunidades, de motivar as 

pessoas a mudar e de fazer uma abordagem estrategica para implementar a 

mudanga". 

Numa perspectiva futurista as questoes de recursos humanos podem ser 

vistas como o novo foro para empresas que buscam criar valor e obter resultados, 

que podem ser: a busca da competitividade que engloba uma serie de fatores e 

dentre eles, pode ser citado o treinamento e o aprendizado. 

Assim, cabe a todo o empresario a responsabilidade de contratar, gerir e 

desenvolver as pessoas que integram sua equipe, formada a partir de identificagao 
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das oportunidades gerenciais. lsto envolve "o treinamento em servic;o, os esforc;os 

de autodesenvolvimento das pessoas, bern como leva em conta os seus pianos de 

vida e de carreira" (ROSAS, 1999, p. 23). 

0 funcionario passa a ter um papel mais ativo na organizac;ao: de simples 

batedor de cartao-ponto para a condic;ao de parceiro e colaborador da organizac;ao. 

Neste sentido, a empresa questiona-se: "Como contrataremos pessoal para o 

quadro da empresa? Como garantir que os funcionarios consigam adequar-se a cultura 

da empresa? Como criar incentives para reforc;ar comportamentos adequados entre os 

funcionarios nos diferentes paises? Como estabeleceremos os programas de 

comunicagao na nova unidade e entre a matriz e a unidade no pais?" (ULRICH, 1999, p. 

290) 

As respostas a estes questionamentos mostram que a gestae de pessoas 

precisa estar atenta as mudanc;as da era global2 , cujas tendemcias a partir dos anos 

90, passam a ser de "vantagens competitivas, com a perspectiva voltada para o 

neg6cio da empresa, mas levantando o papel das pessoas atraves de estrategias 

para transforma-las em agentes de competitividade" (LACOMBE, 2001, p. 161). 

Assim, o papel da gestae de pessoas se amplia, conforme ilustra o quadro 4. 

2 Pode ser entendida como a fase de aceleragao tecnica, novas tecnologias, revolugao na 

tecnologia da informagao, maior flexibilidade produtiva e organizacional, abertura econ6mica, 
liberalizagao cambial, aliangas estrategicas, processo de concentragao e centralizagao do capital em 

nfvel mundial (LACERDA, 1998, p. 114). 
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QUADRO 4 - GESTAO DE PESSOAS ESTRATEGIA VERSUS VANTAGEM 
COMPETITIVA 

GESTAO DE 
PESSOAS 

COMO 
Periodo 

aproximado 

Condig6es que 
propiciam 
surgimento 

Papel 

Fungoes e 
contribuig6es 

Principais 
atividades 

ESTRATEGICO VANTAGEM COMPETITIVA 

1980-1990 1990-

Reconhecimento/importanci Maior competitividade: necessidade de 
a dos fatores do ambiente: diferenciagao; as pessoas sao vistas 
necessidade de vincular como recursos para vantagem 
gestae de pessoas as competitiva. 
estrategias organizacionais. 
Adaptagao das pessoas as 
necessidades estrategicas. 

Transmissao das estrategias as 
pessoas e transformagao dessas 
pessoas em agentes de 
competitividade. 

Motivar o funcionario, Estrategica, competitiva, focada na 
manter a seguranga e o born mudanga e no envolvimento dos 
ambiente, garantindo o funcionarios. 
envolvimento. 
Treinamento: recrutamento Administrar redes de agentes 
interne; desenvolvimento; 
busca de praticas ideais; 
terceirizagao e 
descentralizagao. 

organizacionais: gerentes, parceiros 
internes e externos; administrar 
programas que dependem do 
comportamento das pessoas; criar 
instrumentos de gestae para as 
pessoas; mensurar impactos de RH; 
manter a capacidade intelectual da 
organizagao; orientar para um 
desenvolvimento integrado. 

FONTE: Adaptado de LACOMBE (2001, p. 162) 

A analise do quadro 4 que se refere a gestao de pessoas levando-se em 

conta a estrategia em relac;ao a vantagem competitiva remete para um novo 

paradigma conforme demonstrado na figura 1, que revela os papeis da gestao de 

pessoas na construc;ao de uma organizac;ao competitiva, segundo Ulrich (1998, p. 

40): 
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QUADRO 5 - PAPEIS DA GESTAO DE PESSOAS NA CONSTRUc;Ao DE UMA 
ORGANIZACAO COMPETITIVA 

PESSOAL 

FUTURO/ESTRATEGICO FOCO 

Administral(ao de 
Estrategias da 
Gestae de Pessoas 

Administral(ao da 
lnfra-estrutura da 
Empresa 

Administral(ao da 
Transformac;ao e 
Mudanl(a 

Administral(ao da 
Contribuil(ao dos 
Funcionarios 

COT I DIANO/OPERACIONAL FOCO 
FONTE: ULRICH (1998, p. 42) 

A administragao de estrategias de gestao de pessoas permite que o 

profissional de gestao de pessoas torne-se urn parceiro estrategico da empresa, 

porque ele tern a finalidade de traduzir em praticas de gestao de pessoas, as 

estrategias empresariais como a redugao de tempo da concepgao a execugao da 

estrategia, no sentido de atender melhor as exigencias do consumidor. 

A administragao da infra-estrutura organizacional da empresa exige que os 

profissionais de gestao de pessoas concebam e desenvolvam processes eficientes 

para contratar, treinar, avaliar, premiar, promover e gerir o fluxo de funcionarios na 

organizagao. 

Administrar a contribuigao dos funcionarios significa auxiliar os mesmos a 

contribuir mediante sua competencia para a realizagao de urn born trabalho. 

A administragao da transformagao e da mudanga reflete a preocupagao 

das empresas com as mudangas, no qual os gestores de pessoas precisam estar 

preparados para ajudar os funcionarios a se livrarem da antiga cultura e se 

adaptarem a uma nova. 

Todos esses aspectos citados sao importantes para compreender que, a 

partir do seculo XXI "a natureza do trabalho, as relagoes sociais, os padroes dos 

gastos, as horas e atividades de lazer e as oportunidades de investimento refletirao 

uma rapida evolugao da nova sociedade" (CRAWFORD, 1994, p. 173). 

Este fato ira refletir em todos aspectos da vida, pais antigas verdades e 

normas ja nao podem ser aplicadas no mundo da informatica e da automagao, dos 
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produtos de alta tecnologia e dos servic;os do conhecimento, da reduc;ao no tamanho 

das corporac;oes e do desemprego do nivel gerencial. 

Face a isto, novos pressupostos precisam ser reavaliados e novas 

suposic;oes mais consistentes em relac;ao a realidade atual e as expectativas futuras 

devem ser criadas. "Aiem disso, modos de pensar e reagir devem ser coerentes com 

as novas suposic;oes. Uma falha nesta adaptac;ao resultara em reac;oes e decisoes 

inadequadas" (CRAWFORD, 1994, p. 173). 

4.1 OS NOVOS PAPEIS DOS RECURSOS HUMANOS FRENTE A ERA GLOBAL 

Quando se fala em era global, deve-se entender que nao ha mais fronteiras 

"nacionais" entre os paises e; os neg6cios fluem pelo mundo todo. A exigemcia de 

capacidade para enfrentar este mundo em mutac;ao e bastante abrangente e o setor 

de recursos humanos precisa estar dotado de ferramentas necessarias e adequadas 

para isto. No entender de Robbins (2001, p. 19) esta tarefa reveste-se de muitos 

aspectos, para os quais os administradores precisam estar preparados em termos 

de conhecimentos, habilidades e adaptac;ao cultural para lidar com os encargos 

globais, alem de trabalhar com as diferenc;as de formac;ao, lingua e costumes. 

Por sua vez, o profissional de gestao de pessoas tem grande importancia 

social neste momenta de mudanc;as. Os responsaveis pela area de recursos 

humanos precisam ser capazes de interpretar comportamentos humanos e, a partir 

dessas interpretac;oes, ensinar o outro a entender e a agir em momentos de 

mudanc;as. 

Entre os impactos a curto prazo que a globalizac;ao esta causando na area 

de gestao de pessoas, destacam-se as mudanc;as radicais de gestao que visam 

tornar as empresas competitivas e internacionalizadas. Entre essas mudanc;as esta 

a racionalizac;ao do processo administrativo, a implantac;ao de programas de 

qualidade total e a descentralizac;ao das areas de apoio. A Iongo prazo a 

globalizac;ao tende a gerar uma universalizac;ao de padroes de gerenciamento e, 

dessa forma, os profissionais passarao por um processo de aculturamento e 

poderao sofrer os impactos provenientes da globalizac;ao, como por exemplo, o 

desemprego. 
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0 desenvolvimento dos meios de comunicagao e a rapida disseminagao de 

informagoes farao com que padroes de gerenciamento de recursos humanos sejam 

assimilados par empresas das mais diversas regioes do planeta. lsto significa 

aprender a se comunicar em finangas, produgao, marketing e informatica e em 

idiomas nem sempre par ele dominados, abandonando sua posigao expectadora e 

partindo para agao. Ulrich (1998, p. 291) especifica mais profundamente as 

atividades do profissional de recursos humanos, valendo-se das variadas polfticas 

idiossincraticas de cada pafs, da legislagao tributaria dos diversos paises e da 

diversidade de beneffcios de cada pafs pagos aos empregados. 

As tendencias da administragao de recursos humanos trazem uma 

identificagao entre as empresas e as pessoas, no qual ambas precisam ser flexfveis 

e adaptaveis as novas mudangas, seja aprendendo novas coisas ou evitando os 

velhos paradigmas. 

Neste contexte, s6 o saber tecnico nao e mais suficiente, mas outras 

habilidades e conhecimentos passam a ser exigidos. Se antigamente as fungoes de 

recursos humanos eram pautadas na eficiencia administrativa, na atualidade sao 

adicionadas novas capacidades, como: 

a) velocidade dos trabalhos; 

b) implementac;ao de novas ideias que permitam solucionar velhos 

problemas; 

c) a integragao que permite estabelecer pianos estrategicos, metas do 

cliente e necessidades dos funcionarios. 

Na leitura de Gramigna (2002, p. 7 -9), as novas tendencias da 

administragao de recursos humanos sao analisadas em tres fungoes basicas: 

a) na area de recrutamento e selegao de pessoal, o que mais se destaca e 

a busca do aproveitamento dos talentos existentes na empresa e a 

avaliagao do candidate tendo como base o perfil de competencias 

exigido para o cargo, que podem ser: o conjunto de atitudes, 

habilidades e conhecimentos; sendo que a primeira pratica revela a 

preocupagao da empresa em aproveitar os elementos internes para 

ocupar outros cargos de maior importancia, ou seja, a empresa quer 

elementos que ja estejam afinizados com sua filosofia de trabalho; e, na 

segunda pratica ha interesse em avaliar o candidate par meio de um 
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conjunto de competencias exigido para o cargo, sem esquecer as suas 

atitudes, ou seja, mede-se tambem o seu comportamento; 

b) na area de treinamento e desenvolvimento, oferece-se varies programas 

de treinamento e desenvolvimento buscando-se aprimorar aqueles 

funcionarios que buscam o autodesenvolvimento; pois percebe-se que o 

interesse das empresas e desenvolver aqueles funcionarios que 

realmente querem progredir no trabalho mediante a oferta de curses, 

isto e, a empresa quer profissionais habilitados nao s6 na sua area de 

atuagao, mas em outras areas; pelo lado da empresa, isto pode trazer 

6timos resultados, pois ela pode aproveitar seus funcionarios em outras 

areas, por exemplo; e ainda, quanta ao funcionario, ele tern condigoes 

de se desenvolver e ampliar uma gama de conhecimentos e com isto se 

aprimorar em varias areas, conseguindo com isto, melhores salaries e 

ofertas de trabalho; 

d) na area de cargos e salaries, sao destaques: a enfase no trabalho em 

equipe, o foco na pessoa, o uso de salario variavel como oportunidade 

de auferir maiores ganhos e para recompensar o desempenho da 

equipe; do ponte de vista da moderna administragao de recursos 

humanos, estes aspectos vern ao encontro da necessidade da 

descentralizagao, da produtividade, da dimensao "grupal" do trabalho e 

da recompensa do desempenho da equipe; pois alias, esta ultima 

pratica procura enfatizar a importancia do trabalho em equipe, ou seja, 

a equipe e nao o individuo tern aparecido como o bloco basico da 

construgao do desenho de uma organizagao; e ainda sob este aspecto, 

a medida que cada vez mais servigos, em todos os tipos de ambiente 

de trabalho, sao rearranjados em projetos de equipes criativas, todos 

os envolvidos precisam enfrentar o desafio de trabalhar em equipes. 

Chiavenato (1996) cementa as tendencias mais importantes que estao 

manifestando-se nas empresas competitivas no Brasil, na area de Recursos 

Humanos, que sao, em sintese: 

a) uma nova filosofia de agao: a denominagao de Administragao de 

Recursos Humanos, deve desaparecer e ceder Iugar a uma nova 
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abordagem: a Administragao ou Gestao de Pessoas. Suas caracterfsticas 

sao consideradas respeitadas; 

b) uma nftida e rapida tendencia para o "downsizing": a area de recursos 

humanos esta sendo gradativamente reestruturada. As novas tendencias 

da administragao. As novas tendencias da administragao moderna estao 

sendo acompanhadas por mudangas paralelas e equivalentes na gestao 

de pessoas. A busca de uma empresa agile flexfvel, criativa e inovadora, 

que privilegia a qualidade total, a participagao e o comprometimento de 

todos os seus membros tern sido uma das principais metas perseguidas 

pelaARH; 

c) a rapida transformagao de uma area de servigos em uma area de 

consultoria interna: esta desaparecendo a organizagao funcional e 

surgindo, em seu Iugar, a organizagao por processes. A ARH, tern 

transferido para terceiros boa parte de suas atribuigoes rotineiras e 

burocraticas em nfvel operacional, em nftido processo de terceirizagao de 

atividades nao essenciais na busca da transformagao de custos fixos em 

custos variaveis; 

d) a transferencia de decisoes e agoes da AR, para a gerencia do meio de 

campo: ja esta ocorrendo uma certa tendencia para o deslocamento de 

certas atividades, antes centradas no ARH. Administrar pessoas e urn 

componente estrategico, e uma tarefa importante demais para ser 

centralizada e confiada a apenas urn departamento da empresa. Os 

gerentes das diversas areas das empresas estao se tornando os 

gestores de pessoal e ganhando plena autonomia nas decisoes e agoes 

a respeito de seus subordinados, tornando-se responsaveis e 

comprometidos com o desenvolvimento de novas habilidades. Com isso, 

a ARH passa a preocupar-se com assuntos relacionados com a 

produtividade do capital intelectual da empresa, com o desempenho 

gerencial; 

e) a ARH esta se ligando cada vez mais ao planejamento estrategico da 

empresa e desenvolvendo meios atraves dos quais as pessoas possam 

caminhar proativamente em diregao aos objetos organizacionais, com os 

objetivos definidos significa uma perspectiva mais ampla e focalizada 
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para areas de resultado da empresa. lsto impoe uma necessidade de 

comprometimento pessoal de cada colaborador com as metas da 

organizagao. Para tanto, educagao, comunicagao e comprometimento 

passam a ser fatores fundamentais nesse processo; 

f) a enfase em uma cultura eminentemente participativa e democratica 

dentro das empresas: a participagao das pessoas nos processes de 

tomada de decisao, a comunicagao, a liberdade, os trabalhos em equipe, 

as opgoes de horarios de trabalho, os pianos de sugestoes e a 

disponibilidade de muitas informagoes estao levando gradativamente as 

empresas a uma administragao participativa. Ha uma constante 

preocupagao com o clima organizacional e com a satisfagao das 

pessoas. Nesse sentido, a qualidade de vida passou a ser uma 

verdadeira obsessao das empresas bern sucedidas, porque elas 

perceberam que a qualidade dos seus produtos e servigos e fungao 

direta da qualidade de vida que as pessoas tem dentro da organizagao; 

g) a forte utilizagao de mecanismos de motivagao e de realizagao pessoal: 

os objetivos e necessidades individuais das pessoas estao sendo 

fortemente realgadas e valorizadas e as empresas estao continuamente 

desenhando meios para oferecer oportunidades de plena realizagao 

pessoal aos funcionarios e gerentes, com base nas necessidades e 

carencias dos neg6cios e dos funcionarios; 

h) a adequagao das praticas e polfticas de RH as diferengas individuais das 

pessoas envolvidas: a antiga tendencia a padronizagao das regras e 

procedimentos esta cedendo Iugar a praticas alternativas desenhadas de 

acordo com os desejos e necessidades individuais dos funcionarios. A 

ARH esta continuamente criando pacotes e menus alternatives para a 

escolha de seus funcionarios, seja na area de beneffcios ou noutras 

areas; 

i) uma completa virada em diregao ao cliente: a ARH esta se voltando 

exclusivamente para o usuario. Em consequencia, os gerentes e 

colaboradores estao sendo intensamente orientados para a satisfagao 

dos clientes. 0 treinamento em qualidade e intensive na maioria das 

empresas bem sucedidas. 0 trabalho confinado e isolado cedeu Iugar ao 
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trabalho em equipe, como meio de intera9ao social, e o desenho de 

cargos e tarefas utiliza intensamente todas as chamadas dimensoes 

motivacionais; 

j) uma forte preocupa9ao com a cria9ao de valor dentro da empresa: esta 

havendo, uma forte enfase no alcance continuo de ganhos incrementais 

atraves da continua gera9ao de riqueza. Tudo isso porque a ARH tern 

muito a haver com a educa9ao e com a sua conscientiza9ao no sentido 

de gerar continuamente valor dentro da empresa; 

k) uma forte preocupa9ao em preparar a empresa e as pessoas para o 

futuro: a ARH esta abandonando seu comportamento passivo e reativo 

para adotar uma postura proativa e voltada para o futuro, no sentido de 

antecipar-se as demandas e necessidades da empresa; 

I) a utiliza9ao intensiva do benchmarking como estrategia para a constante 

melhoria dos processos e servi9os: o benchmarking reflete uma visao 

voltada para o ambiente externo e para o que existe de bam Ia fora. Ha 

uma forte competi9ao entre as empresas, nao apenas no sentido de reter 

os melhores talentos, mas tambem, sobretudo, em obter o maximo em 

termos de eficiencia e de eficacia das pessoas envolvidas para alcan9ar 

sucesso nos neg6cios. 

Todas essas tendencias nao serao faceis e simples de serem assimiladas, 

demandarao tempo e persistencia. E necessaria grande apoio, colabora9ao e 

envolvimento de toda a organiza9ao para que se chegue aos resultados pretendidos. 

Percebe-se tambem que uma das tendencias dos profissionais de ARH, e 

que eles estao muito mais voltados a utiliza9ao de testes de personalidade e do 

carater visando obter um perfil mais completo de um novo colaborador. 

Um dos testes mais utilizados em termos de contribuir para uma boa 

avalia9ao, dentro do processo de sele9ao de pessoal, tern sido a Grafologia, que 

analisa tra9os da personalidade, particularidades do carater, certos aspectos 

comportamentais e algumas habilidades especificas. 

Desse modo, o RH esta procurando reunir um conjunto de particularidades 

no carater, na personalidade e no comportamento que "fazem" com que a pessoa 
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tenha clara habilidade para produzir resultados positives para a empresa na qual 

podera trabalhar. 

Fica assim evidente a necessidade que se avaliem os recursos humanos da 

empresa, a fim de que as informag6es obtidas no processo de selegao, sirvam a 
empresa, atraves de seus gerentes e suas areas de RH, para que possam tomar 

decis6es que aumentem as suas possibilidades de contratar geradores de 

resultados. 

Sao por estes motivos que um crescente numero de empresas, nacionais e 

estrangeiras, se baseiam na grafologia e na inteligencia emociona para tornarem 

suas decis6es no campo dos recursos humanos. 

As novas tendencias da Gestao de Pessoas, demandam profissionais que 

preocupam-se com a Gestao da Qualidade, e buscam a qualidade de vida como 

mola propulsora para acompanharem as mudangas que se fazem necessarias, alem 

da utilizagao de Tecnicas Psicol6gicas que apoiem a localizagao desses 

profissionais. 
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5 CONSIDERACOES FINAlS 

Diante de tudo que foi dito, a necessidade de mudanc;a ainda precisa ser 

entendida, assimilada e aplicada pela maioria das empresas brasileiras. Nao se trata 

de modismo, mas sim, de necessidades para quem quiser sobreviver neste mercado 

competitive. 

A transformac;ao da cultura nas organizac;oes e uma condigao bastante 

importante na alavancagem das mudanc;as empresariais. De nada adianta saber se 

a globalizac;ao afeta o meio empresarial, se nao houver comprometimento e 

principalmente envolvimento do proprio empresario em querer realmente adaptar-se 

as mudanc;as e reformular modelos de administrac;ao e respostas alternativas a 

estas transformac;oes sociais, econ6micas e culturais. 

Conforme ja discutido nesta monografia, ha que se considerar que as 

empresas mais atualizadas exigem hoje elevado grau de competemcia e experiencia 

dos colaboradores, porem, e preciso admitir que para se chegar a uma gestao 

equilibrada dos neg6cios entre empregador e empregado, ainda ha um grande 

caminho a ser percorrido, e por isso, devera haver um tempo para o aprendizado, 

para a adaptac;ao e finalmente a atuac;ao e o envolvimento. 

Em qualquer situac;ao, sem o conhecimento e o reconhecimento das 

necessidades de mudanc;as, nao existe evoluc;ao ou inovac;ao para um estado 

melhor. Dai, a importancia em envolver e conscientizar os colaboradores dessas 

necessidades que devem ser sustentadas permanentemente na educac;ao e no 

desenvolvimento de habitos adquiridos. 

Tais praticas promovem de imediato, uma transformac;ao no ambiente fisico 

em torno da pessoa. Portanto, desenvolvimento e crescimento pessoal, sao 

essenciais para permanecer no mercado de trabalho e preservar a empregabilidade. 

Os gestores das empresas devem entender que a maneira de melhorar as 

condigoes de trabalho, e elevando a qualidade e produtividade das empresas, e 

ofertando oportunidade aos colaboradores, para que estes adquiram o interesse 

renovado pelo trabalho. lsso requer uma mudanc;a de comportamento. Mudanc;a e 

um processo continuo e inovador. 
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E precise estabelecer estratE§gias voltadas para a missao, que venham 

resultar em uma administrac;ao moderna, caracterizada pela dinamica da 

competitividade empresarial. 

Nao haven~ espac;o, neste novo cenario para as empresas que nao buscam 

desenvolver-se, que nao estimulam urn constante clima para o aperfeic;oamento e 

que nao estejam dispostas a mudar. 
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