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1. RESUMO 

O artigo apresenta pesquisa sobre a importância da gestão de pessoas como 

vantagem competitiva nas organizações empresariais e como isso reflete 

positivamente na qualidade dos serviços prestados e produtos comercializados das 

empresas para atender o mercado e, consequentemente, como resulta em 

benefícios sócios e econômicos para a organização.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A partir do século XXI, o departamento de pessoal se difere do setor de 

recursos humanos ao se tratar de responsabilidades, diferente do setor de 

departamento de pessoal que se designa a tratar da legislação trabalhista e fiscal, o 

setor de RH foca em atender às crescentes necessidades de eficiência das 

empresas em várias tomadas de decisões, em diferentes setores, buscando extrair o 

máximo de competências das pessoas no ambiente organizacional. 

Os empregados exigem das organizações, uma maior autonomia, e junto 

disso, preocupação com seus interesses pessoais, organizações que conseguirem 

assumir esse tipo de compromisso em fornecer essas exigências dos empregados, 

terão maior possibilidade de deter os melhores e mais inteligentes no mercado de 

trabalho, essas pessoas certamente escolherão seu emprego com base na 

qualidade de vida proporcionada pela empresa. O equilíbrio entre a vida particular e 

trabalho, resulta de uma melhoria dos processos de trabalho, pode aumentar o 

compromisso necessário por parte do empregado, ajudando a competir eficazmente 

no mercado. Resumidamente, pode-se afirmar que, quanto maior a importância do 

trabalho na vida do empregado, mais energia e dedicação deverão ser aplicada a 

ele. Com essas melhorias, riscos como, estresse, mal-estar no ambiente, 

desconforto, insatisfação, e atritos serão nulos, oferecendo assim maior 

produtividade por parte do empregado.  

 

3. OBJETIVOS 

            O artigo objetiva destacar a importância do departamento de pessoal e de 

recursos humanos nas organizações, como vantagem competitiva globalizada, em 

que a estratégia de gestão de pessoas, quando bem estruturada influencia na 

cultura organizacional, podendo auxiliar na estratégia empresarial, com maior 

competitividade e eficiência nos resultados.  



 
 

4. METODOLOGIA 

         O método utilizado para fundamentar a importância do departamento a qual se 

refere foi realizado pelas consultas bibliográficas de livros, que contextualizam 

acerca do tema sobre gestão de pessoas.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Segundo Gil (2009), a função de um Gestor de Pessoas é visar a cooperação 

das pessoas que estão ao seu redor, no ambiente organizacional ou até mesmo no 

seu cotidiano. Essa expressão se iniciou no século XX e é conhecida como 

Administração de Recursos Humanos. Entretanto, esse termo RH é muito restrito, 

pelo fato das pessoas que trabalham numa organização, achar que esses 

profissionais, são apenas um suporte área financeira, ou de recursos materiais. 

Uma organização ao adotar esse sistema de gestão de seus recursos 

humanos, passa a desenvolver determinadas características, como: 

1) Interdependências das partes, Ênfase no processo; 2) Multidisciplinaridade; 

Probabilismo; 3) Concepção multicausal; 4) Caráter descritivo; 5) Caráter 

Multimotivacional; 6) Participação; 7) Abertura; 8) Ênfase nos papéis. 

O setor de Gestão de pessoas tem um leque muito grande de atividades. 
Entretanto, alguns autores fizeram a seguinte classificação (quadro 1), para 
melhorar essa compreensão.  

 
Aquino 
(1979) 

Mikovich e Boudreau 
(2000) 

Gómez- Meija et 
al. (1998) 

Chiavenato  
(1999) 

Procura 
Desenvolvimento 
Manutenção 
Pesquisa 

Recrutamento 
Desenvolvimento 
Remuneração 
Relação com empregados 

Suprimento 
Desenvolvimento 
Compensação 
Controle 

Agregação; Aplicação; 
Recompensa 
Desenvolvimento e 
Monitoração 

Quadro 1.1 Atividades de RH e gestão de pessoas por diferentes autores (Pág 24). 

Logo, no segundo quadro está a visão dos sistemas de RH e as suas 
atividades: 

Sistemas de RH Atividades 
Suprimento ou Agregação   A) Identificação das necessidades de pessoal; B) 

Pesquisa de mercado de recursos humanos; C) 
Recrutamento; D) Seleção  

Aplicação  A) Análise e descrição de cargos; B) Planejamento e 
alocação interna de recursos humanos  

Compensação ou Manutenção  A) Salários; B) Benefícios; C) Carreiras; D) Higiene e 
segurança no trabalho; E) Relações com sindicatos 

Desenvolvimento ou Capacitação   A) Treinamento e desenvolvimento pessoas;  

 B) Desenvolvimento e mudança organizacional 

Controle ou Monitoramento  A) Avaliação de desempenho; B) Banco de Dados; C) 
Sistemas de informações gerenciais; D) Auditoria de 
recursos humanos. 

Quadro 1.2 Classificação das atividades de gestão de pessoas (Pág 25) 



 
 

Chiavenato (1999) destaca que “a área de gestão de pessoas tem sido a área 

que se responsabiliza por um excelente desenvolvimento e tecnologia dentro das 

organizações que se diferenciam”. As grandes e as principais vantagens 

competitivas são resumidas nos funcionários que trabalham nela e conservam o 

status que a organização emite. A gestão de pessoas, envolve as competências de 

cada um para que construa vantagem competitiva, este planejamento é feito a partir 

das seguintes etapas: 

1) Definir seus objetivos a serem alcançados; 2) Definir cada competência 

necessária para que alcance os objetivos; 3) Avaliar os tipos de competência que a 

organização já possui; 4) Considerar as habilidades que já possui e as que precisam 

possuir; 5) Desenvolver os termos organizacionais que deverão ser 

criados/adquiridos; 6) Relacionar cada área da organização (como finanças, 

marketing, produção/operações/logística) em termos de competências; 7) 

Desenvolver as competências gerenciais que cada um deve possuir para obter 

resistência com a sua equipe; 8) Relacionar a competência individual que cada 

usuário da organização necessita; 9) Treinar e Desenvolver para construir 

internamente as competências requeridas; 10) Recrutamento e seleção para incluir 

usuários que possuem as competências requeridas; 11) Avaliar constantemente as 

metas que foram alcançadas. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

          A gestão de pessoas ocupa uma posição dentro da empresa a fim de garantir 

suas vantagens competitivas no mercado, sendo assim, visa o crescimento 

econômico e a sustentabilidade da organização. Para um bom desenvolvimento 

organizacional, é necessário que tenha o controle e compreensão em relação ao 

comportamento humano, como, necessidades, interesses pessoais, encorajamento 

a aprendizagem, mudanças e recompensas aos empregados, através da cultura, 

políticas e filosofia da empresa. 
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