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Resumo: O Objetivo principal do presente artigo é demonstrar a importância da 

gestão de pessoas para o funcionamento eficiente das empresas, considerando que 
as organizações necessitam da atuação de seus recursos humanos na realização de 
tarefas essenciais em um mercado competitivo. O aumento das exigências do 
mercado incentiva a busca constante do aprimoramento das técnicas de trabalho. 
Desse modo, o trabalho busca apresentar a gestão de pessoas com as suas 
principais definições através de uma pesquisa bibliográfica, evidenciando como um 
bom gerenciamento de pessoas pode ocasionar um resultado benéfico para as 
organizações e contribuindo para fins práticos visando solucionar problemas da 
sociedade atual. Em termos metodológicos o presente trabalho trata-se de um 
estudo descritivo, qualitativo e bibliográfico, no qual inicialmente foi realizada uma 
pesquisa aos marcos teóricos da doutrina pertinente, demonstrando em seguida a 
solução para a problemática proposta.  

 
Palavras – chave: Gestão de pessoas; Comunicação Organizacional; 
Relação interpessoal. 
 
Introdução 

 

 

Para a realização das tarefas essenciais, as organizações necessitam da 

atuação de seus recursos humanos, ou seja, indivíduos que tenham suas funções 

delimitadas dentro do ambiente organizacional e as exerçam de maneira eficiente.  

O mercado de negociação de produtos e serviços está cada vez mais 

competitivo o que aumenta a exigência de que as empresas busquem 

constantemente aprimorar suas técnicas de trabalho.  
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Nessa perspectiva, a gestão das organizações necessita se reinventar 

através do desenvolvimento de novas ciências e áreas que visem a adaptação da 

administração aos novos cenários que venham a surgir.  

Dessa afirmativa surgiu o processo de administração estratégica, que pode 

ser definido como o conjunto completo de compromissos, decisões e ações 

necessários para que a empresa obtenha vantagem competitiva e retornos acima da 

média. (HITT et al, 2002). 

O presente trabalho visa abordar a administração estratégica direcionada à 

gestão de pessoas buscando responder com a pesquisa, a seguinte problemática: 

‘’Como o bom gerenciamento de pessoas pode ser importante para que as 

empresas possam alcançar resultados satisfatórios?’’ 

Para a produção deste trabalho, o objetivo geral da pesquisa consiste em 

demonstrar a importância da gestão de pessoas para o bom funcionamento das 

empresas, observando o contexto do mercado competitivo, o que torna o bom 

gerenciamento de recursos humanos uma ferramenta essencial na busca de 

resultados positivos para as organizações.  

Os objetivos específicos, por sua vez, são: definir a gestão de recursos 

humanos, apontando as principais definições existentes nas doutrinas estudadas; 

apresentar e analisar o atual contexto do mercado competitivo em que as empresas 

atuam, bem como apontar os resultados positivos que a gestão de pessoas acarreta 

dentro das organizações e seus reflexos também para os clientes das empresas.  

Diante do exposto, a pesquisa se justifica, tendo em vista a importância do 

desenvolvimento de técnicas que viabilizem o bom gerenciamento de recursos 

humanos nas organizações, já que o aprimoramento da gestão de pessoas pode 

maximizar lucros, diminuir desperdícios e melhorar significativamente o convívio no 

ambiente organizacional.  

Outro motivo que torna plausível a realização do estudo apresentado é a 

possibilidade do desenvolvimento das técnicas gerenciais de recursos humanos, 

uma vez que demonstrada a importância dessa área de atuação e aplicadas 

técnicas gerenciais eficientes, comprova-se a colaboração da gestão de pessoas 

para o alcance de resultados positivos que viabilizam a permanência das empresas 

no mercado. 



 

3 

 

A metodologia utilizada para a realização do estudo realizado fundamentou-

se em pesquisa aplicada, qualitativa, descritiva e bibliográfica, uma vez que baseou-

se essencialmente na bibliografia já existente a respeito da importância da gestão de 

pessoas, visando resolver a situação problema com resultados concretos e 

imediatos.  

2. Referencial Teórico 
 

2.1 Um breve histórico da Administração de Recursos Humanos  

 

Aproximadamente no 1890, uma organização norte-americana chamada 

NCR, que atuava na fabricação caixas registradoras, foi a pioneira na criação do 

Departamento de Pessoal. Posteriormente, a partir do século XX, outras empresas 

de grande porte aderiram esse setor sua estrutura, mas este departamento pessoal 

primário era limitado apenas a selecionar, treinar e controlar os colaboradores, 

segundo o método Taylorista. (MARTINS,2017) 

Com a implementação desse sistema na empresa, começaram surgir alguns 

atritos entre os colaboradores e as entidades, ocasionando greves, alta rotatividade 

de funcionários, fadiga, depressão e alcoolismo e absenteísmo (RIBEIRO,2005). 

Diante desse contexto, na tentativa de melhorar essa situação, pesquisas 

foram realizadas visando comparar um grupo experimental com um grupo de 

controle, onde se investigaram pontos na condição de trabalho dos colaboradores 

para viabilizar a possibilidade do aumento da produção. Nesse sentido Pearson 

Education do Brasil informa: 

 

(...) Uma dessas pesquisas viria a se tornar um marco na 
administração de recursos humanos. Tudo começou quando a 
National Research Council, órgão de pesquisa industrial criado pela 
gigante General Electric, foi encarregado de investigar relações entre 
a intensidade da iluminação e a produtividade dos trabalhadores. O 
“laboratório” escolhido foi uma planta da fabricação de equipamentos 
telefônicos Western Electric Company, em Chicago. Como essa 
planta se chamava Hawthorne Works, os estudos ficaram conhecidos 
como experimentos de Hawthorne (PEARSON EDUCATION DO 
BRASIL, 2010, p. 8)  

 

Essas pesquisas duraram cerca de seis anos, e através delas se chegou à 

conclusão que, com um ambiente mais iluminado, os colaboradores rendiam muito 
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mais, demonstrando a influência do comportamento dos líderes perante os seus 

funcionários e à produtividade deles. (MARTINS,2017) 

Em nosso país, a história da Administração de Recursos Humanos teve início 

após abolição da escravatura, em meados de 1888. A partir daí, o desenvolvimento 

desta área seguiu em conformidade a da história mundial, mas com um significativo 

atraso, tendo em vista o pouco desempenho acadêmico nos estudos da área em 

terras brasileira.  

Algumas ferramentas foram desenvolvidas visando auxiliar o desenvolvimento 

do Departamento de Recursos Humanos nas tomadas de decisões, uma delas foi o 

PCS, que serve como ponto de partida para o tratamento dos conflitos e todas as 

demais práticas de Recursos Humanos. Nesse aspecto, para a Administração de 

Recursos Humanos, o PCS ajuda no processo de planejamento do organograma, 

sistema que define o nível hierárquico dentro de uma corporação. É também na 

estrutura do organograma que se define quais os cargos a serem ocupados dentro 

das organizações, as atribuições que deverão ser desempenhadas e a remuneração 

condizente com a função executada e quais benefícios podem ser atribuídos à 

remuneração dos colaboradores (MARTINS, 2017).  

De acordo com Chiavenato (2010,p.07) :   

 

A ARH é a área da Administração que cuida do suprimento, da 
manutenção e do desenvolvimento de todos os recursos da empresa. 
Ela envolve atividades de atrair, manter e desenvolver pessoas nas 
empresas. Assim a ARH requer, necessariamente, a conjunção de 
duas realidades: empresas e pessoas. Sem empresas e pessoas não 
haveria a ARH .  

 

Na realização da Administração de Recursos Humanos, o principal gestor e 

outros gestores da empresa, avaliam as necessidades empresariais e dos 

colaboradores e enumeram as possibilidades de melhoria, pois colaboradores 

motivados tendem a dar mais resultados positivos para a corporação. 

(CHIAVENATO,2010). 

 No Brasil, O PCS tornou-se uma ferramenta indispensável, pois devido a alta 

demanda de mão de obra e a pouca qualificação e experiência dos colaboradores 

no mercado, ele funciona como um instrumento que ela utiliza para facilitar o dia a 
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dia do Departamento de Recursos Humanos na tomada de decisões 

(MARTINS,2017). 

Desse modo, é na junção da Administração de Recursos Humanos com a 

gestão da empresa que se pode quantificar e controlar custos de pessoal, facilitar 

revisões periódicas de salários, ajudar no processo de seleção, integração, 

promoção e treinamentos, além de reduzir queixas de colaboradores quanto à 

remuneração oferecida e, com isso, melhorar as relações no trabalho 

(RIBEIRO,2005). 

 Em alguns casos específicos, existem situações que demandam a 

implementação do PCS dentro das organizações. Entre elas ressalta-se a 

necessidade de elaborar um diagnóstico organizacional, assim como também  uma 

reestruturação de funções no ambiente interno da empresa, para evitar possíveis 

problemas de atração e retenção de talentos. Outra situação em que identifica-se a 

necessidade de implementação do PCS, é quando a empresa enfrenta possíveis 

insatisfações dos seus colaboradores em relação aos cargos e salários praticados 

na organização, que a partir da aplicação da ferramenta podem vir a ser 

resolvidos.Sendo assim verifica-se que ele é uma ferramenta que especifica e 

determina posições de trabalho e remunerações equivalentes sendo que 

remuneração é o salário pago pelo empregador aos seus colaboradores pela 

prestação de seus serviços. (MARTINS,2017). 

 Nessa perspectiva, observando-se o lado da empresa a remuneração serve 

para manter os funcionários qualificados, também como recompensas pelo serviço 

prestado, sendo uma forma de reconhecimento do empenho do colaborador além de 

motivá-lo para um maior desempenho. Segundo Milkovich e Boudreau (2006, p.32) : 

 

São assuntos relevantes para o sistema de remuneração a situação 
da organização em relação a seus concorrentes, a garantia de 
diferenças salariais justas entre os empregados e a decisão sobre se 
o aumento dos ganhos deve basear-se no desempenho dos 
indivíduos, das equipes ou no desempenho de toda a empresa .  

 

Diante do exposto, verifica-se que os recursos humanos têm estreita ligação 

com a forma de remuneração e a motivação dos colaboradores das empresas.  Os 

benefícios e salários coerentes com a função ocupada são investimentos realizados 

pelas organizações que objetivam fidelizar seus melhores colaboradores e isso trará 
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benefícios para ambas as partes. Para uma boa administração dos recursos 

humanos, outros aspectos, além da remuneração, devem ser observados a fim de 

estabelecer estratégias inovadoras para atingir bons resultados empresariais através 

da atuação desse departamento de relação interpessoal.  

 

2.2  A administração estratégica dos recursos humanos  

 

A competitividade do mercado de negócios exige dos empreendedores, cada 

vez mais, a aplicação de estratégias de gestão que visem o melhor desempenho das 

atividades fim de cada organização.  

Nesse sentido, uma importante ferramenta de gestão das empresas é a 

administração estratégica focada nos meios mais eficientes para que a empresa 

alcance os resultados almejados.  

Segundo Alday (2017, p. 13) ‘’ Administração Estratégica é definida como 

um processo contínuo e interativo que visa manter uma organização como um 

conjunto apropriadamente integrado a seu ambiente. ‘’ 

Nesse aspecto, o processo de administração estratégica pode ser definido 

como o conjunto completo de compromissos, decisões e ações necessários para 

que a empresa obtenha vantagem competitiva e retornos acima da média. (HITT et 

al, 2002). 

Na execução da administração estratégica, uma importante área de atuação 

relaciona-se à gestão dos recursos humanos. 

 Pedro (2015, p. 83) disserta sobre o gerenciamento dos recursos humanos: 

 

Toda organização produtiva tem como um de seus principais 
objetivos a criação e distribuição de algum produto ou serviço. Neste 
processo, as organizações aglutinam recursos – materiais, 
financeiros, mercadológicos, administrativos e humanos. As pessoas 
nas organizações interagem por meio de relações e interações. Cada 
vez mais, torna-se mais emergente a necessidade de administrar e 
gerenciar: a comunicação, a motivação, o desempenho, a liderança, 
o empreendedorismo, o envolvimento e o comprometimento com o 
trabalho, a identidade, a qualidade de vida, o sentido do trabalho e a 
saúde do trabalhador. 
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 Sendo assim, o papel estratégico a ser desempenhado dentro das 

organizações passa a ser repensar as atividades próprias da área de RH em termos 

estratégicos, ou seja, de forma a integrar os objetivos de longo prazo da 

organização, as variáveis relevantes do ambiente e as necessidades decorrentes em 

termos de pessoas (LACOMBE E TONELLI, 2001, p.151). 

Nesse contexto, Barbais e Santos (2016, p.151) escrevem sobre as 

principais funções do setor de gerenciamento dos recursos humanos: 

 

A gestão de pessoas, como deve ser chamado agora o RH, tem 
como novos desafios planejar, levantar dados e informações, 
analisar, saber ouvir, comunicar com eficiência e manter o quadro de 
pessoal motivado, pois, sem dúvida, esse é o maior patrimônio que 
as empresas têm atualmente. Esse setor é um tomador de decisões 
e necessita estar atento ao ambiente para analisar e prever as coisas 
que estão para acontecer, podendo assim aproveitar cada situação 
se for favorável a empresa ou criar estratégias de defesa para que a 
organização não entre em crise e seja prejudicada, tornando-se um 
ponto positivo no mercado. 

 

De modo geral, a função principal da administração de Recursos Humanos, 

tal como a conceituamos, está inserida no âmbito de estudos das Ciências Sociais 

Aplicadas. Um dos principais pilares é a Administração – área do conhecimento que 

investiga e intervém sobre a dinâmica das organizações e que dinamiza o conjunto 

dos recursos – humanos, financeiros, materiais e tecnológicos – procurando integrá-

los, e geri-los e otimizando resultados. (PEDRO, 2015, p. 82).  

Nessa linha de raciocínio, a Gestão de Pessoas tem por objetivo primordial 

gerenciar os comportamentos internos e potencializar o capital humano das 

organizações, no intuito de inserir ou manter uma mão de obra qualificada e 

preparada no mercado de negócios. Devido aos avanços tecnológicos e as 

mudanças rápidas na sociedade, a utilização dessa ferramenta passou a ser 

indispensável na busca de talentos para as organizações. (MIRANDA; MIRANDA 

2009). 

Diante do exposto, demonstra-se que vastos são os estudos sobre a gestão 

de pessoas, tornando-se nítida a importância do bom gerenciamento de recursos 

humanos para as organizações. Contudo, destaca-se a necessidade do 



 

8 

 

desenvolvimento acadêmico nessa área de atuação para o aprimoramento cada vez 

maior das técnicas gerenciais e alcance de melhores resultados.   

 

2. 3 Estrutura Organizacional 

 
 Para ser possível a compreensão das entidades, é necessário verificar 

determinados elementos, como, por exemplo, a estruturação organizacional. Nesse 

sentido, Oliveira (2011, p. 63), assevera que “a estrutura organizacional é um 

instrumento essencial para o desenvolvimento e a implementação do plano 

organizacional nas empresas”.  

Dessa maneira, observa-se estrutura organizacional é de suma importância 

para que a empresa mantenha o foco nas metas estabelecidas depois de definidos a 

missão, a visão e os valores da organização, uma vez que, de acordo com Andrade 

e Amboni (2010, p. 62): “a missão, a visão e os valores contribuem para o 

alinhamento e a orientação da formulação dos objetivos e escolha das estratégias, 

planos de ação e mecanismos de implantação, acompanhamento e avaliação”. 

 Ao explanar sobre a estruturação das empresas, faz-se importante definir o 

conceito de organização da empresa que, de acordo Oliveira (2011, p. 63): 

 

 (...) é a ordenação e o agrupamento de atividades e recursos, 
visando ao alcance dos objetivos e resultados estabelecidos, 
podendo ser formal ou informal, uma vez que a formal tem seu foco 
voltado ao organograma empresarial, as posições de autoridade e 
responsabilidade e a segunda visa a abordagem dos indivíduos e 
suas relações.  

 

Diante do exposto, surgem alguns grupos informais, são, na maioria das 

vezes,  considerados negativos dentro das empresas, por possuírem uma força 

imensa quando não estão satisfeitos, podendo atrapalhar os outros colaboradores,  

a tirarem algum membro ou até mesmo líder. Nesse sentido, Oliveira (2011) expõe 

que o gestor deve conservar a estrutura informal secundária à estrutura formal, pois 

quando a formal falha, a informal é necessária e desejável a fi m de manter o grupo 

trabalhando de maneira adequada. 

 Gareth (2010, p. 120) disserta sobre a organização funcional informando que 

essa é a base ou fundamento da diferenciação horizontal ela se desenvolve 

primeiro, uma vez que proporciona às pessoas a chance de compartilharem 
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conhecimentos umas com as outras e de se tornarem mais produtivas e 

especializadas. Ainda nas definições autor, a estrutura funcional significa: “uma 

configuração que agrupa pessoas em departamentos e funções separadas porque 

compartilham conhecimentos e habilidades em comum ou usam os mesmos 

recursos”. 

 

2.4 A colaboração do bom gerenciamento de pessoas para os resultados da 

empresa 

 

Realizada a revisão bibliográfica a respeito do conceito da gestão de 

recursos humanos, nos resta adentrar no objeto de estudo do presente trabalho que 

visa apresentar a importância da gestão de pessoal para o gerenciamento 

estratégico das empresas em nossa atual conjuntura mercadológica.  

Cabe destacar o que preconiza o doutrinador Tachizawa (2015, p. 33) que 

afirma que ‘’Na gestão de pessoas, além do relacionamento com o mercado 

constituem ações estratégicas as que se voltam principalmente para cargos e 

salários, clima organizacional e planejamento de carreira. ‘’ 

Desse modo, percebe-se que a gestão de pessoas abrange muito mais do 

que a simples administração do pessoal, mas pode também determinar fatores 

importantes como planos de carreira e incentivos ao profissional, que motivados 

produzem de forma mais eficiente.  

Quanto ao mercado de negócios brasileiro e a sua relação com a 

competência necessária dos profissionais, vale ressaltar o que disserta Pedro (2015, 

p. 85), vejamos: 

O ambiente cada vez mais dinâmico das organizações requer 
profissionais competentes para impulsionar as pessoas e as 
organizações nos caminhos aparentemente paradoxais da 
produtividade, do lucro e do resultado, com a satisfação das 
necessidades humanas, da qualidade de vida e da responsabilidade 
sócio-ambiental.  

 

  Nessa linha de raciocínio, na nossa sociedade contemporânea observa-se 

que empresas bem sucedidas se organizaram e passaram a investir no bom 

gerenciamento de recursos humanos, tendo em vista que esses recursos são como 

peças chaves, responsáveis pelo sucesso da empresa. O que era mecânico passou 
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a ser dinâmico através de treinamentos voltados à motivação, atendimento ao clien-

te, gestão, fortalecimento de equipe, entre outros que buscavam o equilíbrio e 

sustentação de um meio organizacional estruturado capaz de conduzir e enfrentar 

os desafios de uma organização. A preocupação não está mais focada apenas no 

objetivo final da empresa, mas também comprometida com a satisfação dos 

colaboradores em quererem progredir e crescer junto à organização.  

(CHIAVENATO, 2011).  

Nesse aspecto, é evidente que o bom gerenciamento de pessoas pode sim 

ocasionar em resultados benéficos para as organizações, contudo, o presente 

trabalho pretende demonstrar os reflexos dos investimentos em uma boa 

administração de recursos humanos de forma pormenorizada. 

Desse modo, ressaltamos a pesquisa elaborada pela consultoria norte-

americana Hay Group International, no ano de 2009, que demonstrou que os líderes 

que investem em ações para incentivarem suas as equipes, conseguem resultados 

melhores em termos de resultados econômicos, fidelização de clientes e retenção de 

talentos profissionais em sua equipe. Segundo este levantamento global as 

companhias que mantiveram os investimentos voltados a captar profissionais e 

engajá-los através de uma comunicação clara e honesta, obtiveram resultados 

positivos durante o período da crise econômica. (Redação CIO Brasil, 2009).  

 

Metodologia  
 
Quanto à natureza da pesquisa  

 

A natureza da pesquisa realizada se classifica como aplicada, tendo em 

vista que o objetivo desse tipo de estudo é resolver problemas ou necessidades 

concretas e imediatas (APPOLINÁRIO,2004, p.152). 

Nesse sentido, Barros e Lehfeld (2000, p. 78) discorrem sobre o objetivo da 

pesquisa aplicada e informam que é “contribuir para fins práticos, visando à solução 

mais ou menos imediata do problema encontrado na realidade” 

 

Quanto à forma de abordagem do problema 

 



 

11 

 

No que tange a abordagem do tema escolhido, a pesquisa é qualitativa e 

visa descrever a situação problema que permeia a gestão de pessoas enquanto 

ferramenta de gerenciamento estratégico das empresas.  

Nesse aspecto, Oliveira (2004, p. 117) assevera que:  

 

As pesquisas que se utilizam da abordagem qualitativa possuem a 
facilidade de poder descrever a complexidade de uma determinada 
hipótese ou problema, analisar a interação de certas variáveis, 
compreender e classificar processos dinâmicos experimentados por 
grupos sociais, apresentar contribuições no processo de mudança. 

 

A respeito da pesquisa qualitativa Silva e Menezes (2005, p.20) informam 

que:  

 

O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o 
pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores 
tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu 
significado são os focos principais de abordagem.  
 

Desse modo, conclui-se que na pesquisa qualitativa o pesquisador conduz o 

trabalho realizado visando descrever as atividades a serem executados.  

 

Quanto aos objetivos  

 

Com relação aos objetivos da pesquisa realizada, o estudo se classifica 

como exploratório, uma vez que possuem o objetivo de proporcionar maior 

familiaridade com o problema, visando torná-lo mais explícito ou auxiliar na 

construção de hipóteses. Nesse aspecto, pode-se dizer que as pesquisas 

exploratórias têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta 

de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que 

possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. 

(GIL, 2002, p.41).  

Nesse contexto, insta salientar que com relação aos objetivos a pesquisa 

buscará familiarizar o tema, pormenorizá-lo visando construir as hipóteses 

necessárias para a solução do problema. Desse modo, conclui-se que a pesquisa 

visará aprimorar as ideias deste projeto baseada na bibliografia existente e atual da 

área de atuação preterida.  
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Quanto aos meios de realização da pesquisa 

 

No que tange às técnicas para a realização das pesquisas, o trabalho se 

realizará baseado em pesquisa bibliográfica, uma vez que o presente trabalho 

fundamenta-se em pesquisas científicas já existentes a respeito da temática, 

visando aprimorá-las. 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com fundamento no material já 

elaborado por outros investigadores constituídos principalmente por livros e artigos 

científicos. (GIL, 2002). 

Diante do exposto, conclui-se que os trabalhos a serem utilizados nessa pesquisa se 

fundamentarão no levantamento bibliográfico a respeito do tema, sendo esse 

material de pesquisa acessível a todos, uma vez que a bibliografia utilizada está 

presente em artigos científicos e livros de renomados autores da área 

 

Considerações Finais 

 

O presente trabalho científico visou demonstrar a importância da gestão de 

pessoas para o gerenciamento estratégico das empresas na sociedade 

contemporânea. Nesse sentido, diante do atual contexto de competitividade do 

mercado, buscar estratégias para alcançar melhores resultados com pouco custo é 

uma importante opção para os gestores.  

Especificamente, esse estudo também analisou os conceitos que permeiam a 

gestão de pessoas e a influência do gerenciamento dos recursos humanos no 

alcance dos resultados empresariais. 

Através da pesquisa realizada, foi possível levantar o referencial teórico da 

gestão de pessoas com citações às dissertações de teóricos muito importantes para 

a administração e gestão de empresas, como por exemplo Idalberto Chiavenato e 

Cecília Bergamini.  

Durante a realização do estudo, também foram abordadas algumas pesquisas 

recentes que trabalham com perspectivas pormenorizadas do principal assunto 

tratado, demonstrando-se assim que uma estratégia importante e inovadora para o 
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departamento de recursos humanos e a implementação de Planos de carreiras 

dentro das empresas, afim de manter os colaboradores motivados e bem alinhados 

aos objetivos da empresa.  

Visando comprovar a hipótese levantada de que um bom gerenciamento de 

pessoas pode ser uma ferramenta que viabiliza bons resultados nas empresas, o 

artigo abordou em um tópico pormenorizado algumas pesquisas nesse sentido, as 

quais trouxeram dados de bastante relevância para o meio acadêmico, 

comprovando cientificamente que empresas que investem em ações de incentivo e 

gerenciamento de seus colaboradores e equipes possuem resultados positivos e 

mais significativos na fidelização de clientes e também nos resultados econômicos. 

Diante do exposto e do trabalho realizado, conclui-se que a gestão de 

pessoas, ao contrário do que pensa o senso comum, ultrapassa o simples 

relacionamento interpessoal dos colaboradores e gestores. O gerenciamento dos 

recursos humanos alcança muito mais do que o comportamento das equipes, 

viabilizando também o relacionamento com os clientes e sua fidelização.  

Sendo assim, demonstra-se a importância da administração estratégica dos 

recursos humanos, visando não somente o bom convívio dos funcionários ou a 

relação profissional entre eles e a entidade, mas também as metas e valores 

empresariais, que poderão ser alcançados através da atenção à essa ferramenta 

estratégica de gestão. 
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