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GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS: A IMPORTÂNCIA DO 

GERENCIAMENTO DE PESSOAS PARA O NEGÓCIO 

 

Francisco Erinaldo Pereira1 

Veronica Nogueira do Nascimento2 

 

RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo geral apresentar a importância do 
gerenciamento de pessoas para o negócio. Diante deste, buscou-se: conceituar a 
Gestão de Pessoas; identificar as principais ferramentas da gestão de pessoas; e 
discutir a relevância da capacitação do gestor para o bom desempenho das 
organizações, o mesmo foi realizado através de pesquisas bibliográficas tendo como 
base em autores renomados como Idalberto Chiavenato e Philip Kotler entre outros, 
agregando valor ao tema. As empresas precisam sempre adequar-se com mercado 
que estão inseridas necessitando de competências que proporcione tal ambiente 
desejado tendo em vista os recursos humanos à frente da tecnologia. Acredita-se 
que as pessoas são importantes para as organizações por que as empresas estão 
cada vez mais exigindo daqueles que já fazem parte da organização como aqueles 
que querem estar na mesma, ou seja, esses recursos humanos são 
estrategicamente competitivos podendo alavancar resultados significantes. 

 
Palavras-Chave: Gestão de Pessoas. Competência. Organização. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com o passar do tempo às empresas estão ficando cada vez mais 

competitivas, não pelas tecnologias usadas ou exigências dos consumidores, mas 

por possuírem pessoas com recursos disponíveis que são gerenciados da melhor 

maneira, para obtenção de melhores resultados são dadas recompensas aos 

colaboradores tanto financeiras como outras regalias que não beneficia somente os 

parceiros organizacionais, mas sua família. O gerenciamento de pessoas não tem 

um olhar especifico ou exclusivo setor da empresa, mas toda a organização esta 

                                            

 
1
 Graduando em Administração de Empresas pela Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA.  

2
 Professora Mestra em Desenvolvimento Regional Sustentável pela Universidade Federal do Cariri – 

UFCA. 
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envolvida por possuir vários setores que dependem um do outro para alcançar os 

objetivos almejados pela instituição.  

Cada país possui uma estruturação de sociedade diferente, que são usadas 

filosofias pelos seus governantes para um bom gerenciamento dos recursos 

nacionais para realizar o crescimento e desenvolvimento de sua nação. No Brasil é 

possível em alguns cargos políticos a ocupação dos mesmos, por votações ou 

indicações, havendo uma falha no gerenciamento do da nação por não possuir 

domínio de determinada área, e ao desenvolver tais projetos não terá os objetivos 

alcançados, essas tomadas de decisões interfere nas pequenas empresas e 

cidades. 

Nas cidades dos interiores na sua maioria das vezes a renda que mantém a 

economia são os aposentados, funcionários públicos e a agricultura, nesses últimos 

anos o número de chuvas em algumas regiões tem diminuído, faz-se com que haja 

imigrações para outras cidades que possuem outras formas de ganhos, assim surge 

o empreendedorismo que pode ser de ideias inovadoras ou necessidades, com isso 

nasce nas cidades emergentes à necessidade de profissionais que possam 

desenvolver mecanismos de melhoria para o acolhimento dessas pessoas que vem 

em busca de uma vida melhor nas cidades mais desenvolvidas, percebamos que a 

cada dia as empresas têm buscado se adequar as realidades do mercado.  

As pessoas cada vez mais são o foco principal das empresas como estratégia 

para se tornar competitiva, seus concorrentes podem adquiri equipamentos e 

tecnologias para melhores resultados e não ter pessoas com capacidades para 

dominar os investimentos, “Assim, existe nas empresas uma adaptação da pessoa 

ao trabalho, mas existe também uma contínua adaptação do trabalho à pessoa”. 

(CHIAVENATO, 2010, p.17). 

Como todo trabalho requer uma adaptação de ambas às partes 

empregadoras e empregados percebe-se que há uma preocupação por parte das 

empresas em estudar o local de trabalho para uma melhor produtividade e saúde 

Com regiões que estão em desenvolvimento empresas buscam conseguir 

instalações, as mesma estão sempre em atualização com novos equipamentos que 

precisam de mão de obra qualificada para utilizar os mesmo. Hoje as empresas que 

veem os colaboradores com um diferencial competitivo buscam fazer parcerias com 

instituições que vendem o conhecimento para que os alunos tenham melhores 
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condições de comprar e atrair novos profissionais que estão dispostos a 

compartilhar suas experiências.  

Devido algumas cidades possuir a economia restrita e não oferecer formação 

profissional, ou seja, as únicas formas de ganhar dinheiro é como servidor publico 

ou aposentado, os demais vivem do campo que cada vez mais as chuvas estão 

diminuindo, e também muitos jovens estão deixando suas cidades em busca de 

construção de uma carreira profissional gerando migrações para outras cidades que 

oferece outros tipos de renda e oportunidades.  

Com o aumento populacional em algumas cidades, consequentemente 

haverá mais procura por produtos e serviços, para atender as necessidades da 

população, daí nasce o empreendedorismo pela necessidade individual ou 

oportunidade de negócio. As expansões das atividades crescem gradativamente e 

não percebe-se o amadorismo dentro das organizações por possuírem soluções 

para problemas não ocorridos, e logo é engolido pela concorrência por resistirem as 

mudanças. Devido essas empresas não possuir uma estrutura organizacional torna-

se difícil implantar estratégias que venham provocar uma mudança. 

A expansão de algumas cidades é exposta na mídia e consequentemente 

empresas que trabalha junto com a mudança enxergam a oportunidade para fazer 

um novo investimento adquirindo empresas fracassadas ou construindo um novo 

empreendimento, com esse pensamento no surge o seguinte questionamento: 

Porque o gerenciamento de pessoas é tão importante para as organizações? 

O presente estudo tem como objetivo geral apresentar a importância do 

gerenciamento de pessoas para o negócio. Diante deste, buscou-se: conceituar a 

Gestão de Pessoas; identificar as principais ferramentas da gestão de pessoas; e 

discutir a relevância da capacitação do gestor para o bom desempenho das 

organizações. 

Com os consumidores cada vez mais exigentes por produtos e serviços, com 

várias opções de escolhas, obrigam as empresas a serem competitivas, para que as 

necessidades dos clientes sejam satisfeitas as organizações precisam de 

estratégias diferenciadas além das tradicionais. Para algumas empresas manter 

setores como marketing, Recursos Humanos (RH), logística, por exemplo, tem um 

custo muito elevado e os gerentes tem a responsabilidade para realisar essas 

atividades e ficam sobre carregado. 
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A ênfase no gerenciamento dos colaboradores para obtenção de resultados 

satisfatórios deve-se trabalhar a um longo prazo os funcionários para molda-los, 

redistribuindo excessos de trabalhos que direcionados a uma única pessoa.  

É ideal possuir um ambiente de trabalho com confiança e agradável para 

manter a alta estima daqueles que ali estão. Ter pessoas com capacidades para 

resolver problemas demonstra para o cliente menor perca de tempo para ser 

atendido, retorno a empresa, divulgação de bom serviço, loja visitada venda 

efetuada, ou seja, flexibilidade não significa falta de controle, mas boas pessoas na 

equipe. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi idealizado através de pesquisa bibliográfica tendo 

referencias escritores de livros e artigos dos assuntos abordados dentro deste 

trabalho é de suma importância buscar fontes de informações para extrair-se 

conhecimentos, para que se tenha melhor respaldo vejamos o que fala Monteiro 

(2010), para realizar tal pesquisa terá que encontrar mecanismo que proporcione ao 

pesquisador um imenso espaço teórico, que seja a base do trabalho diante do 

assunto desenvolvido. 

Nesse contexto se percebe a necessidade de se instrumentalizar a 

metodologia por meio seguros e eficazes. Sendo assim, o tipo de pesquisa a ser 

adotada é a bibliográfica. 

Para Gil (2007, p. 44) “os exemplos mais característicos desse tipo de 

pesquisa são sobre investigações, sobre ideologias ou aquelas que se propõem a 

análise de diversas posições acerca de um problema". 

Para maior coerência, na pesquisa utilizaremos o método de procedimento 

exploratório descritivo e analítico, pois o mesmo facilita maior entendimento acerca 

do problema a ser investigado, já que através dele é possível obter detalhes 

minuciosos acerca do que se quer descobrir. Consequente será de total valia para 

elaboração da pesquisa, uma vez que tornará mais fácil o raciocínio. 

Esse tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vista a torna-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A 
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grande maioria dessas pesquisas envolve: levantamento bibliográfico, entrevista 

com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e a 

análise de exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 2007). 

A pesquisa terá como propósito explorar de forma breve, contudo clara, não 

tendo a pretensão de se esgotar o tema. Por essa razão se realizará consulta em 

livros, revistas, artigos e monografias. O método exploratório é utilizado pelo fato de 

ter como objetivo o desenvolvimento das ideias com o objetivo de tornar mais 

explicito o problema ou até mesmo conceder um maior entendimento. 

Segundo Cleber Cristiano Prodanov (2013, p. 52) é: 

 

Quando a pesquisa se encontra na fase preliminar, tem como 
finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto que vamos 
investigar, possibilitando sua definição e seu delineamento, isto é, 
facilitar a delimitação do tema da pesquisa; orientar a fixação dos 
objetivos e a formulação das hipóteses ou descobrir um novo tema 
de enfoque para o assunto. Assume, em geral as formas de 
pesquisas bibliográficas e estudos de casos. 

 

Por fim, o método explicativo que de acordo com Carvalho (2001, p. 66) “é o 

tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque a razão, 

o porquê das coisas”. Ou seja, esse método nos dará mais aprofundamento e 

informações em busca de explicar a contextualização referente a problemática. 

 

 

3 GESTÃO DE PESSOAS: O QUE É GERIR? 

 

A gestão pessoas já tem uma longa jornada, a mesma surge a fins de 

realizar atividades contábeis na área de pessoal, por volta do fim século XIX e inicio 

do XX, surge a Administração Cientifica nos experimentos do Americano Frederick 

Taylor dando ênfase em estudos científicos para melhores condições nos ambientes 

de trabalho assim poderia ser maior o nível de produção. Alguns anos depois surge 

a teoria das relações humanas de Helton Mayo e Kurt Lewin entre 1927 e 1932  para 

o boom na gestão de pessoas, os resultados que foram obtidos tinha relações com 

os estudos de Taylor pessoas, ambiente e resultados. 

Com o surgimento de bases sindicais que vem para da aos trabalhadores 

um suporte diante as empresas da época que acabaram tendo uma timidez por 
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parte dos empresários, com algumas manifestações e greves em defesa dos diretos 

trabalhistas e melhores condições de trabalho, assim, surgiram algumas teorias 

através das necessidades das classes operarias defendendo ideias para motivar às 

pessoas, então, as organizações começam da ênfase aos seus profissionais, só 

depois que as organizações passaram a ter um olhar com mais atenção após 

entenderem que o capital humano poderia ser decisivo nas organizações. 

Para Macedo (2015) o departamento de pessoal teve uma visão de que o 

homem eficiente e produtivo necessita, mas do que dinheiro para motiva-lo, como 

ser reconhecido, valorizado, porem, a ênfase nas tarefas perde espaço para as 

pessoas. Daí a gestão de pessoas passa ter um leque de nomes e um objetivo 

único, resultado. Assim foi surgindo vários autores que dão ênfase no bom 

gerenciamento de pessoas que através de estudos, prova-se que é uma estratégia 

para alcançar resultados. 

Todas as teorias que foram um marco na gestão de pessoas e aquelas 

teorias que consideravam contramão da GP, com a administração clássica de Henry 

Fayol que se aprofundava em estudar do nível estratégico para o operacional nas 

empresas com grandes influenciam nos dias atuais. 

Com as evoluções que a gestão de pessoas vem sofrendo para torna as 

empresas cada vez mais competitivas, e através de seus colaboradores torna-se 

possível manter seu espaço no mercado com demais organizações, é um grande 

desafio para os gestores conseguir manter profissionais se ele não possuir 

conhecimento sobre a importância desse recurso inserido dentro da empresa, o 

gerenciamento incorreto dos mesmos pode ser que ocorram duas indesejáveis 

situações, perca de funcionário para concorrência e improdutividade. Em momentos 

que a economia não possua sua melhor perspectiva, de acordo com o autor “daí a 

necessidade de administrar os recursos humanos para obter deles o máximo 

rendimento possível” (CHIAVENATO, 2010, p. 10). 

Entende-se que o bom gerenciamento de pessoas é importante para que 

continuem vivas as expectativas da empresa mesmo em tempos difíceis, e os 

gestores busquem ferramentas de auxilio para avaliar a produtividade do trabalho 

feito pela empresa, através de suas habilidades possam maximizar os resultados 

almejados pela empresa e que ambos estejam sendo recompensados. 
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Atualmente, devido às constantes mudanças econômicas, 
tecnológicas e sociais, é de fundamental importância que as 
organizações estejam voltadas para a gestão de recursos humanos e 
torna-se visível que o diferencial competitivo das organizações está 
nas pessoas nelas inseridas e em seus recursos disponíveis (ÁVILA, 
2015, p. 19). 

 

Com as constantes mudanças as empresas devem explora os recursos 

disponíveis em seus colaboradores, eles detêm informações e conhecimentos que 

são uteis para realizar no trabalho com resultados mais expressivos, além da 

empresa possuir capital intelectual é importante incentivar o aperfeiçoamento desses 

recursos, as pessoas são capazes de tomar decisões, negociar, solucionar 

problemas entre outras series de desafios que são propostos às pessoas mais do 

que as criações da tecnologia. Percebe-se que as pessoas são grandes ativos das 

organizações, da mesma forma que os outros recursos são investidos e destinados 

corretamente, assim os colaboradores cada qual com sua capacidade para explorar 

suas melhores habilidades ao exercer suas funções. 

 

Desenvolver o pessoal sempre foi um bom caminho para a 
construção de empresas sólidas – e continua sendo, nesses dias de 
globalização e alta competitividade. Pessoas que são devidamente 
orientadas, que aprendem e são estimuladas a pesquisar, pensar, 
discutir, criar apresentam níveis de produtividade mais elevada e 
formarão organizações com mais solidez para o futuro (XAVIER, 
2006, p. 97). 

 
 

A gestão de pessoas deve ser ênfase nas empresas, pois é ela que possibilita 

uma maior aproximação aos seus colaboradores por está presente diariamente nas 

atividades realizadas, através da comunicação pode-se desperta a curiosidades de 

querer conhecer algo novo, a parti do momento que busca-se a aprendizagem 

tornam as pessoas mais flexíveis as mudanças e experientes devido conhecer 

novas pessoas competitivas, experiente, aprendizes e até empresas que abrem as 

portas para proporcionar conhecimento, para Chiavenato (2010), existem as 

competências disponíveis e necessárias que devem ser gerida corretamente para o 

sucesso da empresa.   

A criação de valores nas organizações é essencial para o gerenciamento de 

pessoas, pois encoraja os empregados a dedicarem-se a atingir aos objetivos da 

empresa, já que as instituições cada vez mais estão sendo criteriosas no momento 
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de buscar um profissional para fazer parte da mesma, inversamente ao contrario das 

empresas são usados critérios para despertar o interesse em contribuir com suas 

experiências, conhecimentos e habilidades, ou seja, no momento em que vivencia-

se grandes desafios ter bom salário não será o fator primordial para reter um grande 

profissional, “No mundo interligado pela tecnologia da informação, as pessoas estão 

cada vez mais colaborando para atingir um objetivo. A globalização faz as 

transformações culturais ocorrerem de maneira rápida e frequente” (KOTLER, 2012, 

p. 70) além de elas procurarem a atingir os objetivos coletivos também ajudam entre 

si para conseguir os pessoais. 

 

 

4 PRINCIPAIS FERRAMENTAS DA GP: RECRUTANDO E SELECIONANDO 

PESSOAS 

 

Quando a empresa sente a necessidade da ocupação de algum cargo ela tem 

quatro alternativas recrutamentos interno, externo, virtual e misto para conseguir 

esse profissional, nesta etapa é traçado um perfil do profissional que a empresa 

pretende ter na sua equipe para Chiavenato (2010), o recrutamento é de origem 

militar que em relação às empresas o comparecimento não é obrigatório. 

Segundo os autores Chiavenato (2015) e Marques (2018), pode-se definir:  

   

 Recrutamento interno; é realizado para atrair colaboradores que fazem parte da 

empresa proporcionando que o mesmo tenha um crescimento dentro da 

organização, também é um processo rápido e barato. 

 Recrutamento externo; tem foco em pessoas que estão no mercado de 

recursos humanos em busca de oportunidades, pois é um processo lento 

devido à oscilação do mercado que em momentos há excesso de demanda ou 

oferta, o mesmo tem um custo alto. 

 Recrutamento virtual; o recrutamento virtual é utilizado através da internet que 

disponibilizam fontes de mídia social para atrair os candidatos internos e 

externos, os interessados em contribuir para o crescimento da mesma. 

 Recrutamento misto: ele é utilizado quando a empresas não encontra 

expectativa para contrata ou promover um determinado candidato. 
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 A seleção de pessoal é um método usado para escolher o profissional certo 

para tal cargo vago na empresa, geralmente é realizada em etapas onde as 

avaliações feitas poderão eliminar ou aprovar os candidatos, é importante a seleção 

de pessoal para que não venha ser feito aleatório podendo gerar um prejuízo para a 

organização e para o profissional, os profissionais de Recursos Humanos tem total 

conhecimento da vaga disponível na empresa e quais são os requisitos e estratégia 

para ser usado durante o processo de seleção, para Chiavenato (2010), processo 

seletivo é necessário devido às pessoas possuírem capacidades distintas uma das 

outras, caso todos fossem iguais não haveria necessidade de selecionar pessoas, 

daí a importância de uma seleção planejada, o mercado de trabalho tem muitos 

profissionais bons desde que os mesmos estejam ocupando adequadamente o 

cargo de acordo com suas habilidades.  

Percebe-se que o mercado de trabalho está competitivo, e que as empresas 

precisam buscar estratégias para encontrar um profissional ideal ou com melhores 

características para a ocupação de um cargo na instituição, para este outro autor ele 

segue a mesma linha de raciocínio daquele referido neste assunto vejamos. 

 

A escolha deve basear-se em critério de ética e justiça, e considera a 
articulação das necessidades organizacionais com as dos 
candidatos. Tendo em conta que as pessoas diferem entre si [...] a 
seleção requer que se procure o ajustamento entre pessoas e 
funções (GOMES et al., 2008, p. 226). 

 
 

O investimento feito para contratar um funcionário, logo após seu contrato 

ter sido realizado deve-se ser valorizado já que a organização disponibilizou custos 

que em contra partida espera-se que este valor seja revertido em um espaço de 

tempo curto, é importante que além do valor gasto durante todo processo, o tempo 

deve entrar na conta entre outras despesas que passa por despercebido. 

O processo seletivo ele tem suas estratégias para ser conduzida e que há 

variações de empresas para empresas, também os custos deve-se ser levado em 

conta desde o recrutamento onde será avaliado qual perfil do futuro ocupante da 

vaga aberta, pois alguns meios utilizados para divulgar a necessidade de um 

profissional não serão viáveis por altos custos, por exemplo, um executivo e um 

operador de maquinas provavelmente os meios de comunicação para atrair os 

mesmos terá grande probabilidade de ser diferente. Algumas empresas buscam 
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candidatos em bancos de dados de empresas especializadas em recrutamento e 

seleção, por não possuírem uma estrutura para realizar este processo e terá um 

menor valor em comparação para manter um setor especifico.  

 

 

4.1 Treinando Pessoas 

 

Uma das etapas dos processos realizados nas empresas para melhor gerir 

seus colaboradores é o treinamento dos mesmos, pois para cada cargo ocupado 

necessita-se de um aperfeiçoamento mesmo que o ocupante contenha uma 

bagagem de conhecimentos e experiências, devido às empresas conterem regras e 

procedimentos que devem ser cumpridos para que a organização diante de novas 

barreiras ela siga tais valores para não perder sua essência e razão de está no 

mercado. Muitas empresas ao realizar a integração de novos colaboradores, indicam 

funcionários de hierarquias inferiores para auxiliar durante essa etapa, o significado 

deixado por estas empresas é que o gerenciamento de pessoas esta sendo 

adequado. 

 

O treinamento é importante para a empresa e para o funcionário 
porque proporciona excelência do trabalho, produtividade, qualidade, 
presteza, correções, utilização correta do material e, sobretudo, 
gratificação pessoal pelo fato de ser bom naquilo que faz 
(CHIAVENATO, 2010, p. 64). 

 
 

Vários motivos surgem para que seja necessário realizar-se um treinamento 

desde para a aprendizagem quanto para manter os profissionais preparados para 

consistência na qualidade no que ele faz. Nas empresas há uma escassez de 

treinamento por donos e gestores não estarem preparados para colher resultados 

em longo prazo, com consequência torna sua organização ineficiente e ultrapassada 

por não possuir técnicas atuais para um diferencial competitivo. 

Um exemplo que percebe-se é os times de futebol, os mesmos fazem 

contratações dos melhores atletas para compor sua equipe, havendo um período de 

adaptação e treino, o jogador tem que ocupar sua posição para melhor 

desempenhar o seu melhor, com raríssimas exceções daqueles que são bem 

sucedidos ao realizar outra função. 
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Treinar o pessoal deve ser continuo, pois ele surge na integração do 

colaborador e durante as atividades desempenhadas e são feitas as avaliações de 

desempenho para possíveis correções em casos de imprevistos ocorridos e os 

feedbacks, o processo do treinamento é um ciclo que necessita de atualizações 

diante a velocidade das mudanças. Nem, todavia a preparação de determinada 

pessoa está ligada a ensinar como fazer as coisas, mas manter e aperfeiçoar o que 

esta fazendo, devido o alto nível da tecnologia esta presente nas organizações 

facilitando o desenvolvimento pessoal e competitivo da organização. 

 

 

5 A RELEVÂNCIA DA CAPACITAÇÃO DO GESTOR NO DESEMPENHO DAS 

ORGANIZAÇÕES 

 

Sabe-se o quanto é importante alguém ter capacidade para realizar qualquer 

tipo de atividade delegada independente de qual cargo ocupado em uma 

organização ou sociedade, a palavra gestor está se evoluindo mais nunca perdeu 

sua essência que é entregar resultados, mas para alcançar as metas ele deve gerir 

sua equipe que é formada por pessoas, porém alguns não conseguem fazer a coisa 

acontecer por possuir somente experiência pratica que já não é mais suficiente. 

O conhecimento teórico ele proporciona uma segurança maior por ensinar a 

usar ferramentas adequadas para tais fatos que ocorram dentro das empresas, às 

mesmas já foram estudadas e provadas que elas são importantes para as soluções 

de problemas. 

O gestor de talento deve ter habilidades para trabalhar em equipe, então o 

mesmo não desenvolve só atividades de gestão, mas ele tem inúmeras tarefas para 

realizar no dia a dia, essas habilidades devem ser mais do quer a experiência e a 

teoria, o mesmo tem que gerenciar conhecimentos acumulados dentro seu grupo e 

desperta em seus liderados o interesse de busca novos conhecimentos. 

Para Chiavenato (2016), o abandono dos métodos antigos imediatamente 

sobre as pessoas e adotar novas estratégias com possibilidades de ter uma gestão 

participativa de ideias e objetivos comuns. Alguns gestores não conseguem engaja 

sua equipe ao centralizar o poder em si, fazendo com que os processos que são 

realizados na empresa tornem-se lentos e burocráticos mesmo que este gestor tem 
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certeza que terá resultados positivos, porem as organizações precisam mais que 

números alcançados. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A gestão de pessoas é relevante para o negócio já que à dinâmica que as 

empresas estão atuando em seus respectivos mercados, tornado tudo acessível 

entre as mesmas necessitando de um ou mais diferenciais competitivos, os 

parceiros internos da organização tornam-se fundamentais por proporcionar o 

espaço desejado pelas empresas que é bastante disputado, enquanto outros têm 

capacidade criar esse ambiente que é visto, então, varias empresas que 

comercializam os mesmos produtos ou serviços. O gerenciamento do capital 

humano para melhores desempenhos é regido em algumas empresas com 

exigências para garantir seus resultados. 

Acredita-se que as pessoas são importantes para as organizações por que 

as empresas estão cada vez mais exigindo daqueles que já fazem parte da 

organização como aqueles que querem estar na mesma, ou seja, esses recursos 

humanos são estrategicamente competitivos podendo alavancar resultados 

significantes. Para que não tenha improdutividade devem-se administrar as 

habilidades que seus colaboradores possuem sem explorá-los. 

Para que os objetivos sejam alcançados é necessário que sejam usadas 

ferramentas de auxilio durante os processos de aquisição de competências que será 

agregado à organização, é possível utilizar fontes para encontrar diversos perfis de 

profissionais diferenciados no mercado de recurso humano, técnicas que são 

desenvolvidas por pesquisadores que indicam quais são mais viáveis com relação 

adquiri e manter um setor, ser uma empresa ter como um objetivo ser diferenciada é 

um grande propósito que contem peças chaves inteligentes que necessitam estar 

sendo desenvolvidas e aprimoradas constantemente por ambas as partes, o 

conhecimento proporciona as pessoas capacidades tomar decisões adequadas 

diante de cenários inesperados. 

A gestão de pessoas é desafiadora para os gestores em algumas empresas 

por possuírem características distintas, em algumas organizações de perfil familiar 

que não possui postura, é desafiante para o responsável pela condução dos 
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colaboradores para que não venha a ter desequilíbrio na organização, o líder deve 

possuir habilidades para dominar as técnicas disponíveis no auxilio de gestão. 

 

 

STRATEGIC MANAGEMENT OF PEOPLE: THE IMPORTANCE OF MANAGING 

PEOPLE FOR BUSINESS 

 

 
ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to present the importance of managing people for the 
business. In view of this, we sought to: conceptualize People Management; identify 
the main tools of people management; and to discuss the relevance of the manager's 
capacity for the good performance of organizations, the same was done through 
bibliographical research based on renowned authors such as Idalberto Chiavenato 
and Philip Kotler among others, adding value to the theme. Companies must always 
adapt to the market they are in, necessitating skills that provide such a desired 
environment in view of the human resources at the forefront of technology. It is 
believed that people are important to organizations because companies are 
increasingly demanding from those who are already part of the organization as those 
who want to be in the same, that is, these human resources are strategically 
competitive and can leverage meaningful results. 
 
Keywords: People Management. Competence. Organization. 
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