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Resumo: A gestão de pessoas passou por importantes mudanças ao longo da história no 
Brasil, ajudando na melhoria da área e pode ser entendida como um conjunto de técnicas 
que passam por todos os níveis hierárquicos de uma organização. Os desafios encontrados 
estão dentro e fora das organizações. Por isso, os profissionais devem estar preparados 
para agir de acordo com o perfil de cada empresa e com mercado de trabalho que está cada 
vez mais exigente.  
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 Introdução 

A Gestão de Pessoas ou Administração de Recursos Humanos (ARH), como 

também é conhecida dentro das organizações, é responsável pela seleção, 

recrutamento e treinamento de novos profissionais como também no 

desenvolvimento de pessoas, avaliação de desenvolvimento entre outros processos  

para as empresas. 

 De acordo com Chiavenato (2004), os objetivos da gestão de pessoas são 

variados. Ela deve contribuir para a eficácia da organização por meio de alguns 

métodos, como por exemplo, proporcionar a competitividade à organização, 

proporcionar à organização pessoas bem treinadas e motivadas, além implementar 

um sistema integrado de Gestão de pessoas capaz de integrar todos os processos 

de uma organização. Trata-se, portanto, de um desafio bem complexo. Devido a 

isso, o planejamento do sistema deve basear-se em objetivos sólidos e concretos. 

Dessa forma, os profissionais de RH se defrontam com questões fundamentais que 

nem sempre podem ser respondidas com objetividade. 

 Os profissionais da área de gestão de pessoas enfrentam desafios nas 

organizações devido ao mercado cada vez mais exigente. Elas não estão 

procurando somente um colaborador que entenda da sua função, mais sim, um 

colaborador que tenha entendimento em áreas variadas. 



O presente trabalho apresenta como problemática o questionamento de quais 

os desafios que os profissionais da área de gestão de pessoas enfrentam nas 

organizações com o surgimento de mercados cada vez mais exigentes? Os 

objetivos específicos são: verificar a importância da gestão de pessoas nos novos 

modelos de organizações; analisar como a Gestão de Pessoas pode lidar com os 

mercados cada vez mais exigentes; verificar a adaptação dos profissionais da área 

de RH às mudanças de mercado e analisar o perfil profissional que atende as 

exigências dos novos mercados. 

Esta pesquisa será descritiva, bibliográfica, qualitativa e por fim um estudo de 

caso que é feito após a pesquisa bibliográfica, pois o pesquisador já possui 

conhecimento sobre o assunto.  

Este artigo tem grande relevância, pois pode mostrar aos leitores a 

importância da gestão de pessoas à vida das empresas que dependem cada vez 

mais de profissionais competentes e mostrando os desafios que as empresas 

encontram no dia a dia. Com a finalidade de desenvolver um perfil, através de um 

estudo de caso em uma em empresa que possui o setor de RH em busca de 

melhores informações. 

 

1. Referencial teórico  

1.1 Conceitos e evolução histórica da gestão de pessoas 

Com a evolução da área de recursos humanos, houve o surgimento de várias 

denominações e expressões como administração de pessoal, relações industriais e 

relações humanas, mais recentemente essa área é chamada de administração de 

recursos humanos, desenvolvimento de recursos humanos, gestão de pessoas 

(Mildeberger 2011).  

Para melhor entender sobre a Gestão de pessoas é importante sabermos o 

conceito da mesma segundo alguns autores: de acordo com Chiavenato (2004) 

Gestão de pessoas, é o conjunto integrado de atividades de especialistas e de 

gestores, como agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e 

monitorar pessoas, no sentido de proporcionar competências e competitividade à 

organização. É a área que constrói talentos por meio de um conjunto integrado de 

processos e cuida do capital humano das organizações, o elemento fundamental do 

seu capital intelectual é a base do seu sucesso. 



Gil (2006 p.17) complementa dizendo que “gestão de pessoas é uma função 

gerencial que visa à cooperação das pessoas que atuam nas organizações para o 

alcance dos objetivos tanto organizacionais quanto individuais”. 

Dutra (2006 p.17) caracteriza gestão de pessoas “como um conjunto de 

políticas e praticas que permitem a conciliação de expectativas entre a organização 

e as pessoas para que ambas possam realizá-las ao longo dos tempos”. 

Podemos dizer que a partir dessas definições a área não se restringe em 

apoiar a alta administração e a gerencia, mas também objetiva assessorar outras 

áreas na atração de pessoas que reúnam qualificações necessárias aos ambientes 

em constantes mudanças. 

De acordo com Gil (2006, p.52) a Gestão de Pessoas antes chamada de 

Administração de Recursos Humanos (ARH) teve uma importante evolução histórica 

no Brasil como destacado no quadro 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 1: Evolução histórica da gestão de pessoas: 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANA (ARH) 

1890 – 1930 

• Pouca representação dos trabalhadores nas indústrias; 

• Chegada de trabalhadores europeus; 

• Em São Paulo duas greves gerais em 1907 e 1917; 

• Atividades de recursos humanos restringem a cálculos da 
retribuição aos trabalhadores. 

1930 – 1950 

• 1937 -> nova constituição e proibição das greves; 

• 1940 -> criado o imposto sindical; 

• 1943 -> criação da Consolidação das Leis do Trabalho; 

• Criação do cargo de Chefe de Pessoal; 

• 1945 -> fortalecimento do movimento operário e a volta do 
direito a greves que posteriormente foi assegurado pela 
Constituição de 1956. 

1950 – 1964 

• O ensino da época não era adequado para o preparo de um 
profissional, devido a mudanças proporcionadas pela 
expansão das indústrias, então os Chefes de Pessoal 
preencheram as vagas. 

1964 – 1978 

• 1968 a 1974 -> grande crescimento econômico chamado de 
“Milagre econômico”; 

• Lei 4.760 de 08 de setembro de 1965 o administrador teve a 
profissão regulamentada e passou a ser valorizado como 
profissional de Recursos Humanos; 

• 1973 -> economia volta a cair; 

• Empresas passam a ter mais atenção nas áreas de recursos 
humanos, como treinamento e desenvolvimento de pessoal, 
cargos, salários e benefícios. 

1978 – 1989 
 

• Aumento do desemprego na década de 80; 

• Diminuição dos custos de pessoal, processos e outras 
despesas. 

Década de 
90 

• Globalização; 

• Plano Real no Brasil; 

• Desenvolvimento da informática fez com que algumas 
atividades como o recrutamento e seleção de pessoal 
passassem a ser mais simplificada; 

• Inovação dos recursos humanos passa ser um diferencial na 
estratégia corporativa; 

• Algumas experiências foram realizadas no Brasil, como por 
exemplo, candidatos a emprego de todos os níveis passaram 
a ser submetidos à avaliação de 360 graus e planos de metas 
traçados pelas empresas; 

• Setor de RH passa ter importância semelhante aos setores de 
finanças e marketing. 

 Fonte: Gil (2006 p.52). 



 Podemos perceber que ao passar dos anos a gestão de pessoas foi 

encaixando e se tornando cada vez mais importante nas organizações. 

 Gil (2006) ainda diz que a gestão de pessoas passa a ter um papel de 

liderança ajudando a melhorar cada vez mais a organização de forma a enfrentar os 

desafios corporativos como, por exemplo, a utilização de novas tecnologias e a 

gestão do capital intelectual. Com isso os profissionais de gestão de pessoas 

precisam adquirir novas habilidades passando a ter um novo perfil que deverá ser 

capaz de: 

• Atender aos usuários internos e externos; 

• Manter-se aberto para novas tecnologias administrativas; 

• Proporcionar à organização empregados capacitados e 
motivados; 

• Preocupar-se com qualidade de vida no trabalho; 

• Agregar valor aos empregados, à empresa e aos clientes; 

• Atuar como agente de mudança; 

• Reconhecer as pessoas como parceiras na organização; 

• Proporcionar competitividade á organização; 

• Manter um comportamento ético e socialmente responsável (Gil, 
2006, p.61 ). 

 
Assim, a área ganhou uma nova forma perante as organizações, com um 

perfil onde possam crescer juntamente com a globalização e as necessidades do 

mercado.  

Chiavenato (2005 p.11) descreve que os objetivos da gestão de pessoas 

podem ser variados e ela contribui para a eficácia da organização através dos 

seguintes meios:  

I. Ajudar a organização a alcançar seus objetivos e realizar sua missão; 
II.  Proporcionar competividade à organização;  

III. Proporcionar a organização pessoas bem treinadas e bem motivadas; 
IV.  Aumentar a auto atualização e a satisfação das pessoas no trabalho; 
V. Desenvolver e manter qualidade de vida no trabalho;  

VI. Manter políticas éticas e comportamento socialmente responsáveis. 
 

De acordo como as pessoas são tratadas, elas podem ser uma fonte de 

sucesso ou uma fonte de problemas, então é melhor considera-las como fonte de 

sucesso. “Para que os objetivos da gestão de pessoas sejam alcançados, é 

necessário que as pessoas sejam tratadas como elementos básicos para a eficácia 

organizacional” (Chiavenato 2005 p.10).  



Por melhores que sejam os equipamentos das organizações, são as pessoas 

que os conduzem e traçam estratégias dentro das empresas, constituindo o 

elemento básico para o andamento das organizações. 

 

1.2 .   Modelo de gestão de pessoas  

As organizações estão passando por constantes transformações. Essas 

mudanças não estão limitadas a suas estruturas organizacionais, mas também 

afetam seus padrões comportamentais, culturais e políticos ou relações internas e 

externas. Devido a isso, é necessário um modelo de gestão de pessoas que se 

adeque a essas transformações. Dutra (2006) criou um modelo que elege a balança 

como representação do equilíbrio que deve existir entre empresas e pessoas, “os 

processos de gestão de pessoas atuam como garantidores de equilíbrio” (p. 47). Os 

processos não são suficientes, exigem um conjunto de politicas e práticas 

organizacionais que servem de base para a sustentação do equilíbrio quanto aos 

processos que o autor chama de bases estruturais. Assim, a figura 1 demonstra o 

processo de gestão e a analise de suas partes de acordo com Dutra (2006): 

Figura 1.  Processo de gestão de pessoas 

 

Fonte: (Dutra, 2006) 



  

 A figura 1 demonstra que, para uma empresa ter boas bases estruturais, 

precisa dar importância às pessoas que podem ser vistas de duas maneiras. A 

primeira considera que são os funcionários que dão o corpo à empresa, tornando 

seu funcionamento eficaz. A segunda considera que as pessoas também são seus 

clientes e fornecedores que, sem os fornecedores as empresas não vão ter o que 

produzir e os clientes são as pessoas que adquirem seus produtos e serviços. 

A partir da figura 1 também se pode dizer, segundo Dutra (2006), que as 

pessoas estão vendo a necessidade de cobrar a si mesmas a gestão de suas 

carreiras devido à concorrência no mercado e das empresas condições de 

desenvolvimento profissional. Nos últimos anos as pessoas passaram a valorizar 

mais as oportunidades de desenvolvimento nas empresas e no mercado de trabalho. 

Como papel da empresa, torna-se relevante criar métodos para oferecer 

suporte e condições para uma relação de continua interação entre as pessoas, que 

de forma saudável, produzirá uma competividade por meio das mesmas. 

Competitividade que está suportada por um aprendizado da organização, garantindo 

um diferencial em longo prazo e que ocorrerá principalmente por meio do 

comprometimento da empresa com as pessoas. 

Ainda segundo Dutra (2006), os processos de gestão de pessoas, em função 

de sua natureza são movimentação, desenvolvimento e valorização. A 

movimentação tem como objetivos dar suporte a ação de movimento das pessoas 

que estabelecem relação com a empresa; desenvolvimento congrega processos 

com o objetivo de criar e estimular condições para o desenvolvimento das pessoas e 

da organização; a valorização tem como objetivo, como o próprio nome sugere, 

valorizar mais as pessoas na organização. 

As bases estruturais, de acordo com Dutra (2006), têm o compromisso com a 

qualidade de vida, ambiente e participação nos processos decisórios nas empresas, 

assim como a saúde e segurança da própria pessoa nos ambiente onde se insere. 

Para Dutra (2006), processos de apoio compreendem interações que não 

estão ligadas somente a gestão de pessoas, mas são fundamentais para que esta 

possa ser efetiva ou para que possa ter forte influência que são as informações, 

comunicação, relações sindicais e relações com a comunidade. 



Ter boas relações nos meios em que convive, boa comunicação e estar 

sempre bem informado são formas de manter o compromisso não só com a empresa 

mas também com a comunidade em geral. 

 

1.3.    Classificação das atividades de gestão de pessoas 

Podemos citar algumas atividades que os profissionais exercem dentro da 

área de gestão de pessoas. 

O recrutamento é um processo que a empresa utiliza para atrair candidatos 

para o processo seletivo que busca um profissional para preencher seu quadro de 

funcionários. “O mercado do qual a organização tenta buscar os candidatos que 

pode ser externo, interno ou a combinação de ambos. Em outras palavras, a 

organização deve buscar candidatos dentro dela, fora dela ou ambos os contextos” 

(Chiavenato 2005 p.113). 

 Depois do recrutamento os candidatos passam por uma seleção onde os 

profissionais de recursos humanos utilizam ferramentas que apontem dentre os 

candidatos, os mais qualificados para ocupar determinado cargo da empresa, que 

possam ter características pessoais dentre seus conhecimentos, suas habilidades, 

posturas para o trabalho entre outras (Pierre 2013). 

 Passando na seleção segue para o treinamento que é um processo que 

promove a aquisição de habilidades que resultam na melhoria da adequação entre 

as características do empregado e as exigências dos papeis funcionais ( Milkovich, 

Boldreau 2000 p. 338) 

 Chiavenato (2005) diz que como parceiros da organização, os funcionários 

estão dispostos a dedicarem mais em seus trabalhos desde que recebam uma 

retribuição adequada. As organizações têm o interesse de recompensar pessoas por 

seus objetivos alcançados. Com isso decorre o conceito de remuneração total que é 

constituída por três componentes: 

O primeiro componente é a remuneração básica que é o pagamento 
fixo que o funcionário recebe de maneira regular na forma de salário 
mensal ou na forma de salário por hora (...). O segundo componente 
da remuneração total são os incentivos salariais, que são programas 
desenhados para recompensar funcionários com bom desempenho 
(...). O terceiro componente de remuneração total são os benefícios, 
quase sempre denominados remuneração indireta  (Chiavenato 2005 
p. 257). 

  



 Muitos dos funcionários querem seguir carreira onde trabalham, devido a isso, 

Tolfo (2002) diz que os indivíduos têm que planejar a própria carreira, onde a 

organização e seus gerentes assumem a função de orientação das carreiras dos 

empregados. “As decisões relativas à carreira são complexas, pois estão cercadas 

de fatores múltiplos, como o ambiente em que estamos inseridos (espaço e tempo)”.  

 Através dessas classificações, os profissionais da área de gestão de pessoas, 

conseguem encontrar no mercado, profissionais com o perfil que cada empresa está 

procurando.  

 

1.4.    Os desafios da gestão de pessoas 

 Para ressaltar os desafios da gestão de pessoas vamos basear nos pontos 

de vista de dois autores Gil (2009) e Boog e Boog (2002) que relatam de formas 

diferentes os impactos desses desafios nas organizações. 

As pessoas nas organizações têm que ter facilidade em aprender com mais 

rapidez, inovar e assumir novas estratégias com maior velocidade e naturalidade. 

Nesse sentido Gil (2009, p.32) trata a gestão de pessoas com base em desafios 

ambientais, organizacionais e individuais. 

Para Boog e Boog (2002) a reinvenção da área de recursos humanos busca 

um novo perfil e nova mentalidade dos profissionais da área. Alguns desafios já são 

percebidos, se destacarão nos próximos anos e constituem fortes razões para 

reinventar a área. Com isso o autor cita cinco desafios: (1) a globalização e 

internacionalização dos negócios; (2) impactos da informática e das 

telecomunicações; (3) o papel de cidadania empresarial das empresas; (4) equilíbrio 

da vida pessoal e da vida profissional; (5) a criatividade, que serão demonstrados no 

quadro 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 2: os desafios da gestão de pessoas 

DESAFIOS DA GESTÃO DE PESSOAS 

SEGUNDO Gil  SEGUNDO BOOG E BOOG 

DESAFIOS 
AMBIENTAIS  

Revolução da informática 
e da Comunicação  

 Globalização e internacionalização dos 
negócios 

Globalização  Impacto da informação e das 
telecomunicações Participação do estado 

Ampliação de setor de    
serviços 

Cidadania empresarial 
das empresas  

Dimensão civil 

Diversificação da força 
de trabalho 

Dimensão 
politica  

Ampliação do nível de 
exigência do mercado 

Dimensão social 

Responsabilidade Social  
Vida profissional e da vida pessoal 

AMBIENTE 
ORGANIZACIO- 
NAL 

Avanços tecnológicos  

Competitividade  
Criatividade 

Integração dos 
empregados à cadeia de 
valor 

  

Descentralização 

Downsizing 

Autogerenciamento de 
equipes  

Administração virtual 

Cultura organizacional 

Terceirização 

AMBIENTE 
INDIVIDUAL  

Identificação com a 
empresa  

Conduta ética  

Produtividade  

Segurança no trabalho 

Empowerment 

Qualidade de vida  

Manutenção de talentos  
Fonte Gil (2009), Boog e Boog (2002) 

 

 O quadro 2 mostra os desafios que profissionais que trabalham na área de 

gestão de pessoas encontram durante o dia a dia em todos os níveis da empresa, 

passando deste o comportamento individual de um cargo considerado de baixo 

escalão até o um cargo mais alto e na coletividade que todos devem manter a 

responsabilidade com a empresa. 



2. Mercado de trabalho 

O mercado de trabalho é embalado pelas pessoas que estão a procura de 

trabalho e pelas organizações que por sua vez estão a procura de mão de obra 

especializada. Assim “o mercado de trabalho tem sido definido como o conjunto de 

oportunidades de trabalho oferecidos pelas organizações e como conjunto das 

pessoas dispostas a oferecer suas forças” (Dutra, 2006, p. 70). Essa definição sobre 

o mercado de trabalho resume bem o que na realidade apresenta. Mas o autor ainda 

reforça que essa forma de definição pode ser equivocada, pois ao analisar o 

mercado de uma forma mais ampla, podem ser observados alguns aspectos como: 

• Compreender o mercado de trabalho como um espaço de negociação 
e de troca, em que, de um lado, temos alguém oferecendo seu 
talento e sua capacidade (...) e de outro uma organização que 
necessita desse talento e dessa capacidade, e que está disposta a 
oferecer as condições para satisfação das necessidades e 
expectativas das pessoas. 

• Compreender o mercado constituído não só pelas oportunidades de 
trabalho oferecidas pelas organizações, mas também pelos espaços 
criados pelas próprias pessoas e pela dinâmica do próprio mercado. 

 

Esses aspectos sugerem que as organizações e as pessoas devem ter mais 

contatos com o mercado e também sugerem que as relações no mercado vão tornar 

mais complexas no futuro, ou seja, vão exigir cada vez mais dos profissionais que 

integram a organização. 

 

3. Metodologia 

Esta pesquisa foi descritiva, Vergara (2000, p.47) argumenta que a pesquisa 

descritiva expõe as características de determinada população ou fenômeno, 

estabelece correlações entre variáveis e define sua natureza. Será bibliográfica, 

pois “a sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que 

foi dito, escrito ou filmado sobre determinado assunto,” (Lakatos; Marconi, 1996, 

p.66). Será qualitativa que para Dutra (2000,p.20), as pesquisas qualitativas 

exigem as realização e entrevistas, quase sempre longas e semiestruturadas que 

definem os critérios que serão selecionados e é bem importante pois interfere na 

qualidade das informações a serem analisadas e podendo chegar á 

compreensões mais amplas dos problemas delineados. Por fim um estudo de 

caso que é feito após a pesquisa bibliográfica para que o pesquisador já tenha 

conhecimento sobre o assunto. De acordo com Marconi e Lakatos(1996, p.66) as  



pesquisas de campo podem ser quantitativas descritivas, exploratórias ou 

experimentais. O estudo de caso foi realizado em uma empresa da área de 

recrutamento e seleção e em empresas que possuem o setor de RH para saber 

quais são os desafios que o profissional de RH encontra, no intuito de atender o 

mercado na contratação de novos profissionais. 

 

4. Estudo de caso 

O questionário para o estudo de caso foi respondido por uma funcionária do 

Supermercado X que há dez anos trabalha na área de departamento de pessoal e 

há sete anos trabalha como gerente de departamento de pessoal na mesma 

empresa. O questionário aplicado continha 08 (oito) questões abertas sobre 

recrutamento de novos profissionais para a empresa, que foram respondidas com 

clareza, e após a analise de suas respostas pôde ser traçado o perfil de funcionários 

da empresa.  

De acordo com a entrevistada, os maiores desafios no recrutamento é 

contratar profissionais competentes e com atitudes para desenvolver o trabalho com 

os benefícios oferecidos pela empresa, que exigem que seus profissionais “sejam 

pró - ativos e que busquem soluções afins aos objetivos da empresa”. 

 Em geral, o perfil que a empresa busca no mercado, são pessoas com 

disponibilidade de trabalhar em horários alternados (manhã, tarde e noite) e em 

algumas áreas exigem experiência. A frequência de se encontrar pessoas 

adequadas para as vagas depende muito do que é exigida pela empresa, a 

entrevistada completa dizendo que “há vagas que o profissional é encontrado com 

facilidade e rapidamente se adequa aos objetivos da empresa”.  

 Há comportamentos que são bem vistos pela empresa como, por exemplo, o 

funcionário que tem atitude, criatividade, inovação e eficácia. 

 O maior desafio encontrado na empresa na hora de contratar profissionais do 

sexo masculino é o salário oferecido pelo comércio. Diante disso, algumas soluções 

foram criadas para tentar facilitar a contratação que são a criação de planos de 

incentivos internos e plano de carreira.   

Tendo em vista o questionário aplicado, pôde ser constatado que diante das 

condições apresentadas pelo mercado de trabalho, não está fácil a contratação de 

novos funcionários para a empresa, devido a vários fatores, tais como o horário de 

trabalho, estrutura organizacional e salário oferecido. Para o mercado em geral, o 



recrutamento e contratação é um grande desafio, pois as condições que o mercado 

exige não consegue atingir aos profissionais com perfis adequados para as 

necessidades de cada empresa. Assim como os profissionais não estão 

conseguindo acompanhar as exigências dos mercados. 

 

5. Considerações finais 

 Com o passar dos tempos, a gestão de pessoas vem se tornando cada vez 

mais fundamental para as organizações, sendo uma área que pode ser vista como 

parte estratégica, pois ajuda na busca e manutenção dos talentos dentro das 

empresas. 

 Os objetivos que são aplicados à gestão de pessoas mostram que esta área 

não atua somente na parte de contratação, mas também em toda a empresa 

buscando atender seus usuários internos e externos, procurando melhores 

condições de trabalhos para seus funcionários, com intuito de levar às empresas a 

uma maior competitividade no mercado.  

 Os desafios dessa área são grandes, que passam por todos os 

departamentos de uma empresa englobando a todos que nela trabalham. Dentre 

todos os desafios citados, os mais difíceis são a globalização devido a sua constate 

mudança, a participação do estado por estar sempre interferindo nas empresas com 

as diversas leis que são lançadas todos os dias, os impactos da informação e das 

telecomunicações que interferem cada vez mais na vida das empresas.  

 O mercado de trabalho está exigindo das pessoas maior preparação para 

atender suas necessidades e as empresas estão tendo de adaptarem cada vez mais 

para ter competitividade usando a criatividade para sair na frente de seus 

competidores. 

 Rotatividade, capacitação de colaboradores e fazer com que os objetivos 

pessoais e empresariais se alinhem com o objetivo do sucesso da organização são 

desafios que os profissionais da área de gestão de pessoas enfrentam nas 

organizações com a exigência do mercado.  

 Com o estudo de caso podemos perceber que não é fácil contratar pessoas 

nos níveis que a empresa exige e que o mercado de trabalho está em constante 

transformação, exigindo maior qualificação das pessoas. 
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