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RESUMO

O tema gestão de pessoas vem se fortalecendo cada vez mais nas organizações
contemporâneas, pois representa um fator determinante que pode agregar
benefícios tanto para os trabalhadores quanto para as organizações. Nos dias de
hoje, está mais do que claro que nenhuma empresa consegue atingir o sucesso se
não tiver pessoas satisfeitas trabalhando para elas, sendo assim, as empresas estão
cada vez mais preocupadas com o bem-estar das pessoas, o fator humano tem sido
o grande diferencial para vencer a competitividade. Este trabalho descreve a
importância da gestão de pessoas nas organizações, demonstra a sua contribuição
para o desempenho das organizações, bem como contribui para a compreensão de
como o desempenho individual influencia na equipe e consequentemente nos
resultados da empresa. Proporciona também uma compreensão do tema junto ao
público acadêmico e demais leitores.

Palavras-chave: Gestão. Organizações. Pessoas.
ABSTRACT

The theme of people management has been increasingly strengthened in
contemporary organizations, since it represents a determining factor that can add
benefits both for workers and for organizations. Nowadays, it is more than clear that
no company can achieve success if it does not have satisfied people working for
them, thus, companies are increasingly worried about people's well-being, the human
factor has been the Great differential to overcome competitiveness. This paper
describes the importance of people management in organizations, demonstrates
their contribution to the performance of organizations, as well as contributes to the
understanding of how individual performance influences the team and consequently
in the company's results. It also provides an understanding of the subject with the
academic public and other readers.
Keywords: Management. Organizations. People.
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1 INTRODUÇÃO

Por mais sofisticado que sejam os sistemas, maquinários e processos, as
empresas precisam contar com as pessoas, neste contexto, independente da área
de atuação das organizações, as que possuírem melhor gestão humana terão
grande diferencial em relação ao oponente, tendo em vista que as empresas são
verdadeiros seres vivos em constante processo de transformação. Mas, para que as
pessoas possam de fato estar atreladas aos objetivos organizacionais, e desta forma
somarem de forma sinérgica, é preciso que a mudança possa ocorrer. As empresas
precisam mudar para que novas ideias possam inundar o ambiente a fim de enterrar
intenções ultrapassadas e obsoletas. As pessoas e organizações possuem um
relacionamento recíproco, pois as organizações dependem das pessoas para
funcionarem e alcançarem o sucesso, por outro lado, as pessoas passam boa parte
de suas vidas dentro das organizações, buscando crescerem na vida, com o intuito
de alcançarem seus objetivos pessoais e profissionais. Mas, com tanta informação
disponível a todos, as organizações além de encantarem seus clientes precisam
também

encantar

seus

colaboradores,

ainda

mais

com

as

gerações

contemporâneas que buscam constantes desafios e oportunidades de crescimento.
A principal ideia do modelo de gestão de pessoas é criar processos de como
a empresa pode se organizar para gerir seus recursos humanos da melhor forma
possível e como orientar seu colaborador. Um aspecto muito relevante é como o
colaborador se sente no contexto da empresa. Verificar se ele está engajado com os
princípios estabelecidos é de fundamental importância para um bom relacionamento
entre empresa e empregado.
O assunto gestão de pessoas e sua cultura, devem estar muito bem
explícitos, para que todos os colaboradores saibam onde e como a empresa quer
chegar e o que eles precisam fazer para atingir os objetivos da empresa e seus
objetivos pessoais.
O principal é entender o que cada colaborador quer da sua vida pessoal e
profissional, e o que os motiva a realizarem suas tarefas com maior eficiência. É de
suma importância que as equipes sejam coesas, isso gera um melhor clima
organizacional, facilitando a gestão e o atingimento das metas propostas.
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Motivar também é se preocupar com o bem-estar físico e emocional dos
funcionários. Para tanto, é importantíssima a preocupação com a
alimentação, equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, equilíbrio
financeiro, atividade física, ou seja, tudo que melhore a capacidade do
individuo de estar de bem com a vida. (SALGADO, 2005, p 84).

O maior capital da empresa são seus colaboradores, são eles os
responsáveis pelo crescimento da empresa, eles são o elo entre os setores, fazendo
com que a empresa se torne mais eficiente e eficaz, afinal, passamos grande parte
de nossas vidas no interior das empresas.
Antigamente as pessoas eram tratadas como recursos, atualmente as
organizações estão ampliando sua visão em relação aos colaboradores e os
tratando como parceiros, afim de gerar harmonia entre todos no ambiente de
trabalho.
A gestão de pessoas vem evoluindo ao longo dos anos, segundo Chiavenato
(2009):
As pessoas devem ser visualizadas como parceiras da organização. Como
tais, elas são fornecedoras de conhecimento, habilidades, competências e
sobretudo, o mais importante aporte para as organizações: a inteligência
que proporciona decisões racionais e que imprimi significado e rumo aos
objetivos globais. (CHIAVENATO, 2009, p.241)
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Considerando que o tema em questão está diretamente ligado às pessoas e
estas estão intimamente vinculadas às organizações, iniciaremos essa discussão
elencando alguns conceitos vinculados ao tema. Abordaremos também o
comportamento das organizações e das pessoas inseridas nesse contexto.

3 GESTÃO DE PESSOAS

Gestão de pessoas é uma associação de habilidades e métodos, políticas,
técnicas e práticas definidas, com o objetivo de administrar os comportamentos
internos e potencializar o capital humano nas organizações.
O capital humano tem sido cada vez mais valorizado pelas organizações, pois
elas entenderam que devem oferecer o suporte necessário para que as pessoas
desenvolvam novas aptidões e aperfeiçoem características que já possuem.
Sabemos que o principal ativo de uma organização é o ser humano, e este
precisa ser motivado, saber seus direitos e deveres, é preciso haver enfoque nos
papéis profissionais e em quem os realiza. É preciso saber administrar, efetuar uma
gestão eficaz e antes de mais nada, necessita-se saber que administrar significa,
segundo Lacombe(2004),possuir um conjunto de esforços que tenham por objetivo o
planejamento, a organização, direção ou liderança, a coordenação e o controle das
atividades de um grupo de pessoas que tenham um objetivo em comum.

3.1 Conceitos de organização

De maneira geral a organização pode ser entendida como uma associação ou
instituição com objetivos específicos, baseados na objetividade e na produtividade.
Dessa forma, uma organização constitui-se a partir de suas relações interpessoais e
empresariais, de seus objetivos, compromissos e formato administrativo.
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Conforme Passos (2013):
As empresas são microestruturas sociais, partícipes da sociedade. Criam
valores e formas de ser e agir consciente ou inconscientemente, valores
estes que orientam a vida organizacional, não como normas, mas como
princípios e crenças que dão uma orientação para a ação, uma filosofia que
dá o norte às ações empresariais e, portanto, também ao comportamento
das pessoas que a constitui (PASSOS, 2013, p.138).

Para Chiavenato (2000, p. 312), “as organizações são concebidas como
unidades sociais, ou agrupamentos humanos, intencionalmente construídas e
reconstruídas, a fim de atingir objetivos específicos.”
Segundo Maximiano apud Camargo (2011, p. 14): “organizações são grupos
de pessoas que combinam seus próprios esforços e outros tipos de recursos para
alcançarem objetivos comuns.”

3.2 Comportamento organizacional
Segundo Castro (2008, p. 140): “o papel dos administradores consiste em
orientar os funcionários a harmonizar suas necessidades com as da organização.”
Para tanto, eles devem ser tratados como pessoas por meio de:
a) Oportunidades para exercerem influência nas relações do trabalho,
tendo participação reconhecida na organização;
b) Adoção de valores democráticos para despertar a confiança, visando
à crescente produtividade;
c) Promoção das ações cooperativas e aumento da competência.

A abordagem comportamental, também chamada behaviorista, marca a mais
forte influência das ciências do comportamento na teoria administrativa e a busca de
novas

soluções

democráticas,

humanas

e

flexíveis

para

os

problemas

organizacionais.
Segundo Chiavenato (2014):
Comportamento é a maneira pela qual um indivíduo ou uma organização
age ou reage em suas interações com seu meio ambiente e em resposta
aos estímulos que dele recebe. O comportamento humano é orientado para
objetivos. Os objetivos individuais são complexos e mutáveis. Daí a
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importância dos objetivos humanos básicos a fim de compreender
claramente o comportamento das pessoas. (CHIAVENATO, 2014, p. 274).

3.3 As pessoas nas organizações
Nos dias de hoje, está mais do que claro que nenhuma empresa consegue
atingir o sucesso se não tiver pessoas satisfeitas trabalhando para elas, sendo
assim, as empresas estão cada vez mais preocupadas com o bem-estar das
pessoas, o fator humano tem sido o grande diferencial para vencer a
competitividade. No ambiente das organizações contemporâneas, lidar com pessoas
é um dos aspectos mais desafiadores e estimulantes para a gestão. As demandas
das organizações cada vez mais exigem uma gestão das pessoas voltada ao
comprometimento, direcionando ações focadas em metas e resultados. A gestão da
diversidade em todos os seus aspectos demanda olhares e intervenções acerca do
comportamento das pessoas nas organizações, nos seus aspectos individual, grupal
e institucional.
As pessoas que trabalham nas organizações necessitam compatibilizar os
seus objetivos com os objetivos organizacionais. É fundamental entender a cultura
existente na organização e o ambiente onde a empresa está inserida, pois as
pessoas são únicas e possuem anseios e aspirações próprios.
De acordo com Passos (2013):
O ser humano precisa de laços com a cultura e com as pessoas, dentro de
princípios de fraternidade e de solidariedade e sem que isso restrinja suas
dimensões intelectuais, afetivas e sua liberdade. Ele é, portanto, criador de
cultura e de valores. (PASSOS, 2013, p.187)

No passado as pessoas não recebiam a devida importância nas empresas.
Eram apenas parte de um processo. Atualmente, o cenário é outro. Percebe-se que
o capital intelectual e a valorização do individuo como parte integrante e atuante do
processo, geram uma parceria de sucesso.

3.4 O trabalho das pessoas nas organizações
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Segundo

Passos

(2013),

as

necessidades

humanas

passam

pela

autorrealização, em que o trabalho é considerado expressão de vida, e a autoestima
desenvolve talentos pessoais e desejos sociais caracterizados pelas necessidades
de interação com outras pessoas.
Conforme Bettega (2013), o termo trabalho apresenta vários significados de
acordo com a evolução da humanidade: desde aspectos ligados às necessidades
básicas até a noção de realização pessoal. Segundo o autor as constantes
transformações que alcançam todas as esferas e instituições parecem exigir cada
vez mais dos trabalhadores.
Para Murad apud Bettega (2013):
No meio social e, consequentemente, nos ambientes laborais, existe uma
demanda por valores não materiais, que requer nova definição de ser
humano como um ser que está em busca de um sentido pleno e procura
valores que o inspirem a viver melhor. (MURAD apud BETTEGA, 2013,
p.41)

Conforme Tanis Helliwel apud Camargo (2003):
Emprego, diz ela, é o que satisfaz nossas necessidades financeiras e
físicas; trabalho é o que satisfaz nossas necessidades emocionais, mentais
e espirituais e dá sentido à nossa vida. A “personalidade” continua Tanis,
“pensa em termos de emprego, enquanto a alma anseia por um trabalho
significativo. (TANIS HELLIWEL apud CAMARGO, 2003, p. 67)

4 EFEITOS DA GESTÃO DE PESSOAS SOBRE O RESULTADOS DAS
EMPRESAS
Sabemos que pessoas e empresas dependem umas das outras para
alcançarem seus objetivos e que somente juntas podem crescer. Empresas que
investem em gestão de pessoas têm seu valor de mercado aumentado, após dois
anos dessa prática, aumentado em aproximadamente 47%, conforme pesquisa feita
no Canadá.

9

Para que as empresas continuem sendo competitivas, é preciso que seus
produtos e serviços tenham cada vez mais excelência, e para conseguirem isso,
seus colaboradores são de suma importância.
Com essa nova perspectiva, as empresas estão investindo tempo e dinheiro
para treinarem seus colaboradores, aperfeiçoarem suas habilidades e reterem
talentos que farão com que a empresa consiga competir no mercado cada vez mais
cheio de opções para os clientes. Com isso, é de extrema importância que todos os
processos de gestão sejam bem executados desde o primeiro momento.

4.1 Recrutamento

O recrutamento é o processo em que a organização atrai candidatos no
mercado para seu processo seletivo, afim de posteriormente, escolher algum para
ser contratado para o cargo.
Podemos classificar o recrutamento em três etapas: pesquisa interna das
necessidades, pesquisa externa do mercado e definição das técnicas de
recrutamento a utilizar.
Conforme Chiavenato (2002), recrutamento interno é quando, havendo
determinada vaga, a empresa procura preenchê-la através do remanejamento de
seus empregados, que podem ser promovidos ou transferidos ou ainda transferidos
com promoção.
Ainda, segundo Chiavenato (2002), recrutamento externo funciona com
candidatos vindos de fora. Havendo uma vaga, a organização procura preenchê-las
com pessoas estranhas, ou seja, com candidatos externos atraídos pelas técnicas
de recrutamento.

4.2 Seleção

O mercado, atualmente, caracteriza-se pela forte competitividade entre as
organizações, o que impõe a busca por candidatos que melhor possam cumprir as
tarefas dos cargos oferecidos, bem como contribuir para que a empresa possa
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atingir seus objetivos. Daí a importância de um processo que viabilize a admissão de
pessoas capazes de fazer a diferença.
Para Chiavenato (1999):
A seleção de pessoas é o processo que busca, dentre vários candidatos
recrutados, aqueles que são mais adequados aos cargos existentes nas
organizações, visando manter ou aumentar a eficiência e o desempenho
pessoal, bem como e eficácia da organização, ou seja, preservar ou
enriquecer o capital intelectual da organização.(CHIAVENATTO, 1999,
p.214)

4.3 Cargos e salários

O estudo de cargos e salários uma das maneiras que a empresa tem de
administrar seus recursos humanos, permitindo uma ascensão profissional dos
colaboradores de acordo com suas aptidões e desempenhos.
Para Lacombe (2004, p.286), “cargo é um conjunto de atribuições de natureza
e requisitos semelhantes e que tem responsabilidades específicas a serem
praticadas pelo seu ocupante”.
A atividade de cargos cuida da análise e da avaliação de cargos,
considerando os critérios já estabelecidos a cada cargo em relação aos demais,
observando as responsabilidades e limitações para o seu desempenho.
Podemos entender como salário a contraprestação em dinheiro, recebida
periodicamente pelo corpo funcional, em face de um trabalho desenvolvido num
espaço de tempo previamente definido.
Segundo Chiavenato (2002, p.371), “salário é a retribuição em dinheiro ou
equivalente paga pelo empregador ao empregado em função do cargo que este
exerce e dos serviços que presta durante determinado período de tempo”.

4.4 Treinamento e Desenvolvimento
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Nos dias atuais, onde qualquer detalhe pode lavar uma empresa ao fracasso
ou ao sucesso, as empresas que não treinam e desenvolvem seus funcionários,
podem enfrentar dificuldades competitivas por falta de gente preparada para seus
cargos. Um dos maiores medos dos gerentes das empresas, é que após ter o
conhecimento adquirido seu colaborador se desligue e vá para outra empresa,
fazendo desta forma, que a empresa perca o investimento no funcionário, podendo
beneficiar uma empresa concorrente.
Treinamento significa preparar a pessoa para o cargo em questão, para que
ela exerça a função da melhor maneira possível e atinja o resultado esperado.
O desenvolvimento depende exclusivamente de cada pessoa, sendo ela a
responsável pelo seu próprio desenvolvimento. Se o funcionário tem interesse em
desenvolver competência para determinada função, cabe a ele procurar uma
maneira de obter esse desenvolvimento. As empresas servem apenas como
facilitadoras para esse desenvolvimento, mas a iniciativa deve ser tomada pelo
funcionário.

4.5 Plano de Carreira

No atual senário, fazer um planejamento de carreira pode não ser certeza de
sucesso, pois, na medida em que o mundo em que vivemos é tão instável, projetar
qualquer futuro pode representar um esforço inútil, afinal, em muitos casos, os
empregos tem caráter temporário. Isso pode significar que não adianta muito traçar
planos na empresa, nem mesmo buscar caminhos que levam ao topo da carreira. A
empregabilidade já não mais privilegia a carreira numa organização.
Podemos afirmar que ainda há inúmeras empresas que têm o seu plano de
carreira. Sabemos que a incerteza nos negócios é uma constante, alguns negócios
abrem, crescem, estabilizam, seguindo, portanto, uma trajetória tranquila. Porém,
inúmeras empresas são liquidadas em função de profundas alterações no próprio
negócio ou muitas vezes pela própria incompetência de seus dirigentes.
Estamos vivendo num mundo mutável, onde as mudanças ocorrem de forma
acelerada e as incertezas e turbulências muitas vezes impedem o crescimento, o
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desenvolvimento e a busca implacável pela competência estratégica, que nos
conduz a tão desejada excelência organizacional.
Não podemos comparar nossa carreira a uma estrada plana, asfaltada e
conservada que proporcionará o sucesso pessoal e profissional para quem a trilhar,
pelo contrário, o plano de carreira é fruto de uma sequência de eventos não tão
simétricos, estando, portanto, em constante construção e, infelizmente, muitas vezes
em desconstrução.
Nos últimos anos, o plano de carreira vem deixando de ser apenas um
benefício oferecido pela empresa e passou a ser um plano individual, no qual cada
um traça seus próprios objetivos. Qualquer profissional de qualquer área pode fazer
um plano de carreira, independente de trabalhar como funcionário ou como
autônomo, o mercado está sempre em busca de profissionais capazes de resolver
problemas, basta saber trabalhar em equipe, ter ciência de suas responsabilidades e
principalmente conhecer sua área de atuação, o negócio da empresa para quem
você trabalha ou presta serviço.
Muitas empresas oferecem um plano de carreira estruturado aos seus
funcionários como benefício para seu crescimento profissional.
Acontece que o cenário de trabalho mudou bastante na última década e esse
tipo de plano de carreira está ficando para trás. Primeiro, porque é raro alguém ficar
20 ou 30 anos na mesma empresa. Depois, porque as pessoas seguem caminhos
diferentes para alcançar os mesmos objetivos, ou simplesmente podem mudar de
direção no meio da jornada.

4.6 Benefícios Sociais

As organizações não existem sem as pessoas. As pessoas constituem "a
peça diferencial" que compõem a organização como parte de um todo. O
comportamento

individual

é

um

aspecto

fundamental

do

Comportamento

Organizacional, pois interfere diretamente e indiretamente nos resultados.
Muitas empresas oferecem benefícios e serviços para facilitar a vida dos
colaboradores. Os benefícios e serviços aos colaboradores são formas indiretas da
compensação total. É importante ressaltar a importância dos pacotes de benefícios e
dos programas de incentivos, como mais uma ferramenta para a gestão dos
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recursos humanos das organizações que prevalecem em um cenário de competição
no mercado. As organizações precisam dispor de atrativos para reter talentos dentro
das organizações.
Ao investir em benefícios sociais de forma planejada, estruturada e
contextualizada com a realidade da organização, se torna em estratégia para auxiliar
as organizações a manter seus profissionais preparados, parceiros, profissionais
que "vestem a camisa da empresa".
Nunca se ganhou tanto destaque os planos de benefícios como nos dias
atuais. São intensamente discutidos e avaliados quanto aos propósitos, os custos e
valores para implantar, a responsabilidade e os critérios de avaliação. O plano de
benefícios apresenta vários tipos em sua classificação devido à flexibilidade das
organizações para melhor satisfazer as necessidades dos funcionários. Quanto á
sua exigibilidade legal os planos de benefícios se classificam em Benefícios Legais e
Benefícios Espontâneos; quanto a sua natureza de definem em Benefícios
monetários e Benefícios não-monetários; e quanto aos objetivos da organização se
classificam Assistenciais, Recreativos e Supletivos. Ao analisar cada classificação é
necessário pautar os limites e vantagens diante da cultura organizacional e
estruturar qual plano utilizar para obter melhor resultado.
Cada organização traça seu pacote de planos de benefícios adequado ao
perfil dos funcionários e das suas atividades. Os benefícios visam satisfazem os
objetivos individuais, econômicos e sociais do individuo. Os benefícios individuais
visam atender as necessidades individuais proporcionando uma vida pessoal,
familiar e de trabalho mais tranquila e produtiva. Já os benefícios econômicos
funcionam como ferramenta de atração e de retenção de pessoas. E por fim, os
benefícios sociais que são planejados e estruturados para ajudar o funcionário em
várias áreas de sua vida, no cargo; fora do cargo, mas dentro da organização e fora
da organização (na comunidade).
Ao tomarmos a decisão sobre benefícios e serviços sociais, devemos estar
atentos de que os benefícios não aumentam necessariamente a motivação e o
desempenho das pessoas, já que funcionam como fatores higiênicos para aumentar
a qualidade do ambiente. Ao implantar os pacotes de benefícios legais precisa-se
interligar com as contribuições previdenciárias. Os benefícios flexíveis se destacam
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em muitas organizações, os funcionários escolhem o pacote que melhor satisfaça as
suas necessidades pessoais. Consequentemente eleva-se o índice de envolvimento
dos funcionários e a compreensão dos benefícios. Um fator importante para a
tomada de decisão nos planos flexíveis é que permitem a introdução de novos
benefícios a um custo menor. É importante salientar que os funcionários podem
fazer escolhas inadequadas e sentir-se não cobertos diante de suas necessidades e
provocar insatisfação. E a utilização elevada de um benefício pode aumentar o seu
custo e carga administrativa. Portanto, é preciso estar atento a estes fatores para
atingir os objetivos estratégicos visando à relação custos e benefícios.
Críticas crescem a cada dia sobre o sistema de Previdência Social. Tanto a
previdência social e a previdência privada envolvem duas fases distintas, a fase em
que o plano recebe as contribuições do participante e/ ou da empresa para formar
reservas de capital e a outra fase em que o plano paga um benefício mensal ao
participante na forma de complementação da sua aposentadoria. Para aliviar as
falhas o mercado oferece planos básicos como os planos tradicionais, o Fapi, o
VGBL e o PGBL que são investimentos de longo prazo voltados para a
complementação da aposentadoria. As pessoas de renda menor ficam sob o “teto do
governo” – INSS, enquanto a classe média complementa sua aposentadoria
comprando planos das empresas de previdência privada para garantir maior
estabilidade e a realização de seus desejos na terceira idade.

5 NOVOS DESAFIOS NA GESTÃO DE PESSOAS
O ritmo das mudanças acelerou drasticamente nas últimas décadas, gerando
transformações nas empresas e na sociedade.
As empresas são sistemas sociais complexos que exigem clareza de
objetivos, orientação e direção. As empresas que sintonizarem melhor estes
sistemas, criando aquilo que chamamos de “Vantagem em Gestão de Pessoas” – a
capacidade de ganhar vantagem competitiva através de estratégias em gestão de
pessoas – estarão à frente dos seus concorrentes.


Talento e liderança estão se tornando recursos mais

escassos do que nunca. Esta escassez resulta das drásticas
mudanças na complexidade do mundo dos negócios e das
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expectativas dos trabalhadores. Cada vez mais, pessoas são os
ativos mais importantes nas empresas, e seu valor está estreitamente
vinculado à sua liderança e aos talentos que empregam.


A mao-de-obra, na média, está envelhecendo, e as

pessoas estão tendo menos filhos. A alguns anos, as empresas se
reestruturaram e reduziram seu quadro de funcionários, mas em
breve irão encontrar muitas dificuldades em preencher posiçõeschave e substituir o valioso conhecimento daqueles que estarão se
aposentando.


As empresas estão tornando-se organizações globais.

Conforme expandem para novos negócios, elas terão que enfrentar
um ambiente cada vez mais complexo em recursos humanos,
principalmente no momento em que tentar recrutar e reter talento
estrangeiro e integrar diversas culturas.


O bem-estar emocional do trabalhador é mais importante

do que nunca. Se no passado muitos trabalhadores esperavam
trabalhar em uma única empresa ou indústria até a aposentadoria,
hoje em dia já não tem mais essa expectativa. Os funcionários
basearão suas escolhas levando em consideração seus objetivos
familiares e sociais.

Embora os desafios em Gestão de Pessoas (GP) sejam maiores do que
nunca, assim também são as oportunidades para as empresas se sobressaírem.
A Gestão de Pessoas deve ser capaz de medir, contar e calcular a eficácia de
suas operações internas bem como as estratégias de pessoal da empresa como um
todo. Uma das razões para que o departamento de gestão de pessoas esteja hoje
menos valorizado que o departamento financeiro das empresas é devido ao fato de
que os gerentes de GP geralmente não sabiam como quantificar seus êxitos.
Nos últimos 20 anos, um número significativo de mudanças ocorreram nas
organizações onde há um uso crescente de equipes multifuncionais e remotas. Isso
porque tais organizações vêm enfrentando os seguintes desafios:


Implantar projetos cada vez maiores e mais complexos,

seja para lançar um novo celular, um novo modelo de carro, um novo
remédio, modificar um software, todos esses projetos requerem
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trabalhar com equipes multifuncionais, interdisciplinares, multiculturais
e muitas vezes com equipes distribuídas amplamente num ambiente
global.


Operar em uma intensa economia do conhecimento,

implantando equipes inovadoras, mobilizando redes de conhecimento,
criando e fomentando comunidades ativas. Na economia atual, ser
parte da rede de relacionamento certa, importa mais que ser
proprietário ou controlador de um determinado conhecimento.


Migrar para a “sociedade criativa” e lidar com o desafio de

atrair e reter os melhores talentos das gerações X, Y ou Z que podem
ter uma baixa resposta à organizações hierarquizadas e que tendem
em apenas buscar trabalhar para organizações que podem lhes dar
“projetos legais com pessoas bacanas”.
Como resultado, as empresas estão se modificando para organizações
baseadas em projetos, que costumeiramente unem players internos e externos.
Já se foram os dias em que um “herói” ou “campeão” de P&D, vendas,
marketing ou da alta gestão podia mudar o destino de uma companhia. Esse papel
agora é exercido por times altamente graduados que podem atingir as missões não
convencionais, complexas e inovadoras das organizações atuais.
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6 CONCLUSÃO

Com base nos estudos feitos através de pesquisas bibliográficas foi possível
concluir que um fator relevante para a sobrevivência das organizações e melhoria
contínua de seus produtos e serviços é a valorização do capital humano, elemento
primordial para qualquer organização vencer seus desafios. Somente o profissional
capacitado estará apto a agir estrategicamente mantendo o foco nas tendências,
possibilidades, perspectivas e hipóteses de negócios as quais as organizações
estão sujeitas. Entretanto, para que possam entender e identificar essas
oportunidades e ameaças, o colaborador deve ser alocado como parceiro da
organização, desta forma seu desenvolvimento acontecerá de maneira mais eficaz,
melhorando acentuadamente sua percepção.
Objetivando atrair novos talentos, as organizações oferecem uma gama de
benefícios, nos quais se destacam: plano de cargos e salários, plano de benefícios,
programas de incentivos, desenvolvimento de novas capacidades, estímulo a
inovação e criatividade, desafios e responsabilidades relevantes.
Notou-se que as empresas devem estar bem organizadas, estruturadas com
seus objetivos e metas estabelecidas, com um sistema de gestão efetivo e
monitorado. Para uma empresa ser competitiva e alcançar os resultados, ela deve
tornar seus colaboradores mais satisfeitos e motivados, isso fará com que este
tenha prazer em trabalhar.
O sucesso de uma organização está diretamente ligado à capacidade de seus
colaboradores, que é o principal elemento para o funcionamento, desenvolvimento e
crescimento, portanto, a organização que souber contratar, desenvolver, manter e
motivar seus colaboradores certamente se destacará no mercado cada vez mais
competitivo.
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