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RESUMO
Gestão de pessoas é um conjunto de técnicas que tem como objetivo o desenvolvimento do
capital humano nas organizações. Ou seja, a gestão de pessoas é um processo que visa
melhorar o desempenho dos colaboradores e da empresa. Atualmente as empresas estão
ampliando sua visão de atuação o que torna cada vez mais essencial investir em uma boa
gestão de pessoas, por isso, o presente trabalho tem como objetivo discorrer sobre a
importância da gestão de pessoas dentro de uma empresa. Compreender as principais técnicas
de gerenciamento dos colaboradores e aplicar ideias e estratégias que descompliquem a
administração dos mesmos, são alguns dos objetivos deste trabalho. A metodologia utilizada
será a pesquisa bibliográfica em livros e artigos acadêmicos. Ao final das pesquisas, será
possível concluir a real importância da gestão de pessoas para o sucesso e bom desempenho
de uma empresa.
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O setor de recursos humanos foi um dos que mais sofreu impactos e mudanças no
cenário atual, por isso ter uma gestão de pessoas eficiente impacta diretamente no rendimento
e produtividade dos colaboradores da empresa, no planejamento estratégico, na execução de
metas estabelecidas e na imagem externa que a empresa possui.
Com uma boa gestão evita-se falhas, tais como, contratar candidatos errados, falta de
treinamento e desenvolvimento, falhas de comunicação, desconfiança da equipe, entre outros.
Graças a gestão de pessoas é esperado que a empresa sempre evolua sua relação com seus
funcionários. É importante ressaltar que esse trabalho faz parte de uma disciplina de
Metodologia Cientifica, do quarto termo de administração e ciências contábeis, o qual ainda
está em fase de introdução e andamento.
Assim, o objetivo geral é compreender as principais técnicas, habilidades e estratégias
que devem ser seguidas para um melhor aproveitamento e gerenciamento dos colaboradores
dentro de uma empresa. E subdividem-se nos específicos sendo eles:
• Identificar as melhores formas de manter um profissional bem treinado e motivado
dentro das organizações;
• Definir o papel estratégico que a gestão de pessoas exerce dentro da empresa;
• Aplicar com base nas pesquisas, ideias que descompliquem a administração e gestão
dos funcionários.
Atualmente, as organizações estão ampliando sua visão e atuação estratégicas e é cada
vez mais visível e relevante a importância de uma boa gestão de pessoas para o sucesso da
empresa. Mas afinal, o que é gestão de pessoas? Nada mais é do que um conjunto de técnicas
que visam o desempenho e motivação do funcionário, ou seja, um capital humano qualificado,
que gerem resultados.
Ela se baseia em alguns aspectos e classificações de como tratar seus
colaboradores, sendo elas:
As pessoas como seres humanos, dotados de personalidade própria e
diferentes entre si, ou seja, pessoas como pessoas e não como meros recursos
da organização; as pessoas como ativadoras de recursos organizacionais,
como fonte de impulso próprio, que dinamizam as organizações; como
parceiras das organizações, com o intuito de conduzir a empresa a
excelência, investindo tempo, esforço e visando algo em troca, como salários
e reconhecimento; as pessoas como talentos fornecedores de competência,
ou seja, capazes de fornecer o que uma máquina não é capaz; e por fim, as
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pessoas como capital humano, como ativo principal e fonte de inteligência
da empresa. (CHIAVENATO, 2008, p.10-11).

Além disso, é necessário que os envolvidos na gestão estejam em sintonia com as
equipes e identifiquem os perfis mais adaptados à cultura para focar em ações de
engajamento, desenvolvimento e motivação dos mesmos.
Já no que diz respeito a motivação dentro das empresas, ela está totalmente ligada a
capacidade e rendimento dos funcionários, pois leva os colaboradores a se empenharem com
dedicação e esforço em tudo aquilo que fazem, elevando os níveis de produção e qualidade da
empresa.
Sendo assim, ¨ela é o resultado das atitudes do gestor, o qual deve priorizar a
satisfação e o bem-estar dos trabalhadores, tendo como base as recompensas e benefícios
oferecidos, sejam eles de natureza intrínseca ou extrínseca, benefícios monetários ou não
monetários¨.( COSTA, 2010, p.01)
A comunicação é um elemento fundamental na gestão de pessoas e no comando de
uma empresa, pois é através dela que se orienta e delimita ações entre pessoas, aprimora o
desempenho dos funcionários, une a equipe em torno de uma nova ideia, assim como diversas
outras contribuições estratégicas de comando e tomada de decisões.
Ela envolve toda a organização, por meio de e-mails, conversas informais, recados,
bilhetes, mensagens de texto, conversas e reuniões entre a equipe e os administradores,
também ¨por meio de processos interativos, viabilizam o sistema funcional para sobrevivência
e execução dos objetivos organizacionais num contexto de diversidades e de transações
complexas¨. (KUNSCH, 2006, p.01).

Portanto, sem comunicação as organizações não

existiriam.
A seleção e recrutamento de pessoas dentro de uma empresa, representam o seu bom
funcionamento e sucesso, pois uma organização é composta por seus funcionários e se os
mesmos não tiverem uma boa qualificação, e não forem direcionados para uma função
adequada, a produtividade e desempenho da organização não serão eficazes.
Diante deste aspecto, o processo de recrutamento e seleção é uma atividade
que procura atender às necessidades internas da empresa, mediante métodos
e técnicas específicas, criadas para atrair e escolher os melhores candidatos.
Recentemente, desenvolveu-se um novo método de seleção no mercado de
trabalho. Trata-se da seleção por competências e sua caracterização é
constituída em função de tornar o processo de seleção mais ágil e objetivo,
por ser proativo, ter visão estratégicas e por apresentar a perspectiva de
resultados no cargo e na função como foco principal. (SOUZA; PAIXÃO;

SOUZA, 2011, p. 03)
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