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RESUMO 

 

O cenário do setor de Recursos Humanos vem se transformando e deixando 
de atuar de forma tradicional e mecânica. Entretanto, sabe-se que para as 
organizações serem bem sucedidas precisam tratar seus colaboradores como 
seus parceiros. Desta forma, o objetivo deste trabalho é compreender a 
importância do administrador no contexto da Gestão de Pessoas nas 
instituições empresariais. As empresas estão percebendo que a peça chave 
para seu sucesso são as pessoas, e que a mesma deve trabalhar com 
métodos e recursos para motivá-las e mantê-las nas organizações. Neste 
contexto, o estudo foi divido em três capítulos, afim de significar e alcançar os 
objetivos propostos. O primeiro capítulo consiste em apresentar as atribuições 
do administrador e do setor de Recursos Humanos. O segundo capítulo traz 
um breve histórico sobre a Gestão de Pessoas, apresentando suas atividades 
nas empresas. Por fim, no terceiro capítulo é apontado o perfil que o 
administrador deve ter para atuar com a Gestão de Pessoas. Quanto à 
metodologia, consiste-se em uma pesquisa qualitativa, e caracteriza-se como 
sendo uma revisão de literatura. O levantamento de dados foi realizado através 
de pesquisa bibliográfica e, com isso, elaborou-se os seguintes descritores: 
Gestão de Pessoas, Recursos Humanos e Papel do Administrador. Acredita-
se, portanto, que o gestor de pessoas é o profissional, que inserido no setor de 
Recursos Humanos, poderá auxiliar no desenvolvimento dos colaboradores e 
da organização. 
 
Palavras-Chave: Administrador; Recursos Humanos; Gestão de Pessoas; 

Organização.  

  



DEI AGNOLI, Larissa. The role of the administrator for managing people in 
organizations. 2018. 35 pages. Graduation Course in Administration - 
Pitágoras, Poços de Caldas, 2018. 
 

ABSTRACT 
 
 

The scenario of the Human Resources sector has been changing and ceasing 
to operate in a traditional and mechanical way. However, it is known that for 
organizations to be successful, they must treat their employees as their 
partners. In this way, the objective of this work is to understand the importance 
of the administrator in the context of People Management in business 
institutions. Companies are realizing that people are the key to their success, 
and that they must work with methods and resources to motivate and maintain 
them in organizations. In this context, the study was divided into three chapters, 
in order to signify and achieve the proposed objectives. The first chapter 
consists of presenting the duties of the administrator and the Human Resources 
sector. The second chapter brings a brief history about People Management, 
presenting their activities in companies. Finally, in the third chapter, the profile 
that the administrator must have to act with the People Management is 
indicated. As for the methodology, it consists of a qualitative research, and is 
characterized as being a literature review. The data collection was carried out 
through a bibliographical research and, with this, the following descriptors were 
elaborated: Management of People, Human Resources and Role of the 
Administrator. It is believed, therefore, that the people manager is the 
professional, that inserted in the Human Resources sector, can help in the 
development of employees and the organization. 
 
Key-words: Administrator; Human Resources; People management; 
Organization. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

O cenário da área de Recursos Humanos vem se transformando e 

deixando de atuar de forma tradicional e mecânica. Este setor correspondia a 

uma cultura organizacional que visava à obediência do empregado para com o 

patrão. De acordo com estudiosos este conceito vem mudando e ficando 

ultrapassado, sabe-se que as pessoas são peças chave do seu negócio. Dessa 

forma, percebe-se que os administradores precisam tratar os colaboradores 

como parceiros da organização e não como recursos.   

Diante disso, a presente pesquisa aborda o seguinte tema: o papel do 

administrador para a gestão de pessoas nas organizações. Deste modo, se faz 

necessária a compreensão das atribuições deste profissional no setor de 

Recursos Humanos, pois ele irá trabalhar com a gestão de pessoas dentro da 

empresa. Ele será responsável pela aplicação, desenvolvimento, manutenção, 

monitoração e valorização do colaborador na organização. 

Sabe-se que os colaboradores possuem papel indispensável para o 

sucesso da empresa. Portanto, entende-se que o profissional da administração 

é fundamental na gestão de pessoas, uma vez que ele compreende a 

necessidade da valorização das pessoas e consegue desenvolve-las 

integralmente dentro das organizações.  

Nesta direção, a questão desta pesquisa foi responder: “Qual é o papel 

do administrador no setor de Recursos Humanos, bem como sua importância 

na gestão de pessoas das empresas?”. Essa compreensão se faz necessária 

para entender sua função dentro da empresa e qual o seu papel para enfatizar 

a importância da valorização de pessoas dentro das organizações.  

O objetivo principal deste estudo é apresentar o papel do administrador 

no setor de Recursos Humanos e sua importância para Gestão de Pessoas nas 

organizações, e possui como objetivos secundários: a) explicar o que é um 

administrador e o setor de Recursos Humanos; b) Apontar a visão da Gestão 

de Pessoas; c) Compreender a importância do profissional da administração no 

setor de Recursos Humanos na gestão de pessoas nas organizações.  

Quanto à metodologia, essa pesquisa embasa-se numa abordagem 

qualitativa, e caracteriza-se como sendo uma Revisão de Literatura. Desta 

forma, as publicações foram às principais fontes de informação e de coleta de 
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dados no sentido de compreender os conceitos. Sendo assim, essa pesquisa 

utilizou alguns autores principais, como: Chiavenato, Stoner e Freeman e Gil 

para a fundamentação do referencial teórico. Para a localização dos materiais 

bibliográficos foram utilizados os seguintes descritores: Gestão de pessoas, 

Recursos Humanos, Papel do administrador. Os materiais utilizados consistem 

em artigos científicos e livros da área, e procurou-se pesquisar por publicações 

no período de no máximo 15 anos. 
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2.  FUNÇÃO DO ADMINISTRADOR E RECURSOS HUMANOS DENTRO 

DAS ORGANIZAÇÕES 

 

O administrador exerce papel de extrema importância na organização. 

Cabe a ele guiar a organização para o alcance de seus objetivos. Desta forma, 

une pessoas e recursos para a obtenção de resultados. Este profissional pode 

ser um supervisor, gerente, diretor ou presidente de uma empresa. Suas 

responsabilidades e suas atividades são diferentes em relação à intensidade 

em cada nível hierárquico. (CHIAVENATO, 2014a). 

De acordo com Stoner e Freeman (2012, p.8) “os administradores 

podem ser classificados de dois modos: pelo nível que ocupam na organização 

e pelo âmbito das atividades organizacionais pelas quais são responsáveis.” 

Ainda conforme o autor, nos níveis de administração se tem os gerentes de 

primeira linha, que são conhecidos como supervisores, os gerentes médios, 

que coordenam as atividades do administrador em níveis mais baixos e os 

administradores de topo, que podem ser titulados como “presidente” ou “vice-

presidente”. Entretanto, em todos os níveis os administradores planejam, 

organizam, lideram e controlam.  

Desta forma, se faz necessária a compreensão destes processos. 

Planejar é saber o que se deseja fazer, antes de se tomar alguma atitude. 

Sendo assim, o planejamento determina os objetivos e metas baseados em 

fatos e dados, para que as decisões sejam tomadas com menores riscos de 

insucesso. Organizar é o processo de designação de tarefas, para que seja 

colocado em prática o que foi planejado. (PEINADO;GRAEMI, 2007). 

De acordo com Peinado e Graemi (2007, p.46) “O líder deve ser 

motivador, criativo, amigo e justo, dentre tantas exigências do cargo.” Porém 

liderar não é uma tarefa fácil, o interesse geral da organização deve prevalecer, 

e nem sempre é possível agradar a todos. Por último é o processo de controlar, 

que é a etapa onde se verifica se as coisas estão sendo feitas conforme o 

planejado. Caso haja algum desvio, cabe ao administrador tomar atitudes 

necessárias para a melhoria do desempenho. (PEINADO;GRAEMI, 2007). 

Entretanto, a discrição do administrador vai muito além de saber 

planejar, organizar, liderar e controlar, na realidade todo administrador assume 

uma variedade muito maior de papéis para levar a organização à realização de 
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suas metas. (STONER;FREEMAN, 2012). Dentre esses papéis possui os 

interpessoais, os informacionais e os decisoriais.  

Dentro das funções interpessoais, têm-se os de símbolo, líder e ligação. 

Como símbolo, o gestor se coloca como um representante da organização, 

comparecendo a eventos externos. Como líder, tem como posição motivar os 

funcionários e interagir de forma direta com eles em todas as atividades. E no 

elemento de ligação, o administrador mantém contato com pessoas fora da 

organização que possa ajudá-lo a alcançar os objetivos organizacionais. 

(SILVA, 2008). 

Em relação às atribuições informacionais, há o monitor, o disseminador 

e o interlocutor. De acordo com Silva (2008), o monitor busca informações que 

sejam relevantes para o desenvolvimento da organização, o disseminador 

transmite as informações recebidas aos membros da empresa e o interlocutor 

divulga esses dados em nome da empresa. 

Já entre os papéis decisórias, se tem o empreendedor, o solucionador 

de conflitos, o alocador de recursos e o negociador. Silva (2008) coloca o 

empreendedor como o profissional que busca oportunidades para a empresa. 

De acordo com o autor, o solucionador de conflitos assume ações corretivas 

para a resolução de conflitos. Como alocador de recursos, o administrador 

defini como os recursos serão distribuídos na organização, e como negociador 

o gestor é responsável por representar a empresa em negócios importantes. 

(SILVA, 2008). 

Sendo assim, para desenvolver essas funções o administrante precisa 

reunir algumas competências pessoais. Segundo Chiavenato (2014a), o 

administrador deve adquirir conhecimento, buscando aprender continuamente. 

Ainda conforme o autor é necessário se ter habilidades, que é o saber fazer, 

capacidade de julgamento, saber analisar uma situação e tomar decisões, e 

por fim, o gestor necessita de atitude para defender seus pontos de vistas, 

assumir riscos e lutar para alcançar um determinado objetivo.  

Neste sentindo, entende-se que o administrador desempenha vários 

papéis em cada organização e possui muitas possibilidades de atuação. Desta 

forma, ele é responsável por exercer atividades em diferentes áreas da 

empresa, que são de acordo com Chiavenato (2014a, p.82), “finanças, 

marketing, produção/operações ou serviços, recursos humanos, etc.” Portanto, 
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uma das possibilidades de atuação do administrador na organização é no 

departamento de Recursos Humanos. Deste modo, se faz necessário a 

compreensão das funções desta área na empresa. 

As organizações utilizam de recursos para atingir seus objetivos, existe 

uma grande variedade de recursos que a empresa dispõe para seu 

funcionamento, e um dos mais importantes são os recursos humanos, que 

segundo Chiavenato (2010), são as pessoas que estão inseridas nas empresas 

e que trabalham em todos os níveis.  

Durante muito tempo essa área era conhecida como um órgão 

burocrático e operacional, que cuidava apenas das admissões, demissões e 

pagamento dos funcionários. Entretanto, o conceito de ARH (Administração de 

Recursos Humanos) atravessou por uma grande evolução, e passou a atuar 

com o desenvolvimento dos colaboradores na empresa. Esta nova forma de 

administração engloba atividades de atrair, manter e desenvolver pessoas nas 

organizações. (CHIAVENATO, 2010).  

O RH (Recursos Humanos) nas organizações tem a função que permite 

a colaboração eficaz das pessoas, sejam elas empregadas, funcionárias, 

recursos humanos ou qualquer denominação utilizada para alcançar os 

objetivos organizacionais e individuais. Deste modo, Chiavenato (2010, p.7) 

aponta como sendo os principais objetivos da ARH: 

1) Proporcionar à empresa os talentos e competências mais 
adequados ao seu funcionamento, desenvolvê-los e mantê-los em 
longo prazo na organização. 2) Proporcionar às pessoas trabalho e 
ambiente adequados de tal modo que se sintam bem e motivadas a 
permanecer e a trabalhar com dedicação. 3) Proporcionar condições 
de perfeito alinhamento entre os objetivos empresarias e os objetivos 
individuais das pessoas.  

 
Entretanto, para a empresa atingir esses objetivos, a administração de 

RH precisa se dedicar a algumas funções principais, que são: descrição de 

cargo, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, remuneração, 

benefícios e avaliação de desempenho, com o intuito de adquirir pessoas com 

as competências necessárias para o cargo, mantê-las e desenvolvê-las dentro 

da organização.  

O primeiro processo a ser feito é a descrição de cargos, que tem como 

objetivo coletar informações sobre as diferentes tarefas e responsabilidades de 

cada cargo dentro da empresa. Está análise contribui para o bom 
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desenvolvimento na etapa de recrutamento e seleção de pessoas na 

organização.  

Na fase de recrutamento a empresa utiliza de recursos como, anúncios 

em jornais, agências de empregos, sites específicos, currículos, entre outros 

meios, com a intenção de atrair candidatos para o processo seletivo. 

(STONER;FREEMAN, 2012). Há duas maneiras de recrutamento, o interno e o 

externo. O interno acontece quando se oferece dentro da organização, para os 

funcionários já contratados, possibilidade de mudança de setor ou função. Já 

no processo externo é feita a busca de candidatos fora da empresa, que possui 

características de acordo com a necessidade da organização. (CHIAVENATO, 

2004).  

Segundo Stoner e Freeman (2012), na etapa de seleção de pessoas, 

são utilizados formulários de inscrição, entrevistas, teste de emprego e de 

habilidades, entre outros meios que a organização aplica a fim de afunilar os 

candidatos, e isso faz com que apenas algumas pessoas possam participar da 

empresa. Entende-se, então, que a finalidade da seleção é identificar as 

pessoas cuja características indicam que elas possam tornar-se colaboradores 

satisfeitos, podendo, assim, trazer melhorias para a organização.  

Após o recrutamento e a seleção de pessoas, cabe ao setor de 

Recursos Humanos desenvolvê-las dentro da organização. Milkovich e 

Boudreau (2006) acreditam que o desenvolvimento é um processo de longo 

prazo, que tem como objetivo aperfeiçoar as capacidades dos colaboradores, 

com a finalidade de torná-los membros valiosos da organização. Umas das 

melhores formas para o desenvolvimento de pessoas é o treinamento, que é o 

processo de ensinamento das atividades da organização para o colaborador, 

afim que o mesmo obtenha um bom desempenho na realização das tarefas.  

Sendo assim, quando a pessoa já está inserida na empresa, a mesma 

deve receber um salário pelos serviços prestados. Desta forma, a ARH precisa 

fazer comparações internas e externas dos cargos e seus respectivos salários. 

Portanto, sua função é definir salários capazes de manter um equilíbrio interno 

com os colaboradores em relação ao cargo e externo em relação aos valores 

pagos na mesma área de atuação, de acordo com o mercado de trabalho. 

(CHIAVENATO, 2010). 
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Porém, além da remuneração direta a empresa deve oferecer aos seus 

funcionários benefícios e serviços sociais, para agregar melhores resultados. 

Define-se como benefícios, meios utilizados para incentivar as pessoas e 

satisfazer suas necessidades individuais. Deste modo, a organização deve 

usar essas recompensas como forma de motivação para os colaboradores. 

Segundo Chiavenato (2004) essas recompensas podem ser identificadas como 

metas a serem cumpridas, benefícios como vale-refeição, plano de saúde e 

odontológico, e vários outros auxílios que contribuem para o bem estar dos 

colaboradores na empresa.  

A última etapa é a avaliação de desempenho, que conforme Chiavenato 

(2010) é uma avaliação das atividades exercidas por cada pessoa no cargo e a 

capacidade de se desenvolver dentro da empresa. Deste modo, é feita uma 

comparação do individuo em relação ao trabalho junto aos objetivos da 

organização. Com isso, se o administrador identificar baixo desempenho, pode 

adotar medidas corretivas, como o treinamento ou o desligamento do 

funcionário, por outro lado, se o colaborador obtiver bons resultados, pode 

adquirir bônus ou ser promovido. (STONER;FREEMAN, 2012). Assim sendo, 

esta avaliação auxilia o RH a definir uma política adequada as necessidades da 

organização. (CHIAVENATO, 2010). 

No entanto, para que todas essas atividades sejam realizadas é 

necessário o administrador de Recursos Humanos, que é a pessoa 

responsável por desenvolver essas atribuições neste setor. O administrador 

está envolvido com o planejamento nos diversos setores da organização, ele é 

encarregado de verificar as necessidades do ambiente organizacional e 

identificar se há modificações a serem feitas com o pessoal. (JACOBSEN, 

2006). 

Para isso, de acordo com Milkovich e Boudreau (2006), este profissional 

precisa de três competências básicas: o conhecimento do negócio, que é a 

compreensão de todas as atividades da empresa, o fornecimento das práticas 

de RH, que é a prática de implementar de maneira adequada as atividades 

relacionadas ao departamento de Recursos Humanos, como por exemplo, 

recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento e como última 

competência necessária o gestor deve ter capacidade de administrar as 

mudanças.  
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Contudo, para exercer esses papéis na empresa, o profissional da área 

deve possuir algumas características pessoais, que são: reconhecer as 

necessidades de pessoal na organização, saber administrar os processos de 

recrutamento e seleção, para a escolha correta do candidato para uma 

determinada função, administrar demissões, trabalhar com ferramentas, como 

benefícios para motivar o funcionário, estabelecer uma equipe de trabalho com 

um bom treinamento que ajude a empresa a crescer, estar sempre atento as 

regulamentações das práticas de administração de pessoas e saber avaliar o 

desempenho de maneira adequada de cada indivíduo na organização. 

(JACOBSEN, 2006). 

Diante disso, percebe-se a importância do setor de Recursos Humanos 

para a implantação de pessoas na organização, e o destaque que está área 

vem tomando frente às empresas. Assim sendo, o administrador deve estar 

alinhado as funções do RH para desenvolver um bom quadro de funcionários 

para a empresa e enfatizar a importância da valorização de seus colaboradores 

para a Gestão de Pessoas.  
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3.  GESTÃO DE PESSOAS  

 

Gestão de pessoas é uma função que tem como foco a integração de 

pessoas na organização para que os objetivos dos indivíduos e da empresa 

sejam alcançados. A GP (Gestão de Pessoas) é a evolução dos termos já 

utilizados, como Relações Industriais e Administração de pessoal. Diante 

dessas mudanças, percebe-se que essa forma de gerir é o modo de lidar com 

os colaboradores dentro das organizações. (GIL, 2011). Ainda conforme o 

autor, a Gestão de Pessoas abrange várias atividades, como recrutamento e 

seleção de pessoal, descrição de cargos, treinamento e desenvolvimento, 

avaliação de desempenho etc.  

As atividades desenvolvidas pela área de Gestão de Pessoas 

encontram-se em evolução, e caminha para uma posição mais estratégica 

dentro das organizações. Ao longo da história, a maneira de se administrar 

pessoas nas empresas recebeu diferentes enfoques, desde a Administração de 

Recursos Humanos até a Gestão Pessoas. (SILVA, 2009). 

Neste contexto, faz-se necessário, então, que se compreenda um pouco 

o histórico sobre a GP, que é uma especialidade surgida á partir do 

crescimento e da complexidade das tarefas das organizações. De acordo com 

Gil (2011 p.17), “Gestão de Pessoas é a função gerencial que visa à 

cooperação das pessoas que atuam nas organizações para o alcance dos 

objetivos tanto organizacionais quanto individuais.” Assim sendo, o modelo de 

Gestão de Pessoas ajuda a organização a se preparar para administrar as 

pessoas dentro da empresa. Portanto, pode-se classificar os modelos de 

Gestão de Pessoas, com base no momento histórico em que se encontravam.  

A mudança se iniciou com as experiências de Taylor (1856-1915) nos 

Estados Unidos, e Fayol (1841-1925) na França, com a introdução da 

Administração Científica. Com isso, passou-se a proporcionar fundamentação 

científica às atividades administrativas, substituindo o modo improvisado de 

trabalho e o empirismo, que é o conhecimento científico. (GIL, 2011). 

No Brasil, o processo de evolução da Gestão de Pessoas passou por 

diversas fases ao longo da história. Os anos anteriores há 1930 são 

conhecidos pela inexistência de legislação trabalhista e funções de gestão de 

pessoas nas empresas. (DUTRA, 2012). De acordo com o referido autor, a 
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mudança se iniciou entre o ano de 1930 á 1945, com a criação de leis que 

visava disciplinar as relações de capital e trabalho, pela introdução de 

sindicatos de empresas e trabalhadores e pelo início de uma estrutura jurídica, 

com o objetivo de intervir nos conflitos entre capital e trabalho. Entretanto, essa 

época foi marcada pelo início da gestão burocrática de pessoas, que 

permanece em muitas organizações.  

A década de 50 foi marcada por mudanças significativas nas relações de 

trabalho. Esse período ficou conhecido pela expansão dos diferentes tipos de 

indústrias no país. Como conseqüência desse crescimento, de acordo com Gil 

(2011, p. 54) “surgiram novas oportunidades de emprego, elevou-se o nível de 

qualificação e conseqüentemente de aspiração e de conscientização dos 

trabalhadores.” Diante disso, as empresas passaram a necessitar de um novo 

profissional, afim de gerenciar os problemas de pessoal, e com isso, deu-se 

início a criação de departamentos de Relações Industriais.  

Segundo Dutra (2012), na década de 70 o país vive um grande período 

de expansão econômica, em que são reforçados o modelo taylorista/fordista de 

gestão. Com base nesse crescimento econômico, as organizações começaram 

a se preocupar com a capacidade de atração e retenção de pessoas e com a 

necessidade de competência técnica e política para juntar as decisões com a 

direção das empresas.  

“Há, portanto, no início desse período, um reforço dos paradigmas 
tayloristas/fordistas no Brasil. Quando surgem os primeiros cursos de 
Administração de Empresas, o conteúdo da administração de 
pessoas reforça as questões legais e técnicas, em que as técnicas 
resumem-se às questões vinculadas à remuneração.” (DUTRA, 2012 
p. 33). 
 

A despeito da recessão econômica sofrida no país em 80, que afetou a 

área de recursos humanos nas empresas, a década de 90 inicia-se com as 

organizações passando a requerer departamento de pessoal, com o objetivo de 

realizar as demissões e a diminuição no fluxo de contratação, e o processo de 

recrutamento e seleção de pessoas. Deste modo, este setor passou a assumir 

tamanho comparável ao de finanças ou de marketing dentro das organizações. 

(GIL, 2011).  

Contudo, pode-se observar que em muitas empresas há uma grande 

diferença entre a teoria e a prática. Nestes casos, a valorização do colaborador 

está presente somente nos discursos dos profissionais de recursos humanos, 
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porém, esse reconhecimento não acontece no dia-a-dia corporativo. No 

entanto, conforme breve histórico apresentado é possível perceber que se está 

evoluindo para uma nova forma de gestão de recursos humanos, que vem 

sendo conhecida principalmente como Gestão de Pessoas. Desta forma, é 

necessária a compreensão da importância deste setor nas organizações. 

A implementação de GRH (Gestão de Recursos Humanos), se faz 

necessária quando a empresa compreende a necessidade da contribuição de 

cada um de seus colaboradores. Sendo assim, fazer o uso apenas dos 

processos de recrutamento, seleção e demissão não possibilita a atenção para 

as pessoas que estão inseridas no quadro da empresa, com isso, o 

administrador deve gerenciar a entrada dos funcionários, bem como suas 

experiências e formação que irão fornecer um melhor desempenho das 

atividades realizadas no local de trabalho, além de proporcionar a valorização 

de cada um dos colaboradores. (MILKOVICH E BOUDREA, 2006). 

A Gestão de Pessoas se baseia no fato de que o sucesso de uma 

organização depende da contribuição das pessoas que nela estão inseridas, da 

forma que elas são motivadas e como são mantidas na empresa, com um clima 

organizacional adequado. As pessoas passam grande parte de suas vidas 

trabalhando dentro de uma organização, onde um depende do outro, seja para 

atingir o sucesso individual ou organizacional. (SOUSA, 2009). O novo conceito 

de Gestão de Pessoas mostra que os colaboradores devem ser tratados como 

parceiros, trabalhando para o sucesso em conjunto (pessoal – organizacional). 

Diante disso, segundo Dutra (2012), as organizações estão aderindo novas 

formas de encarar a gestão de pessoas. Pode-se observar que esses novos 

modos têm assumido alguns princípios, como:  

• O crescimento da organização está relacionado de modo direto com sua 

capacidade de desenvolver pessoas e ser desenvolvida pelas mesmas. No 

entanto, este processo deve ser feito respeitando a individualidade de cada 

colaborador.  

• As práticas da GP devem ser integradas, e o seu conjunto de políticas e 

normas deve atender aos interesses e expectativas das pessoas e das 

empresas. 

• A gestão de pessoas precisa fornecer a organização clareza sobre a 

contribuição de cada colaborar na execução de suas atividades, e aos 
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funcionários uma visão clara do que a empresa pode oferecer como 

recompensa.  

• Todas as pessoas que mantêm algum tipo de relação com a organização 

possuem vínculo formal de emprego com a mesma, e não somente as pessoas 

que estão abrangidas pela prática de gestão da empresa.  

Sendo assim, cabe ao gestor de pessoas trabalhar como mediador entre 

os interesses da empresa e os interesses do funcionário, desenvolvendo 

recursos para a capacitação e o crescimento do colaborador, gerando assim, 

benefícios e melhores resultados para a organização.  

Desta forma, de acordo com Dutra (2012, p. 17), pode-se caracterizar a 

gestão de pessoas como: “Um conjunto de políticas e práticas que permitem a 

conciliação de expectativas entre a organização e as pessoas para que ambas 

possam realizá-las ao longo do tempo”.  

Neste contexto, pode-se observar na figura 1, os objetivos 

organizacionais e individuais:  

 

Figura 1: Objetivos organizacionais e objetivos individuais das pessoas. 

Fonte: Chiavenato (2014b, p.7) 
 

Sendo assim, pode-se entender de acordo com a figura, que a Gestão 

de Pessoas é representada pelas organizações e pelas pessoas. As 
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organizações dependem das pessoas para atingir seus objetivos, e estas 

precisam da empresa para alcançar suas metas pessoais.  

Chiavenato (2014b, p. 11), quanto à importância da gestão de pessoas, 

afirma que:  

As pessoas constituem o principal ativo da organização. Daí, a 
necessidade de tornar as organizações mais conscientes e atentas 
para seus funcionários. As organizações bem-sucedidas estão 
percebendo que somente podem crescer, prosperar e manter sua 
continuidade se forem capazes de otimizar o retorno sobre os 
investimentos de todos os parceiros, principalmente o investimento 
dos funcionários.  
 

Portanto, entende-se que a Gestão de Pessoas permite a colaboração 

eficaz das pessoas dentro da organização, e tem como foco auxiliar a empresa 

a alcançar seus objetivos e metas. Sabe-se que o profissional que atua nesta 

área é responsável pela integração entre os colaboradores e a organização. 

Logo, é necessário o entendimento dos papéis que o administrador desenvolve 

na GP para que isto ocorra.  

O gestor de pessoas não deixa de ser um Administrador de Recursos 

Humanos, cabe a ele desenvolver os processos de aplicação, 

desenvolvimento, manutenção e monitoração de pessoas. Entretanto, pode-se 

considerar o gestor de pessoas como um novo profissional, pois requer-se dele 

novas posturas e atitudes, diferentes das que já vinham sendo 

desempenhadas. (GIL, 2011).  Entre os papéis desenvolvidos pelo 

administrador, o autor coloca como principais: comunicador, selecionador, 

treinador, avaliador de desempenho, analista de cargos, motivador, líder, 

negociador, gestor de qualidade e coach. Desta forma, é relevante apresentar 

estas características descritas por Gil (2011), que oferecem-nos condições de 

compreender melhor as atividades exercidas pelo administrador neste setor.  

Como comunicador o gestor deve comunicar-se de modo eficaz com 

todos os envolvidos na organização. Para isso, precisa desenvolver seus 

conhecimentos sobre o processo de comunicação e saber ouvir, evitando 

problemas que podem ocorrer na organização por falta de comunicação ou 

entendimento.  

As pessoas constituem o bem mais importante que as empresas 

dispõem. Dessa forma, o processo de seleção e recrutamento de pessoas deve 

ser feito com excelente competência, de modo que não comprometa o 



25 
 

desenvolvimento da organização. Assim, o selecionador precisa saber elaborar 

de maneira eficaz os critérios e instrumentos para este processo.  

As tarefas e atividades das empresas estão sempre em processo de 

mudança, e, com isso é necessário o desenvolvimento constante em relação à 

capacitação das pessoas. Deste modo o gestor deve desempenhar como 

treinador projetos eficaz de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Como 

avaliador de desempenho, o administrador precisa trabalhar com ferramentas 

para a avaliação individual de cada colaborador em relação às atividades 

realizadas na organização. (GIL, 2011). 

Conforme o referido autor, como analista de cargo o administrante deve 

saber todas as atividades desenvolvidas na empresa e definir as tarefas a 

serem executadas, bem como os requisitos que seus ocupantes devem 

possuir. O administrador como motivador, faz o uso de estratégias e métodos 

para aumentar a satisfação e a realização das pessoas, afim de aumentar os 

níveis de interesse das mesmas pela organização.  

No papel de líder o gestor deve saber conduzir equipes de maneira 

eficiente, visando o crescimento da empresa e a satisfação individual dos 

membros. Como negociador, segundo Gil (2011), o profissional negocia 

diretamente com funcionários, clientes e organizações sindicais.  Já como 

gestor da qualidade, seu papel é trabalhar com programas de qualidade, 

fazendo a integração e o acompanhamento dentro da organização. E por fim 

como coach, o gestor tem como objetivo auxiliar os colaboradores a melhorar 

seu desempenho e desenvolver seu crescimento pessoal e profissional.  

Contudo, entende-se, que o gestor de pessoas trabalha como mediador 

dos objetivos organizacionais exercendo suas funções pertinentes ao setor de 

recursos humanos e das pessoas, visando oferecer um bom ambiente de 

trabalho e contribuindo para que os colaboradores se satisfaçam 

profissionalmente e pessoalmente.  
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4. PERFIL DO ADMINISTRADOR FRENTE À GESTÃO DE PESSOAS 

 

A área de Gestão de Pessoas tem passado por processos de grandes 

mudanças. Não basta recrutar o funcionário para determinada vaga, é preciso 

estimulá-lo para sua permanência na empresa. O gestor precisa trabalhar com 

meios para reter os colaboradores na organização, pois eles são os 

responsáveis pelo sucesso do negócio. (RIBEIRO, 2012).  

Portanto, o administrador precisa se preocupar cada vez mais com os 

seus funcionários, pois eles são responsáveis pelo sucesso ou fracasso da 

organização. As pessoas devem estar motivadas para realizarem o trabalho da 

melhor maneira possível, gerando resultados pessoais e para a empresa onde 

estão inseridas. 

Deste modo, Gonçalves e Macedo (2012) afirmam que cabe ao 

administrador da GP avaliar as pessoas em suas diversas variáveis de 

comportamento, desde coletar informações relevantes sobre seu caráter até 

sua formação profissional.  

Sendo assim, Zavaglia (2006 p. 174), diz que “pode-se perceber que a 

área de gestão de pessoas está exigindo profissionais dotados de novas 

competências”. Portanto, entende-se, que é necessário um novo perfil de 

profissional para atuar com as pessoas nas organizações. Conforme a autora, 

é de extrema importância preparar os novos profissionais para exercerem 

novas habilidades.  

Assim sendo, nota-se que o mercado está exigindo um novo tipo de 

profissional para atuar com a Gestão de Pessoas na empresa. Este profissional 

precisa compreender a importância das pessoas no dia-a-dia da organização e 

saber trabalhar de modo que crie oportunidades tanto para a empresa quanto  

para os colaboradores.  

Dessa maneira, os gestores de pessoas devem assumir novas 

responsabilidades e conquistar novas habilidades conceituais, técnicas e 

humanas (GIL, 2011). Assim, de acordo com o autor, este profissional deve 

possuir um novo perfil e precisa estar capacitado para desenvolver diferentes 

habilidades na organização, que conforme Gil (2011) são:  
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Quadro 1: Novo perfil do gestor. 

Atender aos usuários internos e externos O profissional da gestão de pessoas deve ter 
atenção com as atividades internas da 
empresa e também com o público externo, 
formado pelos fornecedores e clientes. 

Manter-se aberto para as novas tecnologias 
administrativas 

O gestor de pessoas procura assegurar que o 

trabalho de rotina da empresa seja realizado 

com a máxima eficiência, porém abandona a 

imagem de normatizador e fiscalizador. Assim, 

faz o uso da tecnologia para facilitar o trabalho 

do dia-a-dia, como, gerenciar sem papelada, 

agilizar a avaliação de desempenho etc.  

 

Proporcionar à organização empregados 
capacitados e motivados 

O administrador deve proporcionar aos 

colaboradores reconhecimento, de modo que 

ele perceba sua valorização na empresa e se 

sinta motivado. Uma das maneiras de garantir 

o bom desempenho das pessoas é por meio 

de recompensas.  

 

Preocupar-se com a qualidade de vida no 
trabalho 

O gestor de pessoas deve se preocupar em 

oferecer um clima organizacional agradável 

para os colaboradores, capaz de lhes 

proporcionar a satisfação das necessidades 

individuais. Também é necessário passar para 

as pessoas confiança por parte da 

organização. 

 

Agregar valor aos empregados, à empresa 
e aos clientes. 
 
 
 
 
 
 
 

O antigo profissional de recursos humanos 

visava garantir que os funcionários fizessem de 

maneira correta seu trabalho, com base nos 

padrões definidos pela empresa. O novo gestor 

de pessoas precisa se preocupar com que 

tanto a organização quanto os colaboradores e 

os clientes alcancem seus objetivos. Dessa 

forma, desenvolve estratégias para o 

Fonte: Gil (2011). 
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crescimento pessoal dos funcionários, para o 

alcance das metas da empresa e para garantir 

a satisfação dos clientes.  

 

Atuar como agente de mudança Uma importante atribuição do profissional da 

gestão de pessoas é a de desenvolver na 

empresa capacidade de mudança quando 

necessário.  

 

Reconhecer as pessoas como parceiras da 
organização 

O gestor deve valorizar as pessoas no 

ambiente organizacional e lhes oferecer 

recompensas como, bons salários, 

crescimento profissional e bonificações por 

seus investimentos na organização, com o 

objetivo de mantê-las motivadas. 

 

Proporcionar competitividade à organização Tornando a organização competitiva no 
mercado de trabalho. 

Manter um comportamento ético e 
socialmente responsável 

A organização deve ser conduzida com base 

nos princípios éticos em todas as atividades. É 

necessário ter transparência nas tarefas 

desenvolvidas para que os colaboradores 

confiem na organização.  

 
Fonte: Gil (2011). 
 

Portanto, o profissional atuante na gestão de pessoas deve possuir tais 

competências e habilidades, com o intuito de contribuir para o sucesso da 

organização e dos colaboradores, agregando valor a instituição e as pessoas, 

transformando o clima organizacional em um ambiente agradável e coletivo.   

Sendo assim, Gonçalves e Macedo (2012), afirmam que o gestor de 

pessoas deve saber diferenciar as características pessoais de cada 

colaborador no dia-a-dia da empresa, pois cada um possui personalidade 

diferente, além de atribuições próprias, como, conhecimentos, habilidades e 

capacidades diferentes. Logo, cabe ao setor de Gestão de Pessoas o papel de 

humanizar as organizações.  

Continuação: Quadro 1: Novo perfil do gestor. 
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Deste modo, é relevante citar os seis processos básicos da Gestão de 

Pessoas, que segundo Chiavenato (2014b), são: os processos de agregar 

pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver pessoas, manter 

pessoas e monitorar pessoas, como mostra na Figura 2.  

 

Figura 2: Processos básicos de gestão de pessoas. 

Fonte: Chiavenato (2014b, p. 14) 

 

Assim sendo, este departamento deve ser um local onde ocorre o 

processo educativo, em que as pessoas consigam aperfeiçoar os seus 

conhecimentos, habilidades e atitudes, desenvolvendo-as individualmente e 

coletivamente no que se refere aos objetivos da empresa. Todavia, é 

fundamental que o gestor de pessoas trabalhe com estes conceitos no 

ambiente organizacional, visando que as empresas respeitem, valorizem e 

reconheçam o valor dos seus funcionários. 

De acordo com Ribeiro (2012), o profissional da GP deve desenvolver 

um perfil de extrema agilidade no tratamento com as pessoas, além de buscar 

possuir habilidades que não estejam ligadas somente ao seu trabalho de rotina, 
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como conhecimento da estratégia empresarial, e sim no modo de lidar com o 

bem mais frágil e precioso da empresa: as pessoas.  

O profissional dentro da Gestão de Pessoas possui como função 

administrar e incentivar as pessoas e transformar o local de trabalho em um 

ambiente dinâmico, oferecendo um clima organizacional agradável para seus 

colaboradores. É de extrema importância que o setor de Recursos Humanos 

trabalhe com um sistema operacional e ao mesmo tempo estratégico, que visa 

as pessoas, e não somente as atividades burocráticas desempenhadas pela 

área. (CHIAVENATO, 2014b).   

Dessa maneira, o gestor de pessoas precisa atuar de forma transparente 

com todos os envolvidos na empresa, desde os altos níveis de gerência até os 

fornecedores e clientes. No entanto, além de desenvolver as atividades 

necessárias para o andamento da organização, o administrador deve 

desempenhar o papel de motivador para os colaboradores, trabalhando com 

planos de carreiras, benefícios e recompensas, visando o alcance dos objetivos 

da organização e das pessoas.  

Segundo Zavaglia (2006 apud GARCIA, 2002, p.182), afirma que diante 

do cenário globalizado, a área da Gestão de Pessoas precisará ser muito mais 

hábil e conectada, e para isso, requer um profissional que se encaixe nessas 

exigências. De acordo com o autor, é preciso que os profissionais da área 

saibam:  

 

Quadro 2: Exigências para o profissional da Gestão de Pessoas.  

Liderar o processo de mudança 
organizacional 

Compreendendo o negócio, a cultura 

da empresa e auxiliando as pessoas 

para enfrentar novos desafios. 

 

Flexibilizar normas, conceitos, 
métodos e processos 

Criando um clima organizacional 

capaz de atuar com as rápidas 

mudanças que são exigidas pelo 

ambiente.  

 

Estimular a integração Estimular a cooperação e a relação 

entre as áreas e as pessoas.  

 
Fonte: Zavaglia (2006). 
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Incorporar os padrões de valores e de 
significados sociais 

Implementar padrões com o intuito de 
gerar melhoria na qualidade de vida 
no trabalho, organizar o trabalho, de 
modo que seja realizado com maior 
eficiência e inserir produtos e serviços 
que preencham as necessidades dos 
clientes 

Solidificar compromissos O gestor deve fortalecer as relações 

com todas as partes interessadas da 

organização.  

 

Incentivar a capacitação das pessoas O profissional da gestão de pessoas 

deve promover ações na empresa, 

que estimule nos colaboradores o 

desenvolvimento e a aprendizagem 

individual, coletiva e organizacional.  

 
Fonte: Zavaglia (2006). 
 

Dessa maneira, o gestor de pessoas precisa estar atendo a todas as 

atividades que está sendo desempenhada na organização. No entanto, cada 

administrador possui uma forma diferente de trabalhar. O gestor de pessoas 

necessita de conhecimento e habilidades para lidar com os diferentes perfis 

profissionais dos colaboradores, desde os que se sentem motivados pela 

organização até os que estão trabalhando apenas pela necessidade, sem 

motivação alguma. (GONÇALVES;MACEDO, 2012).  

Ainda conforme os autores, dentre essas habilidades, o profissional deve 

autodesenvolver boa comunicação, saber trabalhar em equipe e estimular seus 

colaboradores de modo que se sintam motivados, proporcionando qualidade de 

vida no ambiente de trabalho. 

Entretanto, não é fácil desempenhar esses papéis nas organizações, 

muitos administradores que possuem a visão de gestão de pessoas encontram 

dificuldades para trabalhar com essa metodologia na organização, pois muitas 

empresas ainda adotam o sistema burocrático de trabalho e não possuem 

como cultura organizacional a valorização do funcionário.  

Dessa forma, além das habilidades e competências necessárias para 

gerir pessoas, o administrador tem como obstáculo mostrar as organizações 

Continuação: Quadro 2: Exigências para o profissional da Gestão de Pessoas.  
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que trabalhar com a gestão de pessoas não é somente exercer as atividades 

de recrutamento, folha de pagamento, admissão e demissão, entre outras 

atribuições que é dado a área, mas que também é necessário ter a 

preocupação com a qualidade de vida do colaborador, de maneira que se 

sintam realizados em participar da empresa. (GONÇALVES; MACEDO, 2012).  

Portanto, cabe ao administrador desenvolver essas competências e a 

organização compreender a importância da valorização das pessoas para seu 

crescimento e sucesso, de modo que a atuação do gestor de pessoas seja 

indispensável para a empresa.  
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este estudo consistiu em responder o papel do administrador na área de 

Recursos Humanos e sua importância para a gestão de pessoas nas 

organizações. Para isso, foi preciso traçar alguns objetivos. O objetivo geral 

propôs-se a estudar a importância do administrador no setor de Recursos 

Humanos para a Gestão de Pessoas nas organizações. 

O primeiro objetivo propôs identificar os conceitos de Administrador e 

Recursos Humanos. Com isso, foi possível compreender um pouco a respeito 

de seus significados. Assim, o Administrador tem possibilidade de atuar em 

diversas áreas da empresa de diferentes formas e deve possuir algumas 

habilidades e atitudes com o intuito de atingir os objetivos da empresa. Já o 

setor de Recursos Humanos, não engloba apenas os processos operacionais, 

como admissão e demissão de pessoal, mas também cabe ao setor atrair, 

manter e desenvolver pessoas nas organizações.  

Desta forma, o segundo objetivo teve como finalidade apresentar a 

importância da Gestão de Pessoas dentro das empresas. Deste modo, foi 

possível observar o papel fundamental deste setor nas organizações para seu 

sucesso. Logo, identificou-se a necessidade da valorização dos colaboradores 

para que a empresa alcance seus objetivos com êxito.  

Sendo assim, cabe ao administrador desenvolver este conceito junto ao 

setor de Recursos Humanos das empresas. Portanto, o terceiro objetivo visou 

compreender o perfil dos gestores, observando, assim, que o mesmo deve 

possuir novas competências e habilidades para a Gestão de Pessoas.  

Portanto, conclui-se que, a Gestão de Pessoas é um ramo que precisa 

ser mais debatido e compreendido, considerando sua relevância e contribuição 

para as pessoas e para as empresas. Logo, é necessário perceber a 

importância deste profissional e a abrangência da sua atuação nas 

organizações. Assim, espero que este estudo possa ter contribuído para se 

pensar na importância da valorização de pessoas e na necessidade de novos 

profissionais que trabalhem com este conceito nas empresas dentro do setor 

de Recursos Humanos.  
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