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EVOLUÇÃO, PAPÉIS E PROCESSOS DE GESTÃO DE PESSOAS

Há pouco tempo, um Departamento de Recursos Humanos atuava de forma mecanicista: 
contratava profissionais com experiência e conhecimento técnico, cuidava da folha de 
pagamento e pressupunha que bastava o poder hierárquico e o salário no final do mês para se 
alcançar a obediência dos funcionários e os resultados esperados.

Os avanços observados nas últimas décadas têm levado as organizações a buscarem novas 
formas de gestão com o intuito de melhorar o desempenho e alcançar resultados para o pleno 
atendimento das necessidades dos clientes. Devido a isso, o papel das pessoas nas organizações 
foi revisto: deixaram de ser recursos (ou custos) e assumiram uma posição estratégica.

O progresso da Gestão de Pessoas é visto de forma diferente por diversos autores:

 • Visão funcionalista – 3 fases:

1. Operacional – até a década de 60 – funções tradicionais de RH;

2. Gerencial – 60 a 80 – passa a interferir nos diferentes processos da organização;

3. Estratégica – a partir dos anos 80 – pessoas geram valor para a organização.

 • Fischer (2002) - as grandes correntes teóricas sobre gestão de pessoas podem ser agrupadas 
em quatro categorias principais:

1. Modelo articulado de gestão de pessoas como departamento pessoal – até década de 20 – 
foco no controle, eficiência, taylorismo, fordismo;

2. Como gestão do comportamento humano – a parit da década de 20 – uso da psicologia, 
behaviorismo, pessoas têm necessidades a serem satisfeitas;

3. Como gestão estratégica – a partir da década de 70/80 – vincular GP às estratégias, pessoas 
colaboram para o alcance dos objetivos;

4. Como gestão por competência e vantagem competitiva – a partir dos anos 80 – core 
competences, busca e vantagens competitivas,  papel das pessoas na transição entre o 
estado atual das empresas e onde elas almejam estar no futuro.

As 5 fases evolutivas da GP no Brasil:

1. Fase contábil (até 1930): caracteriza-se pela preocupação com os custos da organização. Os 
trabalhadores eram vistos, exclusivamente, sob o enfoque contábil.

2. Fase legal (1930 - 1950): preocupação com o acompanhamento e manutenção das recém-
criadas leis trabalhistas da era getulista.

3. Fase tecnicista (1950 -1965): o Brasil implantou o modelo americano de gestão de pessoas 
e alavancou a função de RH ao status orgânico de gerência.
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4. Fase administrativa (1965 -1985): regulamentada a profissão Técnico de Administração. 
Após começo conturbado do regime militar, houve rearticulação dos trabalhadores no final 
da década de 70, formando a base que implementou um movimento denominado "novo 
sindicalismo".

5. Fase estratégica (1985 a atual): demarcada pela introdução dos primeiros programas de 
gestão estratégica de pessoas atrelados ao planejamento estratégico das organizações.

O quadro a seguir mostra a transição da visão sobre as pessoas nas organizações.

A Gestão de Pessoas é o con-
junto de políticas e práticas ne-
cessárias para cuidar do capital 
humano da organização, capi-
tal este que contribui com seus 
conhecimentos, habilidades e 
capacidades para o alcance dos 
objetivos institucionais.

Capital humano é o patrimônio 
(inestimável) que uma organi-
zação pode reunir para alcançar 
vantagens competitivas. Possui 
dois aspectos principais:

 • Talento: tipo especial de pessoa, dotada de diferenciais como conhecimento (saber), 
habilidade (saber fazer), julgamento (saber analisar o contexto) e atitudes (querer fazer).

 • Contexto: ambiente adequado para que os talentos se desenvolvam. É determinado por:

 • Arquitetura organizacional: desenho da organização e divisão do trabalho – deve ser 
flexível, integrador e facilitador da comunicação entre as pessoas.

 • Cultura: conjunto de características que difere uma organização das outras. Deve 
inspirar confiança, comprometimento e satisfação.

 • Estilo de gestão: liderança, coaching, delegação, empowerment.

Hoje vivemos na sociedade do conhecimento, na qual o talento humano e suas capacidades 
são vistos como fatores competitivos no mercado de trabalho globalizado. Nota-se, também, 
que o sucesso das organizações modernas depende, e muito, do investimento nas pessoas, a 
partir da identificação, do aproveitamento e do desenvolvimento do capital humano.

Nesse novo contexto, as pessoas são vistas no ambiente de trabalho como: 

 • Seres humanos: personalidade própria; diferentes entre si; origens e histórias particulares; 
conhecimentos, habilidades e competências distintas.

 • Agentes ativos e inteligentes: fonte de impulso capaz de dinamizar a organização, de 
mudá-la, renová-la e torná-la competitiva.

 • Parceiros da organização: a partir de uma relação ganha-ganha, as pessoas são capazes de 
conduzir a organização ao sucesso e, por conseguinte, serem beneficiadas.

 • Talentos: portadoras de competências essenciais ao sucesso organizacional, consideradas 
o principal ativo, pois agregam inteligência (capital intelectual) ao negócio.
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As políticas de GP referem-se às maneiras pelas quais a organização pretende lidar com seus 
membros e por intermédio deles atingir os objetivos organizacionais, permitindo (também) o 
alcance dos objetivos individuais. Tais políticas são, portanto, como guias de ação que orientam 
os processos de GP.

Dentre os objetivos da GP, pode-se destacar:

 • Proporcionar um ambiente com pessoas competentes e motivadas para o alcance dos 
objetivos organizacionais e individuais.

 • Desenvolver o capital humano e o capital intelectual – ativos intangíveis da organização;

 • Desenvolver a gestão do conhecimento: habilidades, competências e tecnologias aplicadas 
de forma integrada para concretizar a missão e visão.

 • Formar competências essenciais que atendam às demandas dos diferentes stakeholders, 
gerando vantagem competitiva.

Cabe, portanto, à moderna GP atuar nesse ambiente complexo, ajudando a organização a 
realizar sua missão. Ela também gera competitividade à organização, proporciona pessoas 
bem treinadas e motivadas, aumenta a autoatualização e a satisfação das pessoas no trabalho, 
mantém a qualidade de vida no trabalho, administra e impulsiona a mudança, mantém políticas 
éticas e comportamento socialmente responsável.

GP como responsabilidade de Linha ou função de Staff

No passado, as decisões de RH eram 
totalmente centralizadas no órgão 
de RH e os gerentes de linha tinham 
pouca ou nenhuma participação.

A tendência moderna é descentralizar 
as decisões e ações de GP rumo aos 
gerentes, que se tornam os gestores 
de pessoas.
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O Macroprocesso de Gestão de Pessoas

A Gestão de Pessoas pode ser vista como um macroprocesso composto por diversos processos. 
Tais processos, por sua vez, são compostos pelas distintas atividades que uma organização 
realiza para gerenciar as pessoas:

 • Agregar pessoas/talentos à organização;

 • Integrar e orientar;

 • Modelar o trabalho (individual ou em equipe) para torná-lo significativo;

 • Avaliar o desempenho e melhorá-lo continuamente;

 • Recompensar pelo desempenho e alcance de resultados;

 • Comunicar, transmitir conhecimento e proporcionar feedback;

 • Treinar e desenvolver;

 • Proporcionar boas condições de trabalho e melhorar a qualidade de vida;

Na literatura, não há consenso sobre o número de processos que compõem a gestão de pessoas. 
Dessa forma, dependendo do autor, as atividades estarão agrupadas de formas distintas.

Modelo 1 - Dutra: três processos.

1. Movimentação: captar, internalizar, transferir, promover, expatriar e recolocar.

2. Desenvolvimento: capacitar, gerir carreira e desempenho.

3. Valorização: remunerar e premiar.

Modelo 2: Chiavenato: seis processos

1. Agregar: recrutamento e seleção.

2. Aplicar: modelagem do trabalho, orientação e avaliação do desempenho.

3. Recompensar: remuneração, benefícios e incentivos.

4. Desenvolver: treinamento, desenvolvimento, aprendizagem e gestão do conhecimento.

5. Manter: higiene, segurança, qualidade de vida e relações sindicais.

6. Monitorar: bancos de dados e sistemas de informações gerenciais.

Resumindo: a gestão de pessoas consiste na maneira pela qual uma instituição se organiza 
para gerenciar e orientar o comportamento humano no trabalho, e, para isso, define princípios, 
estratégias, políticas e práticas de gestão. Através desses mecanismos, implementa diretrizes e 
orienta os estilos de atuação dos gestores e das pessoas.

A seguir, um modelo de diagnóstico de Gestão de Pessoas.
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Slides – Evolução, Papéis e Processos de Gestão de Pessoas

1

O Papel da Área de RH

Antigamente

• Departamento de RH: mecanicista = contratações por experiência e 
conhecimento técnico; folha de pagamento;
poder hierárquico + salário = obediência dos funcionários e resultados.

Avanços

• Busca por novas formas de gestão para melhorar o desempenho e
garantir o pleno atendimento das necessidades dos clientes.

• O papel das pessoas nas organizações foi revisto: deixaram de ser 
recursos (ou custos) e assumiram uma posição estratégica.

Hoje

• Sociedade do conhecimento.
• Talento e capacidades humanas são fatores competitivos no mercado de 

trabalho globalizado.
• O sucesso depende do investimento nas pessoas, a partir da identificação, 

do aproveitamento e do desenvolvimento do capital intelectual. 

Progresso da Gestão de Pessoas 
• Visão funcionalista – 3 fases:

1. Operacional – até 60s – funções tradicionais de RH;
2. Gerencial – até 80s – passa a interferir em outros processos da 

organização;
3. Estratégica – hoje – pessoas geram valor para a organização.

• Fischer (2002) – 4 fases – correntes teóricas:
‒Departamento pessoal – até 20s – controle, eficiência, taylorismo, 

fordismo;
‒Gestão do Comportamento Humano – até 70s – uso da psicologia, 

behaviorismo, pessoas têm necessidades a serem satisfeitas;
‒Gestão Estratégica – 70/80 – vincular GP às estratégias, pessoas 

colaboram para o alcance dos objetivos; descentralização da função RH.
‒Gestão por Competência e Vantagem Competitiva – a partir dos 90s –

core competences, busca e vantagens competitivas, papel das pessoas na 
transição entre o estado atual das empresas e onde elas almejam estar 
no futuro.
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Eras Era da industrialização
Clássica (1900-1950)

Era da industrialização
Neoclássica (1950-1990)

Era da Informação
(Após 1990)

Administração de 
pessoas Relações industriais Administração de

recursos humanos Gestão de pessoas

Característica do 
ambiente

Industrialização, 
necessidade de ordem e 

rotina.

Dinamismo, instabilidade, 
mudança, necessidade de 

adaptação.

Mercado de serviços, 
turbulência, globalização, 
necessidade de mudança.

Estrutura 
organizacional 
predominante

Burocrática, mecanicista, 
funcional, piramidal, rígida, 
centralizadora e inflexível.

Mista, matricial, ênfase na 
departamentalização

por produtos ou serviços ou 
unidades estratégicas de 

negócios.

Fluída, ágil e flexível, 
descentralizadora.

Ênfase em estruturas orgânicas 
e nas redes de equipes 

multifuncionais

Cultura
organizacional
predominante

Teoria X. Foco no
passado, nas tradições e nos 

valores conservadores.

Transição. Foco no presente e no 
atual.

Ênfase na adaptação ao 
ambiente.

Teoria Y. Foco no futuro.
Ênfase na mudança e na 
inovação. Valorização do 

conhecimento e da criatividade.

Ambiente
organizacional

Estático, previsível,
poucas e gradativas

mudanças.

Intensificação e aceleração das 
mudanças ambientais

Mutável, imprevisível,
turbulento, com grandes e 

intensas mudanças.

Modo de lidar com 
as pessoas

Pessoas como mão-de-obra 
inertes e estáticas.
Ênfase nas regras e 

controles rígidos para 
regular as pessoas

Pessoas como recursos
organizacionais que devem ser 

administrados. Ênfase nos 
objetivos organizacionais para 

dirigir as pessoas.

Pessoas como seres humanos 
proativos e inteligentes. Ênfase 

na liberdade e no 
comprometimento para 

motivar as pessoas.

5 Fases:
1. Fase contábil (até 1930): custos
2. Fase legal (1930 - 1950): leis trabalhistas da era getulista.
3. Fase tecnicista (1950 -1964): função de RH adquire status 

orgânico de gerência.
4. Fase administrativa (1965 -1985): regulamentada a profissão 

Técnico de Administração. Início da articulação do "novo 
sindicalismo".

5. Fase estratégica (1985 a atual)

4

RH no Brasil
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Visão sobres as pessoas

• Seres humanos: personalidade própria; diferentes entre si; origens e 
histórias particulares;

• Agentes ativos e inteligentes: fonte de impulso próprio capaz de 
dinamizar a organização.

• Parceiros da organização: a partir de uma relação ganha-ganha, são 
capazes de conduzir a organização ao sucesso e, por conseguinte, serem 
beneficiadas.

• Talentos: portadoras de competências essenciais ao sucesso 
organizacional, consideradas o principal ativo, pois agregam inteligência 
(capital intelectual) ao negócio.

6

Visão moderna sobres as pessoas
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Gestão de Pessoas é o conjunto de políticas e práticas 
necessárias para cuidar do capital humano da organização, 

capital este que contribui com seus conhecimentos, habilidades e 
capacidades para o alcance dos objetivos institucionais.

• Políticas de GP: maneiras pelas quais a organização pretende 
lidar com seus membros e por intermédio deles atingir os 
objetivos organizacionais, permitindo (também) o alcance dos 
objetivos individuais

7

Gestão de Pessoas

• Objetivos:
‒Proporcionar um ambiente com pessoas competentes e 

motivadas para alcançar os objetivos.
‒Desenvolver o capital humano e o capital intelectual.
‒Gerenciar o conhecimento: competências e tecnologias 

aplicadas de forma integrada para concretizar a missão.
‒Formar competências essenciais que atendam às demandas 

dos diferentes stakeholders.

8

Gestão de Pessoas
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• Outros conceitos:
‒Capital humano - patrimônio (inestimável) que uma 

organização pode reunir.
oTalento: tipo especial de pessoa, dotada de diferenciais como 

conhecimento (saber), habilidade (saber fazer), julgamento 
(saber analisar o contexto) e atitudes (querer fazer).

oContexto: ambiente adequado para que os talentos se 
desenvolvam (arquitetura, cultura e estilos de gestão)

‒Capital Intelectual - tecnologia, informação, habilidades e 
solução de problemas.

9

Gestão de Pessoas

Papéis da GP

10

Função de Staff 
(especialista em RH)

• Cuidar das políticas de RH
• Prestar assessoria e suporte
• Dar consultoria e orientação interna
• Proporcionar serviços de RH
• Cuidar da estratégia de RH

Responsabilidade de Linha
(gestor de pessoas)

• Cuidar da sua equipe
• Tomar decisões sobre subordinados
• Executar ações e cumprir metas de 

RH
• Alcançar resultados
• Cuidar da tática e das operações
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Papéis da GP

11

Tendência: 
descentralizar as 
decisões e ações de GP 
rumo aos gerentes, que 
se tornam os gestores 
de pessoas.

• É a união do RH com metas e objetivos estratégicos, para 
melhorar o desempenho organizacional e desenvolver uma 
cultura voltada à inovação e à flexibilidade. 
‒INTEGRAÇÃO VERTICAL busca o alinhamento das práticas de 

gestão de pessoas com os objetivos e estratégias 
organizacionais. 

‒INTEGRAÇÃO HORIZONTAL refere-se à atuação coordenada 
das diversas atividades de gestão de pessoas tais como: 
Recrutamento e Seleção, capacitação, remuneração, 
avaliação de desempenho, entre outras. 

12

Gestão Estratégica de Pessoas
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Passos da moderna GP

13

1. Investir fortemente nas pessoas e nos gestores de 
pessoas

2. Transformar Pessoas em Talentos

3. Transformar Talentos em Capital Humano

4. Transformar Capital Humano em Capital Intelectual

5. Transformar Capital Intelectual em Resultados

Passos da moderna GP

14

Quatro maneiras pelas quais a gestão de pessoas pode 
colaborar com o sucesso organizacional: 

1. tornar-se um parceiro na execução da estratégia

2. tornar-se um especialista administrativo

3. tornar-se um defensor dos funcionários

4. tornar-se um agente de mudança
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Decreto nº 5.707, de 23/2/2006

15

Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
Objetivos:

I - melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos 
prestados ao cidadão;
II - desenvolvimento permanente do servidor público;
III - adequação das competências requeridas dos servidores aos 
objetivos das instituições, tendo como referência o plano plurianual;
IV - divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; e
V - racionalização e efetividade dos gastos com capacitação.

Macroprocesso de Gestão de Pessoas

• Define princípios, estratégias, políticas, práticas e estilos de atuação 
dos gestores e das pessoas.

• Cada autor agrupa as atividades de formas distintas.
‒Exemplo 1: Dutra - três processos:

oMovimentação: captar, internalizar, transferir, promover, expatriar 
e recolocar.

oDesenvolvimento: capacitar, gerir carreira e desempenho.
oValorização: remunerar e premiar.

‒Exemplo 2: Chiavenato - seis processos:
oAgregar, Aplicar, Recompensar, Desenvolver, Manter, Monitorar.

16
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Diagnóstico 
de Gestão 
de Pessoas
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