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RESUMO 

 

As pessoas formam o mais precioso dos recursos da organização.  O 

dilema da Administração de Recursos Humanos é abordar as pessoas como 

pessoas propriamente ditas (possuidoras de características particulares de 

personalidade, motivações, valores pessoais, etc) ou como recursos 

(possuidoras de habilidades, competências e conhecimentos, etc.). 

 

Desta forma, como as organizações são compostas de pessoas, 

portanto, o estudo das pessoas é fundamental para a Administração de 

Recursos Humanos. 

 

No mundo de hoje, fatores críticos de sucesso não são mais o 

tamanho organizacional, escala de produção e custos baixos; eles estão 

perdendo a importância e cedendo lugar para a rapidez de resposta e 

inovações em produtos e serviços. E isso é alcançado através das pessoas, ou 

melhor com as pessoas. 
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METODOLOGIA 

 

Este trabalho tem um caráter eminentemente teórico, tendo sido 

abordado os aspectos de valorização do capital humano, tendo por base, 

inicialmente, uma pesquisa histórica, bem como o retorno de vantagens 

propiciado por esse capital e ainda o reconhecimento do ser humano como 

elemento essencial a qualquer organização.  Este trabalho é decorrente de 

uma pesquisa bibliográfica, abordando autores tais como: Gilnei 

MourãoTeixeira e Idalberto Chiavenato, além de outras obras que tratam do 

tema, como artigos em revistas e jornais e, ainda, pesquisa na internet. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo CHIAVENATO (2009) a expressão Recursos Humanos 

refere-se às pessoas que participam das organizações que nelas 

desempenham determinados papéis no sentido de dinamizar os recursos 

organizacionais. De um lado, as pessoas passam grande parte trabalhando em 

organizações e, de outro, estas requerem indivíduos para condução de suas 

atividades e operações da mesma forma que requerem recursos financeiros, 

materiais e tecnológicos. Assim, tem-se a ideia de Recursos Humanos para 

qualificar as pessoas que trabalham nas organizações. Na verdade, essa 

antiga denominação, que vem desde a Era Industrial, ainda segundo 

Chiavenato (2009) peca pelo simplismo ao tratar pessoas como simples 

recursos organizacionais. Tratar as pessoas como recursos e simplesmente 

tentar coisificar, estandardizar e uniformizar o seu papel nas organizações. 

Isso é passado. Hoje, as pessoas deixaram de ser recursos ou ativos da 

organização para se transformarem em seus colaboradores capazes de 

permitir a vida e o sucesso organizacional. 

 

A nova sociedade deixa de ser a sociedade da máquina e passa a ser 

a sociedade da informação onde o capital humano substitui os bens materiais 

como recurso estratégico, pois as pessoas e os lucros encontram-se 

inflexivelmente ligados. 

 

Dar suporte à competitividade empresarial num mundo de negócios 

hipercompetitivo, esse desafio exige que a gestão de pessoas proporcione 

políticas e instrumentos para que o desempenho das pessoas constitua, 

realmente, um diferencial competitivo.  Tal diferencial, em sua essência, 

envolve o desempenho estratégico, em que os colaboradores adicionam valor 

aos resultados da empresa, às necessidades dos clientes e a eles próprios, em 

termos de seu crescimento pessoal e profissional. Para esse desempenho 

assumem papel relevante os programas de capacitação.   
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Dessa forma, a Gestão do trabalho sai das mãos do 

supervisor/gerente e passa para as mãos do trabalhador. Cabe ao Recursos 

Humanos ajudar os empregados a descobrir quais os seus interesses de 

realização e a proporcionar condições para que trabalhem de acordo com 

eles. O RH é responsável neste novo paradigma, por promover o encontro 

de interesses de diversos segmentos como empregadores, patrões e 

clientes. 
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CAPÍTULO I 

UMA ABORDAGEM HISTÓRICA 

 

“O operário precisa inventar, a partir do 

próprio trabalho, a sua cidadania que não se 

constrói apenas com sua eficácia técnica, mas 

também com sua luta política em favor da 

recriação da sociedade injusta, a ceder seu 

lugar a outra menos injusta e mais humana.” 

(Paulo Freire – Pedagogia da Autonomia). 

 

 

Catani (1980) ao abordar o trabalho na visão da igreja nos períodos 

entre a Idade Média e a Idade Moderna registra que contrapondo-se à 

concepção cristã medieval preservada pelo catolicismo que exigia como 

requisito fundamental o desprendimento dos bens materiais deste mundo, o 

protestantismo valorizava o trabalho profissional como meio de salvação 

espiritual do homem, considerando o termo vocação como tendo um 

significado bem semelhante para profissão. 

 

Com o desenvolvimento do sistema capitalista passa-se a questionar o 

valor das mercadorias bem como os produtos do trabalho. Todas as 

mercadorias são produto do trabalho humano, relativamente ao qual são todas 

iguais. Isto porque enquanto trabalho geral em si, e como tais, todas as 

profissões são iguais, pois todas, por mais diferentes que sejam possuem um 

dispêndio e uma aplicação da força de trabalho. A qualidade comum existente 

é o ato de ter havido pessoas que despenderam força de trabalho para a sua 

produção. (CATANI, 1980, p. 22). 

 

Para Karl Marx, autor de O Capital, a força de trabalho tornou-se 

mercadoria, pois tem a capacidade de gerar lucros, o que ele chamou de mais-
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valia. No entanto, a força de trabalho dos homens não foi sempre mercadoria, 

nem em todas as épocas, nem em todas as relações sociais de produção.  

Como exemplo pode-se citar o caso do artesão: trata-se de um produtor 

independente, que vendia o seu produto e não vendia a sua força de trabalho, 

a qual portanto, não era mercadoria. Isto se tornava possível porque o artesão 

era dono tanto de seu trabalho como de seus meios de produção, quer dizer, 

era dono de seus instrumentos e da matéria-prima que vai usar; em 

consequência era dono, também do produto que o seu trabalho produziu.  A 

expansão capitalista, entretanto liquidou a maior parte dos artesãos, que não 

puderam concorrer com as fábricas sempre crescentes.  Endividavam-se e 

perdiam os seus meios de produção, até que nada lhes restasse para vender, 

a não ser a sua força de trabalho (sua força física mais o seu cérebro). 

(CATANI, 1980, p. 34).  

 

Assim, Catani (1980) ressalta que o trabalhador foi forçado a procurar 

o capitalista para vender-lhe a sua força de trabalho por dia, por semana ou 

por mês, em troca de um salário. Foi o que fizeram os artesãos arruinados, e 

também os camponeses, que o capitalismo expulsava e expulsa de suas 

terras.  Surgia deste modo a grande massa proletarizada e pobre das cidades, 

cuja única mercadoria sãos os seus músculos e o seu cérebro. 

 

Mas essa massa de Recursos Humanos passou a ser vista de outra 

maneira, tornando-se para alguns teóricos da administração de pessoas como 

um dos mais importantes capitais de uma organização, cabendo um olhar 

diferenciado, quanto aos seus anseios, expectativas e até cumplicidade com a 

estratégia e a missão de uma empresa. 

 

Huberman (1970) registra um dos discursos de Abraham Lincoln, 

ligando o seu modo de pensar de alguma forma ao pensamento de Karl Marx:  

 

“Nada de bom tem sido, ou pode ser, desfrutado sem ter 

primeiro custado trabalho.  É como a maioria das coisas 
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boas são produzidas pelo trabalho, segue-se que todas 

essas coisas pertencem, de direito, àqueles que 

trabalharam para produzi-las.  Mas tem ocorrido em todas 

as eras do mundo, que muitos trabalharam e outros, sem 

trabalhar, desfrutaram uma grande proporção dos frutos.  

Isso está errado e não deve continuar.  Assegurar a todo 

trabalhador o produto de seu trabalho, ou o máximo 

possível desse produto, é o objetivo de qualquer bom 

governo. ” (HUBERMAN, 1970, p. 233). 

 

A Administração de Recursos Humanos (ARH), segundo Chiavenato 

(2002) produz intensos choques nas pessoas e organizações.  O modo de 

tratar as pessoas, de buscá-las no mercado, de integrá-las e orientá-las, de 

fazê-las exercer suas atividades, de desenvolvê-las de recompensá-las ou 

monitorá-las e controlá-las, ou seja, a categoria da maneira como as pessoas 

são conduzidas na organização é um aspecto crucial na competitividade 

organizacional.  

 

Essa filosofia nos proporciona um instrumento para a análise e 

interpretação da história, inclusive da administração de pessoas. A forma pela 

qual os homens ganham sua vida – o modo de produção e troca – é a base de 

toda a sociedade. (HUBERMAN, 1970, p. 237). 

 

1.1 - Evolução do conceito 

 

Embora a Gestão de Recursos Humanos tenha sido contemplada com 

a evolução tecnológica, passando a utilizar, em sua prática diária, técnicas 

cada vez mais sofisticadas, incluindo os recursos da informática, o seu 

conceito e finalidade permaneceram durante as décadas de 1930 a 1980, 

sofrendo a influência dos pressupostos que se notam embutidos nas Teorias 

Organizacionais citadas a seguir:  
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Segundo Lopes (LOPES, 1965, apud ALMEIDA, 1993, p. 17) a referida 

Gestão serve para conduzir racionalmente as relações entre indivídio e 

trabalho que deve executar, ambiente de trabalho, grupo de trabalho, chefes, 

empresa, comunidade social e os problemas que dela se originam encontrando 

soluções adequadas, um meio para alcançar a eficiência máxima da empresa, 

como mínimo de atrito entre os indivíduos. 

 

De acordo com Flipo (FLIPO, 1976, apud ALMEIDA, 1993, p. 17) a 

função de pessoal é a que se interessa pela procura, desenvolvimento, 

remuneração, integração e manutenção do pessoal de uma organização e que 

tem por finalidade contribuir para e que essa organização atinja suas principais 

metas e objetivos, criando um contingente de trabalho com habilidade e 

motivação para realizar as metas básicas da organização. 

 

Jucius (JUCIUS, 1979, apud ALMEIDA, 1993, p. 17) ressalta que o 

campo da administração que tem como escopo planejar, organizar, dirigir e 

controlar as funções de procura, desenvolvimento, manutenção e utilização da 

força de trabalho, com a missão de contribuir para que os objetivos para os 

quais a empresa foi estabelecida sejam atingidos econômica e eficazmente, 

assim como os objetivos de todos os níveis de pessoal. 

 

A visão de Messeder (MESSEDER, 1988, apud ALMEIDA, 1993, p. 17) 

se dá pela Gestão de Recursos Humanos como a compatibilização de 

expectativas opostas, empenhando-se na consecução dos objetivos 

organizacionais vale dizer, os interesses do patrão (seja ele o particular ou o 

Estado) – máxima produtividade, maiores lucros, menores custos, etc., e, ao 

mesmo tempo, na máxima satisfação das necessidades do empregado – 

melhores salários, condições de trabalho, estabilidade no emprego, realização 

profissional etc. 

 

Chiavenato (CHIAVENATO, 1975, apud ALMEIDA, 1993, p. 17) 

entende que a Gestão de Recursos Humanos consiste no planejamento, na 
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organização, no desenvolvimento, na coordenação e no controle de técnicas 

capazes de promover o desempenho eficiente do pessoal, ao mesmo tempo 

em que a organização representa o meio que permita às pessoas que com ela 

colaboram, alcançar os objetivos individuais relacionados direta ou 

indiretamente com o trabalho. 

 

 

1.2 - Prática da Gestão de Recursos Humanos no Brasil 

 

Segundo Schirato (2002) certamente, o passado do DP (Departamento 

de Pessoal), pai do RH, não é glorioso. Ele foi criado para o registro de 

trabalhadores entregues ao destino comum de produzir o máximo possível no 

menor tempo. A função do DP era ser arquivo de gente e, sobretudo, buscar 

gente cujo perfil se encaixasse à necessidade de produção da indústria.  

Nesse processo de recrutamento, surgiu a necessidade de seleção de 

habilidades que reforçassem sem muito custo o resultado do trabalho.  O 

técnico mais hábil para essa seleção deveria ser um estudioso do 

comportamento, um psicólogo: um ajustador entre a oferta de trabalho e a 

demanda de trabalhadores. 

 

O DP era composto de poucos elementos, todos a serviço de buscar 

recursos para a realização e continuação do trabalho.  Um arquivista que 

registrasse as pessoas em suas funções, salários, faltas e ocorrências, e um 

psicólogo que cuidasse das habilidades adequadas ao trabalho.  Pouco a 

pouco foi surgindo a figura do assistente social, cujo objetivo era prover 

eventuais necessidades sociais como alimentação, saúde, condições de 

moradia e de locomoção da casa para a fábrica.  A atenção com as condições 

gerais de produção era fundamental para que a grande máquina não parasse 

(nunca). Ao DP competia apenas buscar recursos para o trabalho.  A figura do 

capataz não era de sua competência, apenas recebia dele o material 

necessário para a definição do destino das pessoas.  Ele foi o primeiro 

“homem do RH” que conhecemos na história. (SCHIRATO, 2002, p. 9).  
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Até 1930 as relações de trabalho não eram pautadas pela legislação 

trabalhista.  As empresas executavam apenas funções de registro, controle de 

quantidade de pessoal, suas preferências no trabalho e folha de pagamento. 

Essas atividades não eram sequer contempladas em um órgão especifico para 

esse fim, e sim, juntamente a outros processos administrativos, como controle 

de material e contábil. 

 

Com o advento da legislação trabalhista, criação do Ministério do 

Trabalho, surge o Departamento de Pessoal, com objetivos meramente 

burocráticos, dirigidos às exigências legais (décadas de 1930 a 1950). 

 

Com a indústria automobilística, surge a fase tecnicista ou 

instrumentalística, com a substituição do chefe de pessoal pelo administrador 

de pessoal, importando tecnologias que permitiam a operacionalização de 

subsistemas de Recursos Humanos, desde a contratação de pessoal à sua 

manutenção, passando pelo seu desenvolvimento. 

 

Esta fase ultrapassa significativamente as anteriores e introduz a 

preocupação com a eficiência do desempenho, subsidiando a consecução do 

trabalho organizacional. 

 

A partir de meados da década de 1960 surge propriamente o Gerente 

de Recursos Humanos e ainda de relações industriais, com o advento da 

abordagem sistêmica em Recursos Humanos, integrando os enfoques 

administrativo, estruturalista e comportamental. 

 

A evolução de Recursos Humanos no Brasil reflete, como não poderia 

deixar de ser, o paradigma de relações de trabalho vigentes na administração: 

o empregado deve ser motivado para atender aos objetivos preestabelecidos 

pela organização; ele e a empresa têm interesses opostos que devem ser 
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administrados através da Gestão do trabalho pelo supervisor/gerente e pela 

ação d a Gerência de Recursos Humanos. (ALMEIDA, 1993, p. 18) 

 

Almeida (1993) ressalta que na realidade, no Brasil, não se pode falar 

de uma homogeneidade de períodos da evolução da Gestão de Recursos 

Humanos.  Hoje podem ser encontradas empresas operando tanto com o 

enfoque jurídico-trabalhista do período de 1930 a 1950, como tecnicista dos 

anos 1950 e 1960, como administrativo dos anos mais recentes.  

  

A ARH (Administração de Recursos Humanos) é uma área técnica que 

surgiu a partir da evolução e da complexidade das tarefas organizacionais. 

Suas origens decorrem ao início do século passado, após o forte impacto da 

Revolução Industrial, com a denominação Relações Industriais, como uma 

atividade mediadora entre as organizações e as pessoas para abrandar ou 

reduzir o conflito industrial entre os objetivos organizacionais e os objetivos 

individuais das pessoas, até então considerados incompatíveis e 

irreconciliáveis. Era como se os indivíduos e as organizações, embora 

estreitamente inter-relacionadas, existissem em áreas totalmente distintas, 

sem nenhum contato, requerendo um interlocutor estranho a ambas para 

poderem entender-se ou, pelo menos, diminuir suas diferenças, sendo esse 

intermediador um órgão conhecido pelo nome de Relações Industriais que 

tentava articular o capital e o trabalho, ambos interdependentes, mas 

conflitantes. O conceito de Relações Industriais com o passar do tempo, sofreu 

uma formidável ampliação. Por volta da década de 1950, passou a ser 

denominado Administração de Pessoal. Além de intermediar as desavenças e 

diminuir os conflitos, passava a ter outro objetivo, o de administrar as pessoas 

de acordo com a legislação trabalhista vigente, bem como os conflitos de 

interesses que surgiam continuamente. Já na década de 1960, o conceito 

ampliou-se. A legislação trabalhista permaneceu inalterada e tornou-se 

gradativamente obsoleta, enquanto os desafios das organizações cresceram 

desproporcionalmente. As pessoas passaram a ser consideradas os recursos 

fundamentais para a organização, sendo considerados os únicos recursos 
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vivos e inteligentes de que as organizações dispõem para enfrentar os desafios 

do futuro. (CHIAVENATO, 2009, p. 2) 

 

O conceito de Recursos Humanos (RH) surgiu a partir da década de 

1970.  Porém, ainda sofrendo da velha deficiência de enxergar as pessoas 

como reprodutivos ou meros agentes passivos cujas forças de 

trabalho/produção devem ser planejadas e controladas a partir das 

necessidades da organização.  Embora a área de RH envolva todos os 

processos de gerenciamento de pessoas que hoje conhecemos, ela parte da 

hipótese de que as pessoas devem ser administradas pela organização ou por 

um órgão de RH. (CHIAVENATO, 2009, P. 2) 

 

 

1.3 - As diferentes eras das Organizações 

 

A cada dia as organizações passam por mudanças e transformações.  

Seja introduzindo novas e diferentes tecnologias, seja alterando seus produtos 

ou serviços, ou modificando o comportamento das pessoas, corrigindo seus 

processos internos, as organizações estão apresentando diferentes 

características em sua estrutura e em seus processos.   

 

As organizações passaram por três fases distintas no decorrer do 

século XX: a era da industrialização Clássica, industrialização Neoclássica e 

era da Informação. 

 

 

1.3.1 - Era da Industrialização Clássica 

 

Representa um período de meio século (1900 a 1950) de crescimento 

do fenômeno da industrialização, que se iniciou com a Revolução Industrial. 

Nesse período, a estrutura organizacional típica caracterizou-se pelo formato 

piramidal e centralizador, departamentalização funcional, modelo burocrático, 
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centralização das decisões no topo, estabelecimento de regras e regulamentas 

internos para disciplinar e padronizar o comportamento dos participantes. A 

cultura organizacional predominante era voltada para o passado e para a 

conservação das tradições dos valores tradicionais ao longo do tempo. As 

pessoas eram consideradas recursos de produção, juntamente com outros 

recursos organizacionais, como máquinas, equipamentos e capital, dentro da 

concepção dos três fatores tradicionais de produção: natureza, capital e 

trabalho. E por esse entendimento, a administração das pessoas era 

tradicionalmente chamada de Relações Industriais. Tudo para servir a 

tecnologia, considerando o ser humano como um prolongamento da máquina. 

O mundo estava mudando de forma lenta, suave, progressiva e previsível. 

  

 

1.3.2 - Era da Industrialização Neoclássica 

 

O mundo começou a mudar mais intensamente, após a Segunda 

Grande Guerra. Essa Era tomou os anos de 1950 a 1990, quando as 

mudanças passaram a ser mais rápidas, mais intensas e pouco previsíveis. A 

velocidade da mudança começou a se intensificar. Os acordos comerciais 

passaram da magnitude local para regional, de regional para internacional e 

tornaram-se mais intensas gradualmente. A competição entre as empresas 

ficou mais acentuada. O velho modelo burocrático e funcional, centralizador e 

piramidal, utilizado para formatar as estruturas organizacionais, tornou-se 

inflexível e lento demais para acompanhar as mudanças que ocorriam no 

ambiente.  As organizações tentaram novos modelos de estrutura que 

pudessem permitir-lhes mais inovações e melhor ajustamento às novas 

condições.  Surgiu a estrutura matricial como uma espécie de quebra-galho 

para tentar consertar e reavivar a velha e tradicional organização funcional. 

Com a abordagem matricial, adicionou-se à organização funcional um 

esquema paralelo de departamentalização por produtos/serviços para agilizar e 

funcionar proporcionando uma estrutura com características de inovação e 

dinamismo e buscando alcançar maior competitividade. A velha concepção de 
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Relações Industrial foi substituída por uma nova visualização de Administração 

de Recursos Humanos onde as pessoas passaram a ser enxergadas como 

seres vivos e não como fatores inermes de produção.  As organizações e as 

pessoas que dela atuavam foram fortemente influenciadas pelo grande 

desenvolvimento da tecnologia. 

 

 

1.3.3 - Era da Informação 

 

Considerada a época atual, teve o seu início por meados dos anos 

1990. As mudanças que se tornaram rápidas, imprevistas e inesperadas são 

consideradas as suas principais características   A tecnologia trouxe aberturas 

completamente inesperadas e transformou o mundo em uma aldeia global com 

a informação cruzando o planeta em milésimos de segundos.   A tecnologia da 

informação provocou o surgimento da globalização da economia que também 

se transformou em economia mundial e global. Esse fator fez com que a 

competitividade se tornasse mais intensa entre as organizações. O mercado de 

capitais passou a migrar energicamente de um bloco econômico para outro em 

questão de segundos, a procura de novas oportunidades de investimentos. 

(CHIAVENATO, 2009, p. 10-11) 

 

Teixeira (2005) afirma que durante muitos anos, o poder formal 

prevaleceu nas empresas de forma quase exclusiva.  Esse tipo de poder 

corresponde ao poder que é outorgado a uma pessoa, pela posição que ela 

ocupa na estrutura organizacional.  Nessa condição, ele é legitimado pela 

hierarquia da organização. 

 

Com a democratização do acesso às informações, o crescimento das 

oportunidades das pessoas atingirem níveis educacionais mais elevados e a 

adoção de estruturas organizacionais menos verticalizadas, crescem nas 

organizações outros tipos de poder, como o poder do conhecimento, da 
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informação, da competência e da negociação, que passam a conviver com o 

poder formal. 

 

Essa convivência tem implicações significativas para a gestão 

empresarial, já que a integração desses tipos de poder otimiza a qualidade do 

planejamento e das decisões dos diversos atores envolvidos nessas 

atividades, contribuindo para o cumprimento da missão das empresas, de seus 

objetivos estratégicos e de seus planos de ação. 

 

Em boa parte das organizações, a convivência desses poderes tem 

funcionado de forma harmoniosa, contribuindo, como já salientado, para a 

efetividade organizacional. Noutras, no entanto, por questões ligadas a 

diferentes concepções e percepções sobre poder, a convivência tem sido 

conflituosa e disfuncional. (TEIXEIRA, 2005, p. 55 e 56). 

 

Nesses casos, é comum alguns gerentes confundirem o poder formal 

com o “poder” condigno, apontado por Galbraith (GALBRAITH, 1986, apud 

Teixeira, 2005, p. 56) e considerado aquele que “obtém submissão pela 

capacidade de impor às preferências do indivíduo ou do grupo uma alternativa 

significativamente desagradável ou dolorosa para levá-lo a abandonar essas 

suas preferências. 

 

Nessa situação, inibe-se totalmente o exercício dos outros poderes por 

outros atores, como assessores, profissionais e técnicos, o que se agrava no 

nosso tempo com a crescente presença nas empresas de pessoas altamente 

competentes, detentoras de conhecimentos e informações em alto grau. 

 

Em algumas empresas, gerentes despreparados para atuar nessa 

convivência têm utilizado o poder formal como esconderijo de sua 

incompetência. (TEIXEIRA, p. 56) 
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A organização do futuro vai funcionar sem limites de tempo, espaço ou 

distância. Haverá um uso diferente do espaço físico, escritórios com salas 

particulares darão lugar a locais coletivos enquanto funções de retaguarda 

serão realizadas em casa pelos funcionários. Haverá a organização virtual 

interligada eletronicamente e sem papelórios, trabalhando melhor, de maneira 

mais inteligente e mais próxima do cliente.  O recurso mais importante deixou 

de ser o capital financeiro e passou a ser o conhecimento.  O dinheiro continua 

a ser importante, mas ainda mais importante é o conhecimento sobre como 

usá-lo e aplicá-lo rentavelmente.  E o emprego começou a migrar 

intensamente do setor industrial para o setor de serviços, o trabalho manual 

substituído pelo trabalho mental, indicando o caminho para uma era da pós-

industrialização fundamentada no conhecimento e no setor terciário.  As 

pessoas – e seus conhecimentos e habilidades mentais – passaram a ser a 

principal base da nova organização.  A Administração de Recursos Humanos 

cedeu lugar a uma nova abordagem: a Gestão de Pessoas.  As pessoas 

deixaram de ser simples recursos (humanos) organizacionais para serem 

abordadas como seres dotados de inteligência, conhecimentos, habilidades, 

personalidades, aspirações, percepções etc. (CHIAVENATO, 2009, p. 10-11) 

 

Segundo Teixeira (2005) na sociedade da informação, cada vez mais 

se fortalece na dimensão digital, o que leva as empresas a enfatizarem, como 

estratégias de competitividade, o e-business e a gestão de pessoas, a e-GP.  

De forma sumária, pode-se dizer que a e-GP é uma estratégia que, utilizando 

meios digitais e tecnologias de rede, agiliza e otimiza os serviços para os seus 

clientes: gerentes e colaboradores. 

 

A e-GP implica, essencialmente, a substituição de processos 

burocráticos por tecnologias que incluem um eficaz sistema de informações de 

gestão de pessoas, a utilização inteligente de tecnologias de rede e o uso de 

canais de comunicação. 
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Com a ênfase na e-GP, a gestão de pessoas abandona a abordagem 

do isolamento do antigo Departamento Pessoal e passa a atuar de forma 

interativa e on line com os parceiros das demais unidades organizacionais da 

empresa. 

 

São exemplos de otimização do uso da e-GP: o acesso às informações 

sobre o negócio, o recrutamento via internet, a e-learning, o acesso a 

oportunidades de capacitação, a gestão por competências, a grande redução 

do tempo no levantamento de dados e informações, o auto-atendimento dos 

colaboradores, a redução da distância da gestão de pessoas em relação a 

seus clientes, e a conectividade de pessoas com pessoas e de pessoas com o 

negócio da empresa. 

 

Essa sociedade proporciona uma rede mundial de gestão, permitindo 

que decisões empresariais possam ser tomadas de forma interativa e a tempo 

real, independentemente das distâncias geográficas. 

 

Nos últimos anos, ainda afirma Teixeira (2005) que, a informática tem-

se constituído na grande inovadora nas organizações.  Com a integração de 

computadores e tecnologias de comunicação, gradualmente se está chegando 

à empresa virtual.  Esse tipo de empresa não é mais  limitado por paredes ou 

espaço físico, mas por redes corporativas e consultivas de trabalho que 

conectam centenas, milhares e, até mesmo, milhões de pessoas.  Uma das 

implicações para a gestão de pessoas é o surgimento do trabalhador virtual, 

proporcionando maior flexibilidade do trabalho e maior mobilidade dos 

colaboradores. (TEIXEIRA, 2005, p. 41-42) 

 

Na sociedade do conhecimento e com o forte impacto da tecnologia na 

organização e no gerenciamento das empresas, a maioria dos trabalhos 

envolve conhecimentos mais abrangentes e sua integração, bem como a 

necessidade de capacitação continuada, a busca constante de novas 

informações e a polivalência. 
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Com essa configuração, o trabalho, para ser eficaz, passa a exigir um 

novo tipo de profissional, assim caracterizado: 

 

- orientado para a interdisciplinaridade; 

- orientado para o autodesenvolvimento; 

- capaz de aprender e manter-se atualizado; 

- orientado para missões; 

- orientado para desafios; 

- empreendedor; 

- comprometido com o negócio da empresa; 

-polivalente/policompetente. (TEIXEIRA, 2005, p. 54-55) 

 

Assim, a Gestão de Recursos Humanos concebe a maneira como as 

organizações procuram lidar com os indivíduos que trabalham em conjunto em 

plena era da informação.  Não mais como recursos organizacionais que 

precisam ser passivamente administrados, mas como seres inteligentes e 

proativos, capazes de responsabilidade e de iniciativa e dotados de habilidades 

e de conhecimentos que ajudam a administrar os demais recursos 

organizacionais inertes e sem vida própria. Não trata mais de administrar 

pessoas, nem mesmo “através” das pessoas, mas de administrar “com” as 

pessoas, esse é o novo foco, o novo ponto de vista. O cérebro humano será a 

riqueza do amanhã (Se já não é hoje). O capital intelectual será a moeda do 

futuro, pois por estar na cabeça dos indivíduos, passa a ser considerado o 

recurso mais importante da organização, não devendo ser tratado como mero 

recurso organizacional. (CHIAVENATO, 2009, p. 11-12) 
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CAPÍTULO II 

O RETORNO DE VANTAGENS 

 

“Não tenho nada a oferecer-lhes a não ser 

sangue, suor, trabalho e lágrimas.” (Winston 

Churchill em seu primeiro discurso no 

Parlamento inglês, por ocasião da Segunda 

Guerra Mundial – 1940). 

 

 

Administrar recursos humanos é uma tarefa complexa quando as 

empresas precisam implantar políticas de contenção de despesas ou suportar 

ociosidade de maquinaria e de pessoal. Outras, com menos fôlego para 

esperar uma virada nos negócios, promovem demissões em massa.  As 

empresas trabalham dentro de uma camisa-de-força que é o alto custo do 

dinheiro.  E como a folha de pagamentos é um dos poucos componentes de 

custo da empresa que podem ser comprimidos a curto prazo, a gestão de RH 

devera continuar sendo feita sob certa tensão. (Revista Negócios em Exame, 

1982, p. 28) 

 

Chiavenato (1987) ao tratar sobre a Teoria Geral da Administração 

ressalta que numa época de complexidade, mudanças e incertezas como a 

que atravessamos hoje, a Administração tornou-se uma das mais importantes 

áreas da atividade humana.  Nos dias atuais o esforço cooperativo do homem 

é a plataforma fundamental da sociedade. A tarefa básica da Administração é 

a de fazer as coisas através das pessoas, seja na indústria, no comércio, nas 

organizações de serviços públicos, nos hospitais, nas universidades, nas 

instituições militares ou em qualquer outra forma de empreendimento humano 

a eficácia com que as pessoas exercem suas atividades em conjunto para 

conseguir objetivos comuns depende principalmente da capacidade daqueles 

que estão gerenciando a área administrativa.  A gerência administrativa, com 
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suas novas interpretações está sendo considerada uma das principais chaves 

para a porta dos mais graves problemas que agridem atualmente o mundo 

moderno. O crescimento tecnológico e a evolução do conhecimento humano, 

por si apenas, não produzirão efeitos se a qualidade da administração sobre os 

grupos organizados de pessoas não permitir uma aplicação verdadeira desses 

recursos humanos.   

 

Peter Drucker (DRUCKER, 1970, apud CHIAVENATO, 2007, p. 7) 

autor neoclássico, afirma que não existem países desenvolvidos e países 

subdesenvolvidos, o que temos são países conhecedores em administrar a 

tecnologia existente e seus recursos disponíveis e potenciais e países que 

ainda não dominam tal conhecimento.  Ou seja, existem países administrados 

e países subadministrados. 

 

Segundo Almeida (1993) o capital humano não representa um bem 

que confira o direito de propriedade a quem nele investir.  Tem-se em mente, 

de maneira clara, que os investimentos feitos em conhecimentos e habilidades 

não pertencem ao seu patrocinador, mas sim a quem participa dos 

treinamentos de maneira profunda e envolvente, sentindo e vivendo 

intensamente esses momentos. 

 

Almeida (1993), ainda afirma que não é possível separar das pessoas 

o capital humano que possuem, motivo pelo qual elas passam a ser seus 

exclusivos proprietários.  Dessa maneira espera-se, na organização, a 

obtenção de resultados dos programas de treinamento e desenvolvimento de 

pessoal, a nível de mudança de postura e de enfoque do executivo de 

Recursos Humanos perante a empresa como um todo. 

 

Se no passado consideravam-se os recursos humanos como fator 

relacionado aos custos de produção das empresas, a tendência passou a ser a 

de se considerar os recursos humanos como um ativo que se valoriza com o 
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passar do tempo, a partir dos investimentos efetuados em seu 

desenvolvimento educacional e profissional. 

 

Assim, se de um lado o capital humano propicia um retorno ao 

investidor apenas enquanto por ele utilizado, não se constituindo em algo que 

possa ser transacionado, de outro ele exige um investimento cíclico em 

atualização para fornecer o único retorno que dele se pode esperar, a 

qualidade do trabalho.  Investir em capital humano para o empregador 

representa uma associação de retorno e risco. 

 

O fato de passar a considerar o elemento humano como capital, 

contudo, não implica necessariamente em desconsiderar sua condição de 

apresentar algo mais, em suas características, do que os recursos físicos da 

produção. Nessa avaliação o capital humano tem o potencial, por exemplo, de 

fornecer retorno ao investimento nele efetuado, por meio do aumento da 

produtividade. (ALMEIDA, 1993, p. 19) 

 

Nessa sociedade, cada vez mais sobressai o capital humano que, para 

usar uma linguagem patrimonial, expressa o valor do conhecimento e outros 

bens tangíveis. 

 

Segundo Davenport e Pruzak (DAVENPORT E PRUZAK, 1998, apud 

TEIXEIRA, 2005, p. 40), “ao contrário dos ativos materiais que diminuem à 

medida que são usados, os ativos do conhecimento aumentam com o uso: 

idéias geram novas idéias e o conhecimento é compartilhado com o doador, ao 

mesmo tempo em que enriquece o recebedor.” 

 

Com sentido semelhante, Teixeira Filho (TEIXEIRA FILHO, 2000, apud 

TEIXEIRA, 2005, p. 40) afirma ser o valor de mercado de uma empresa maior 

do que aquilo que vale seu patrimônio físico. 
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Uma implicação do papel do conhecimento como ativo de uma 

empresa está levando à transformação desse conhecimento em um ativo a seu 

serviço, e não apenas em propriedade de indivíduos, ou de grupos 

profissionais. 

 

Nesse novo quadro, vale mencionar Bohlander (BOHLANDER, 2003, 

apud TEIXEIRA, 2005, p. 40), que, citando Lewis Platt, diz que “as empresas 

de sucesso presente século serão aquelas que conseguirem captar, armazenar 

e alavancar melhor os que seus funcionários sabem”. 

 

Como se vê, no mundo de negócios, o conhecimento passa a constituir 

um forte diferencial competitivo das organizações.   Portanto, nessa sociedade, 

o trabalho tende a ser cada vez mais de natureza intelectual, transformando 

gradativamente o trabalhador manual tradicional no trabalhador do 

conhecimento.  Com isso, as empresas estão deixando de ser intensivas em 

mão-de-obra para ser intensivas em conhecimento. (TEIXEIRA, 2005, p. 40) 

 

Assim, Chiavenato (2009) ressalta que é melhor falar em Gestão de 

Pessoas através dos gerentes como gestores de pessoas para ressaltar a 

administração com as pessoas - como parceiros e colaboradores – e não 

sobre as pessoas – como meros recursos passivos e cegamente obedientes. 

 

Nesse novo conceito, ressaltam três aspectos fundamentais: 

 

1 - Com uma história pessoal particular e diferenciada, as pessoas são 

diferentes entre si e dotadas de personalidade própria, detentoras de 

habilidades e experiências, destrezas e competências indispensáveis a 

adequada gestão dos recursos organizacionais.  

 

2 – Os indivíduos possuem um incrível dom de crescimento e desenvolvimento 

pessoal. Isso faz com que as pessoas se vejam como fonte de impulso próprio 

e não como agentes sem reação ou paralisados. As pessoas são os elementos 
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vivos, impulsionadores da organização e capazes de preenchê-la da 

inteligência, talento e conhecimentos indispensáveis a sua constante 

renovação e competitividade em um mundo pleno de mudanças e desafios.  

 

3 - As pessoas são os parceiros e colaboradores da organização podendo 

conduzi-Ia à excelência e ao sucesso. Como parceiros e colaboradores, as 

pessoas fazem investimentos na organização - como esforço, dedicação, 

responsabilidade, comprometimento etc. -, na expectativa de colherem 

retornos desses investimentos – como reconhecimento pessoal, salários, 

incentivos, crescimento profissional, carreira etc., qualquer investimento 

somente se justifica quando traz algum retorno interessante.  À medida que o 

retorno é bom e mantenedor, a tendência certamente será a maior confiança 

no investimento.  Decorre então desse ponto o caráter de cumplicidade nessa 

interação entre pessoas e organizações, além de  atitudes de autonomia e 

presteza e não mais de estaticidade e falta de interesse das pessoas, 

evoluindo para pessoas como ativos da organização e não como meros 

sujeitos passivos dela. (CHIAVENATO, 2009, p. 3) 

 

Em todo o decorrer da Era Industrial o retrato do sucesso 

organizacional era representado pelo tamanho das organizações e suas 

instalações físicas, pelo patrimônio contábil e, sobretudo, pela riqueza 

financeira, as organizações bem-sucedidas eram aquelas que aumentavam o 

capital financeiro - traduzido em edifícios, fábricas, máquinas, equipamentos, 

investimentos financeiros – que permitia o seu crescimento e expansão. As 

organizações procuravam acumular ativos tangíveis, físicos e concretos como 

plataforma de seu sucesso e de sua força no mercado. A acumulação de 

recursos – fossem financeiros e materiais - era um dos objetivos 

organizacionais mais importantes. Hoje, ao contrário, as organizações bem-

sucedidas são extremamente ágeis e inovadoras e, por essa razão, 

independem do seu porte ou tamanho. O conceito atual de uma grande 

organização é visto, hoje, como ser uma organização bem-sucedida. Existem 

organizações pequenas que alcançam enorme sucesso e proporcionam 
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retornos maiores do que organizações maiores. Por motivo de estarem 

antenadas para abertura às inovações, que é a capacidade de uma 

organização ao produzir produtos e serviços criativos e inovadores que 

transformam os demais produtos e serviços em coisas obsoletas e 

ultrapassadas. Ainda, pode-se dizer que é a capacidade de uma organização 

se antecipar às demais e conquistar clientes e consumidores antes delas, 

oferecendo-Ihes satisfações maiores pelas suas compras. (CHIAVENATO, 

2009, p. 38). 

 

Outros ativos intangíveis e invisíveis estão assumindo rapidamente o 

seu lugar e relegando-o a um plano secundário. Na Era da Informação, o 

capital financeiro esta deixando de ser o recurso mais importante da 

organização e em seu lugar aparece o capital intelectual (Figura 1). O capital 

intelectual da organização é constituído de ativos intangíveis como: 

 

1. Capital interno: envolve a estrutura interna da organização, conceitos, 

modelos e sistemas administrativos e de computação. A estrutura interna, as 

pessoas, a cultura ou o espírito organizacional também fazem parte integrante 

dessa estrutura interna. 

 

2. Capital externo: envolve as relações com clientes e fornecedores - a 

estrutura externa da organização - ou seja, marcas registradas, patentes e a 

reputação ou imagem da empresa. O valor desses ativos é determinado pelo 

grau de satisfação com que a empresa soluciona os problemas de seus 

clientes. 

 

3. Capital humano: compreende o capital de pessoas, talentos e competências. 

Não basta ter pessoas, torna-se necessário uma base que sirva de plataforma 

e um clima que impulsione as pessoas e utilize os talentos existentes. A 

competência de uma pessoa envolve a capacidade de agir em diversas 

situações, tanto para criar ativos tangíveis como intangíveis. Sua máxima 
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utilização exige uma estrutura organizacional adequada e uma cultura 

democrática e impulsionadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Os desdobramentos do Capital Intelectual 
Fonte: Chiavenato, 2009. 

 

Organização, clientes e pessoas constituem o tripé do capital 

intelectual. Enquanto o capital físico se desvaloriza com o uso, o conhecimento 

se valoriza cada vez mais. O cabedal de conhecimentos de uma pessoa não 

diminui se ela o divide com outros, tornando o conhecimento fundamental. 

 

Tendo como motivo a mutação da informação em conhecimento, 

utilizando suas próprias competências, tornando o conhecimento rentável por 

meio de sua conversão em soluções, novos produtos, serviços, processos 

internos e, principalmente, em criatividade e inovação. Para aumentar seu 

capital intelectual, as organizações estão se transformando em verdadeiras 

organizações do conhecimento ou empresas de conhecimento e de 

aprendizado.  Alguns autores chamam o ambiente em que as pessoas irão 

trabalhar no futuro como terceira onda, sociedade da informação ou sociedade 

do conhecimento, será, segundo Chiavenato (2009), possivelmente a era 

virtual ou a era do conhecimento caracterizada pela máquina inteligente e pela 
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irracionalidade. O conhecimento compõe, atualmente, o recurso produtivo mais 

valorizado das organizações, e a convergência é que se tome cada vez mais 

importante para o sucesso organizacional. 

 

O capital humano representa grande parte do capital intelectual. 

Capital humano significa talentos que precisam ser conservados e 

desenvolvidos. Compreende, o capital intelectual, um basilar invisível 

composto de ativos intangíveis. A contabilidade tradicional, preocupada 

unicamente com ativos tangíveis e físicos, está às voltas com um fenômeno 

inesperado: o valor de mercado das organizações não depende mais apenas 

do seu valor patrimonial físico, mas principalmente do seu capital intelectual. 

Na Era da Informação, o conhecimento tem se transformando no recurso 

organizacional mais importante das empresas. Uma riqueza muito mais 

importante e decisiva do que a moeda circulante. (CHIAVENATO, 2009, p. 39) 

 

Nesse sentido, Souza (SOUZA, 2002, apud TEIXEIRA, 2005, p. 80) 

destaca, como condição de maior competitividade das empresas, a 

necessidade de se desenvolverem novas maneiras de educar líderes e treinar 

talentos com potencial de liderança ressaltando:  

- programas que enfatizem mais o empresariamento que o 

gerenciamento; 

- programas que enfatizem mais o desenvolvimento de uma nova 

mentalidade empresarial que o domínio de técnicas; 

- programas que enfatizem mais o futuro que o passado; e 

- programas que desenvolvam a capacidade de aprendizagem 

contínua. (TEIXEIRA, 2005, p. 80- 81) 

 

Chiavenato (2002) afirma que para exceder suas restrições individuais, 

as pessoas se unem para formar organizações, no sentido de conseguir 

objetivos comuns.  À medida que as organizações se tornam produtivas, elas 

sobrevivem ou crescem.  E ao crescerem requerem maior número de 

indivíduos para o cumprimento de suas atividades.  Tais indivíduos, ao 
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entrarem nas organizações, buscam objetivos particulares distintos daqueles 

que formaram inicialmente as organizações.  Isto faz com que paulatinamente 

os fins organizacionais de distanciem dos fins individuais dos novos 

participantes. 

 

As organizações recrutam e selecionam seus recursos humanos para, 

com eles e por meio deles, alcançarem objetivos organizacionais. Assim, tanto 

os indivíduos como as organizações possuem objetivos a alcançar, conforme 

demonstrado na figura 2.  Todavia, os indivíduos, uma vez recrutados e 

selecionados, têm objetivos pessoais que lutam para atingir e, muitas vezes, 

servem-se da organização para consegui-los. (CHIAVENATO, 2002, p. 114). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Objetivos Organizacionais e Objetivos Individuais das pessoas 
Fonte: Chiavenato (2002). 
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CAPÍTULO III 

COMPREENDENDO O VALOR DO CAPITAL HUMANO  

 

“Se vi mais longe do que os outros 

homens, foi porque estava de pé sobre ombros 

de gigantes.” (Isaac Newton) 

 

O advento da eletrônica revoluciona a vida, trazendo novos e 

definitivos impactos.  Pode-se dizer que, talvez, um novo paradigma 

organizacional esteja surgindo: o capital deixa de habitar a máquina, passando 

a habitar o homem, assim  como na Revolução Industrial migrou da terra para 

a máquina. A informação, o conhecimento e a criatividade passaram a 

constituir-se num conjunto fundamental de recursos estratégicos. 

 

Almeida (1993) ressalta que a nova empresa difere da velha tanto nos 

objetivos como nos seus pressupostos básicos. Na época industrial, quanto o 

recurso estratégico era o capital, o objetivo da companhia podia ser apenas 

obter lucros.  Mas na era da informação, o conhecimento, a criatividade. Só há 

um modo de uma empresa ter acesso a esses bens – através das pessoas em 

que tais recursos residem.  Assim, o pressuposto básico da empresa 

reinventada é que as pessoas – o capital humano – são o seu bem mais 

precioso. 

 

Os novos mundos de negócios e do trabalho requerem um novo tipo 

de trabalhador cujas ferramentas são o conhecimento, a criatividade, a 

inovação, a flexibilidade e a aptidão para atuar de forma interdependente, 

interdisciplinar, multifuncional e com maior autonomia.  Assim, suas 

ferramentas deixam de ser mecânicas para serem ferramentas mentais e 

atitudinais.  Além disso, esse empregado deve apresentar maior 

questionamento em relação ao formalismo organizacional, às atuais formas de 

organização do trabalho, aos estilos gerenciais e à participação reduzida, ou 
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nula, que lhe é destinada nos planos e decisões empresariais. (TEIXEIRA, 

2005, p. 82) 

 

 

3.1 - A Ênfase nas Diferenças Individuais das Pessoas 

 

A ARH se caracterizava por determinar políticas para tratar as pessoas 

de maneira unânime e padronizada. Os processos de RH tratavam as pessoas 

como se todas elas fossem similares e homogêneas. 

 

Hoje, as diferenças singulares estão em elevada consideração: a ARH 

esta enfatizando as diferenças particulares e a heterogeneidade nas 

organizações. A razão é simples e óbvia, pois quanto maior a distinção das 

pessoas, maior será o potencial de criatividade e inovação da organização. 

(CHIAVENATO, 2009, p. 47) 

 

A Administração, para os autores neoclássicos, consiste em nortear, 

apontar e controlar os empenhos de pessoas para um objetivo comum. E o 

bom administrador é, naturalmente, aquele que permite ao grupo obter seus 

objetivos com o mínimo consumo de recursos e de esforço e com menos 

atritos com outras atividades úteis. (CHIAVENATO, 2007, p. 247).  

 

Chiavenato (2007) define que a Administração é uma atividade 

generalizada e essencial a todo esforço humano coletivo, seja na organização 

industrial, hospitalares, religiosas, militares, na empresa de serviços etc. O 

homem cada vez mais necessita cooperar com outros iguais para alcançar 

seus desígnios: nesse sentido, a Administração é basicamente a constituição 

de atividades grupais sendo coordenadas. 

 

As organizações dependem de pessoas para dirigi-las e controlá-las 

para fazê-las operar e funcionar, pois elas não funcionam por si mesmas.  O 

estudo das pessoas constitui a sua unidade básica e, principalmente, na área 
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de RH possui duas diferentes vertentes para considerar as pessoas. As 

pessoas como pessoas e as pessoas como recursos, conforme demonstra a 

figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Pessoas como pessoas e pessoas como recursos 
Fonte: Chiavenato, 2009. 

 

Os indivíduos eram tratados, há pouco tempo, como elementos e 

recursos produtivos – quase da mesma forma como se fossem máquinas ou 

aparelhamentos de trabalho, como meros atuantes inertes da administração. 

Essa maneira antiquada de ver as pessoas provocou fortes ressentimentos e 

conflitos trabalhistas, além de um crescente distanciamento e alienação das 

pessoas em relação as suas atividades na organização. Em consequência 

sucederam dificuldades de qualidade e de produtividade e tais problemas eram 

visualizados como se dissessem respeito à gerência e à direção 

exclusivamente e não às pessoas.  

 

E como a gerência e a direção compõem uma pequena alíquota das 

pessoas que exercem atividades na organização, esses problemas eram 

interrogados e resolvidos apenas por uma minoria que tinha muitas outras 

ocupações. Na realidade muitos desses problemas foram adiados e 

transferidos e passaram a reduzir a competitividade das organizações. 

Atualmente, a tendência é fazer com que todos os indivíduos, em todos os 

níveis da organização, sejam gerenciadores - e não simplesmente os 

executores - de suas atividades. Além de efetuar as tarefas cada pessoa deve 
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conscientizar-se de que ela deve ser o componente de análise e de solução de 

problemas para impetrar uma melhoria contínua de sua atividade dentro da 

organização. Assim desenvolvem e se consolidam as organizações prósperas. 

(CHIAVENATO, 2009, p. 46-47). 

 

 

3.2 – O Capital Humano 

 

As pessoas compõem o capital humano da organização em seu 

conjunto. Podendo, esse capital, valer mais ou valer menos na proporção em 

que contenha capacidades, talentos e competências adequadas para agregar 

importância à organização e torná-la mais ágil e competitiva. Portanto, esse 

recurso vale mais quanto consiga influenciar as ações e os destinos da 

organização.  Para isso, segundo Chiavenato (2009) a organização precisa 

utilizar intensamente quatro alavancadores indispensáveis: 

 

1 - Autoridade: dar poder às pessoas para que elas possam tomar decisões 

independentes sobre ações e recursos. Nesse contexto, cada líder divide e 

delega autoridade aos indivíduos para que eles possam exercer suas 

atividades de acordo com o que aprendem e controlam.  

 

2 - Informação: promover a acessibilidade à informação ao longo, derrubando 

todas as barreiras, criando condições para difundir a informação e torná-la útil 

e produtiva para os indivíduos no que diz respeito à facilitação de tomada de 

decisões e a investigação de novos e distintos caminhos. 

 

3 - Recompensas: proporcionar incentivos divididos que promovam os fins 

organizacionais. Um dos mais potentes motivadores é a recompensa pelo bom 

trabalho. A recompensa funciona como um apoio positivo e como um 

apontador do papel que a organização espera de seus participantes. 
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4 - Competências: auxiliar os indivíduos a alargarem as habilidades e 

competências para utilizar amplamente a informação e a autoridade. Isso 

possibilita a criação de talentos na organização: deliberando as competências 

de que a organização precisa para atingir seus fins e criando condições 

internas para que as pessoas aprendam e dilatem tais competências da melhor 

maneira possível. 

  

As "pessoas eram vistas como recursos humanos das organizações, 

até pouco tempo atrás.  Em geral, algo material, inativo, bruto e sem vida 

própria que abastece os processos organizacionais em termos de matérias-

primas, dinheiro, máquinas, equipamentos etc. Mas serão as pessoas meros 

recursos organizacionais? Segundo Chiavenato (2009), depende da maneira 

como as suas atividades são abordadas dentro das organizações. Se essa 

atividade é meramente rotineira, periódica, física ou muscular, ela apenas faz 

parte dos métodos produtivos como qualquer máquina ou equipamento, 

referindo-se nesse ponto à consideração de mão-de-obra ou da aplicação da 

energia muscular ao trabalho. Parece que durante décadas e em todo o 

transcorrer da Era Industrial foi essa a visão dominante a respeito da atividade 

humana nas organizações.  

 

A Era da Informação mudou radicalmente esse panorama pelas 

seguintes razões, conforme estipula Chiavenato (2009): 

 

1. A atividade das pessoas está cada vez mais cerebral e mental e cada vez 

menos físico e muscular. Contando-se também que está deixando de ser 

repetitiva e imitativa para ser cada vez mais criativa e inovadora. Os indivíduos 

deixaram de ser fornecedores de mão-de-obra para serem elevados à 

categoria de fornecedores de informação e de capacidades, como parceiros e 

colaboradores  da organização e não como empregados submetidos a um 

contrato formal de trabalho. 
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Mais do que um simples conjunto de músculos e habilidades físicas, 

cada pessoa é uma cabeça e uma inteligência a serviço da organização. 

 

2. As pessoas estão deixando de ser simples commodities nas organizações e 

tomando seu caráter particular e singular em função das diferenças individuais. 

Antes, a seleção, o treinamento, a remuneração, os benefícios etc, ou seja,  as 

práticas de RH, eram uniformizadas e estereotipadas a fim de permitirem 

conformidade de desempenho. Hoje, pelo contrário, as diferenças singulares 

estão sendo enfatizadas e estimuladas, as habilidades estão sendo procuradas 

com pressa e as competências pessoais aperfeiçoadas para garantir a 

concorrência organizacional.  A diversidade está em alta o que faz com que as 

pessoas deixem de ser recursos simplesmente produtivos para ser o capital 

humano da organização. 

 

3. Enquanto os cargos - conceito característico da Era Industrial - estão 

passando por uma total redefinição, as equipes estão cada vez mais em alta 

consideração. A velha conceituação cartesiana de divisão do trabalho e 

especialização já deu tudo o que tinha de dar. O trabalho está deixando de ser 

individualizado, solitário e isolado para se converter em uma atividade grupal, 

solidária e conjunta. Hoje, em vez de dividir, separar e isolar tornou-se 

importante juntar e integrar para obter o efeito da sinergia e multiplicador. Os 

indivíduos trabalham melhor e mais satisfeitos quando o fazem em equipe. As 

palavras de ordem nas organizações passam a ser. equipes, células de 

produção, times, trabalho conjunto, compartilhamento, participação, 

solidariedade, consenso, decisão em equipe, empowerment, 

autogerenciamento, multifuncionalidade, polivalência. 

 

4. Possuir talentos é apenas uma parte da questão. O mais importante é o que 

fazer para que eles sejam rentavelmente aproveitados: ampliar talentos e 

saber aplica-Ios no sentido de obter elevados retornos desse valioso capital 

humano. Atualmente, não se trata somente de reter habilidades na 

organização, mas de desenvolvê-los.  
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5. O clássico desempenho gerencial de pensar e de chefiar pessoas foi bom 

para um período que já passou: a Era Industrial. A função dos gerentes e 

executivos está mudando aceleradamente. Eles estão se transformando em 

condutor democráticos e incentivadores. O comando autocrático e impositivo 

de um lado e a obediência cega de outro funcionaram bem em uma época de 

conservação do status quo, na qual a transformação era arrastada e contínua. 

A área de RH tradicional era centralizadora e monopolizadora: selecionava, 

treinava, avaliava e remunerava de acordo com suas políticas e processos 

internos. Agora, quem cuida disso são os executivos: os atuais gestores de 

pessoas. Lidar com pessoas tornou-se uma responsabilidade de linha e uma 

função de staff. O RH sofreu uma transformação de órgão executor e 

operacional para constituir uma equipe estratégica de consultoria interna.  

 

6. A gestão do conhecimento e das capacidades, a concepção de 

universidades corporativas, a modificação das empresas em organizações de 

aprendizagem são consequências peculiares dessa transformação. Um 

verdadeiro mutirão de empenho conjuntos e integrados para aumentar a 

aprendizagem organizacional. O desenvolvimento de pessoas deixou de ser 

uma ocupação específica da área de treinamento e desenvolvimento (T&D) 

para se converter em uma preocupação com um sistema completo e não 

apenas considerando as partes isoladas na organização.  

 

7. Aumentar e sobrepor o capital humano passou a ser uma obsessão das 

empresas competitivas. Cada executivo passou a ser introduzido no esforço 

contíguo de desenvolver ininterruptamente o talento humano. E isso passou a 

ser totalmente descentralizado por toda a organização, ou seja uma tarefa de 

todos. 

 

Essa e a nova face do RH. (CHIAVENATO , 2009, p. 70-72) 
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Daí a necessidade de se repensar a gestão de pessoas, não apenas 

como campo de conhecimento específico, mas, sobretudo, porque gente é o 

elemento vivo e vitalizador da organização.  Nesse sentido, desde alguns anos, 

a expressão recursos humanos foi substituída por pessoas.  A ênfase da 

gestão da área – como bem assinalado na dimensão do mundo do trabalho – 

se deslocou do cargo para o ocupante; da carreira como uma sucessão de 

aumentos de salário para a carreira como uma trajetória de competências que 

a pessoa adquire e aplica para atingir objetivos e metas; da remuneração 

diferente no cargo baseada, praticamente, no tempo de permanência da 

pessoa nele, para a remuneração diferenciada em função de desempenho 

eficaz e obtenção de resultados; e, como ponto alto, a instituição da educação 

corporativa. (TEIXEIRA, 2005, p. 59) 

 

 

3.3 - A Nova Missão de Recursos Humanos 

 

Almeida (1993) aborda a sugestão de que a finalidade da Gestão de 

recursos Humanos deve repousar hoje em promover o empenho coletivo de 

trabalho. É o empenho e não a autoridade que traz resultados, uma vez que 

este é que gera lucros para a organização.  Para isto, no entanto, é necessário 

que o trabalho seja divertido e agradável. 

 

Não se trata, porém, de vestir o velho trabalho com uma nova máscara 

de agradabilidade, dourando a pílula, para que o colaborador a engula e 

produza os objetivos preestabelecidos pela organização. Trata-se de contar 

com pessoas que têm interesse no trabalho que fazem na missão da 

organização, nos seus valores e interesses pelos clientes. 

 

Almeida (1993), ainda, comenta que para que uma empresa obtenha 

lucros, há a necessidade de que todos os envolvidos na sua realização 

atinham os seus interesses, ao colaborarem para a realização dos demais. 
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À gestão de Recursos Humanos cabe promover a interação destes 

elementos, cuidando, em especial da ponta do tripé que representa o 

empregado. (ALMEIDA, 1993, p. 20).  

 

Quando o capital humano é realmente estratégico, as pessoas, suas 

funções e os produtos se fundem para compor o produto final do capital 

humano.  Quando o produto e a base de conhecimento, como a área de 

prestação de serviços, por exemplo, ou quando a produção se dá por meio de 

um processo de tecnologia avançada, que requer conhecimento e raciocínio 

das pessoas envolvidas, o capital humano não pode ser separado do produto 

final. 

 

Almeida (1993) ainda ressalta que embora sendo de difícil 

quantificação, os retornos aos investimentos no capital humano parecem ser 

evidenciáveis pela própria política adotada pelas grandes corporações a nível 

internacional, com notável magnitude de investimentos em educação, saúde, 

alimentação, especialização e desenvolvimento profissional e qualidade de 

vida no trabalho. 

 

A tendência hoje é haver menos destaque na hierarquia e mais no 

trabalho em equipe. Em empresas pequenas – e nas grandes que se 

adaptaram aos novos tempos – os gerentes possuem responsabilidades 

estratégicas, táticas e operacionais.  São profissionais completos: possuem 

conhecimento de todas as atividades de negócios, são responsáveis pelos 

resultados e se concentram em atender os clientes no âmbito interno e externo 

da empresa.  Todos esses elementos requerem a capacidade de refletir 

estrategicamente, converter estratégias em objetivos específicos, coordenar e 

integrar suas atividades com indivíduos de níveis hierárquicos diferentes. 

 

Em suma os melhores gerentes de hoje sabem fazer tudo: são líderes 

operacionais, que colocam a “mão na massa”.  Suas atividades não se 

resumem a tomar decisões, dar ordens, esperar que os outros façam e depois 
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avaliar os resultados. Eles mantêm o foco nos relacionamentos com outras 

pessoas e na aquisição de resultados.    Eles também fazem o trabalho duro, 

solucionam problemas e geram valor. (BATEMAN, 2007, p. 20) 

 

Fortalece-se o pensamento de que as empresas que pretenderem se 

adaptar ao ambiente presente e futuro terão que mudar a sua postura de se 

relacionar com as pessoas, deixando de usá-las para passar a servi-las, 

atendendo-as naquilo de que necessitam e na realização de seus interesses. 

 

A área de recursos humanos deverá atender a esta nova dimensão no 

ambiente interno da empresa (funcionários, dirigentes e proprietários, 

procurando o equilíbrio dinâmico com as outras partes do ambiente, que 

também estarão, cada vez mais, em mudanças mais rápidas e significativas. 

(ALMEIDA, 1993, p. 24). 
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CONCLUSÃO 
 

Gradativamente, o capital financeiro - que predominou na Era Industrial 

– está cedendo lugar para o capital intelectual como a base fundamental das 

operações empresariais. Em um mundo em que os tradicionais fatores de 

produção - natureza, capital e trabalho - já esgotaram e exauriram sua 

contribuição para os negócios, as empresas estão investindo pesadamente no 

capital intelectual para aumentar sua vantagem competitiva. Criatividade e 

inovação por meio de ideias. E ideias provêm do conhecimento. E o 

conhecimento está na cabeça das pessoas. O fato é que as empresas bem-

sucedidas estão transformando-se em organizações educadoras e em 

organizações do conhecimento, nas quais a aprendizagem organizacional é 

incrementada e desenvolvida por meio de processos inteligentes de gestão do 

conhecimento. 

 

Nessas empresas, a ARH esta totalmente comprometida em 

incrementar o capital intelectual e aplicá-Io cada vez mais. 

 

Independentemente do tipo de organização, seu negócio, tamanho, 

espaço em que atua e outras características, um sistema de gestão de 

pessoas terá sempre a função de captar, desenvolver e reter o elemento 

humano necessário para o cumprimento da missão da empresa. 

 

Na verdade, hoje a gestão de pessoas está orientada para duas 

direções que precisam ser compatibilizadas: sua adequação eficaz ao negócio 

da organização e sua capacidade de proporcionar às pessoas oportunidade de 

condições de trabalho condignas com as novas conquistas da cidadania plena. 

 

Essas duas orientações podem ser consideradas a base conceitual e 

valorativa ideal em que deveria estar apoiada a gestão de pessoas de todas as 

organizações. 
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Entretanto, nem sempre tais orientações estão presentes na gestão de 

pessoas, uma vez que, achando-se esta incluída no sistema organizacional, 

não há como fugir à maior ou menor influência da cultura prevalecente nesse 

sistema.  

 

Trabalhar com motivação, desenvolvimento e recompensa de seres 

humanos, definindo a qualidade do trabalho a partir do comportamento, é um 

desafio crescente e fundamental em um ambiente bastante afetado pela 

escassez de recursos e excessiva concorrência. Daí surge a ênfase atribuída 

ao estudo do papel estratégico da administração de recursos humanos. 
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ANEXO 1 

 

 
Fonte: O que é capitalismo. Catani, 1980, p. 51. 

 
 

“Crianças de menos de 16 anos trabalhavam em 96 das 129 famílias 

estudadas (...) Metade delas tinha menos de 12 anos. 34 tinham entre  8 anos 

e menos e 12 tinham menos de 5 anos (...). (HUBERMAN, 1970, p. 127). 

 

Huberman (1976) apresenta um relatório sobre os empregados 

trabalhando em uma fábrica em Connecticut, Estados Unidos, em agosto de 

1934, em que registra que há crianças de 2 a 16 anos empregadas na fábrica. 
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ANEXO 2 

 

 
 
 

O CAPITAL HUMANO VISTO APENAS COMO PRODUTO 
Fonte: Revista da Indústria. Publicação da FIESP. Edição de junho/2009 

 
No sistema capitalista, portanto, a força de trabalho humana é uma 

mercadoria.  E como todas as coisas tornam-se mercadorias ao serem 
trocadas por produtos de igual valor, a força de trabalho torna-se também 
mercadoria ao ser trocada por dinheiro. (Catani, 1980, p. 35) 
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ANEXO 3 

 
 

 
 

“(...) As organizações estão começando a entender que criar um bom 
ambiente para se trabalhar é a melhor maneira de garantir que o funcionário dê 
tudo de si quando necessário.” 
 

Fonte: Jornal O Globo. Edição do dia 20/12/2009 
Matéria: Em busca de estímulos personalizados 
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