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Capital Humano 

INTRODUÇÃO 

Ao longo da história da Administração, os conceitos relacionados às pessoas 

como papel integrante nas organizações, vêm sofrendo profundas 

transformações. Inicialmente, a visão estava centrada na importância de um 

emprego para custear a própria vida, uma preparação básica para exercer as 

tarefas e maximizar a produtividade e receber salário pelo trabalho realizado. 

Com o passar dos tempos, as organizações foram percebendo que o ser 

humano tinha outras necessidades que precisavam ser alcançadas, e só gerar 

a troca do trabalho pelo salário, não respondias por todas estas necessidades. 

Algo mais precisava ser feito... 

Os últimos anos foram marcados pela necessidade de mudança no processo 

de gestão de pessoas pois, as empresas começaram a sentir a necessidade de 

ter pessoas comprometidas dentro das organizações. Através desta visão 

começou-se a criar movimentos focados na elaboração de novas ferramentas 

motivacionais e de desenvolvimento de pessoas. No entanto, mesmo diante 

do aumento da consciência da importância das pessoas para as organizações, 

esse processo ainda sofria muito de aplicação prática das concepções 

filosóficas do novo modelo de gestão, considerando que na teoria todos 

concordavam com a necessidade do tema porém, no ato da aplicação existia 

muita dificuldade, pois antes de cuidar das pessoas deveria garantir o 

atingimento dos objetivos a curto prazo. 

Atualmente o processo de gestão de pessoas tornou-se bastante complexo e 

presente em qualquer empresa do Globo, conduzindo as pessoas como foco 

no planejamento estratégico das organizações, pois, diante do acirramento da 

competição, não basta ter pessoas motivadas e comprometidas, é necessário 

que as pessoas participem do planejamento e conheçam claramente os 

objetivos e metas e participem desde o planejamento até a realização – 

precisavam de pessoas que não fizessem simplesmente parte da empresa e 

sim que fosse parte da estrutura-empresa. A comunicação passou a ser a 
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ferramenta mais importante no processo de gestão, o alinhamento das 

expectativas entre líder e liderado passou a ser um grande aliado no 

atingimento dos objetivos. 
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1. COMPETÊNCIA 01 | MODELOS DE GESTÃO DE PESSOAS 

Olá, Pessoal! 

Vamos começar o nosso estudo sobre Capital Humano? 

Para início é muito importante que vocês comecem a se familiarizar com 

alguns termos, como por exemplo, a palavra “organização” que na verdade 

estaremos nos referindo sempre à empresa. 

1.1 Introdução à Organização 

O nosso palco de estudos será as organizações e como atores principais 

teremos as pessoas que nelas trabalham. Para dar início aos nossos trabalhos, 

vamos conceituar primeiramente organização. 

Organização como um sistema de atividades conscientemente coordenadas 

entre duas ou mais pessoas, onde a cooperação entre elas é essencial para a 

existência da organização (Chiavenato, 2008). 

Outra definição interessante: “... organização um grupo de pessoas que se 

constitui de forma organizada para atingir objetivos comuns. Para que exista 

uma organização, é preciso que existam objetivos comuns, divisão de 

trabalho, fonte de autoridade e relações entre as pessoas”. (Lacombe, 2011, 

p. 11) 

Segundo Simon, Smithburg Thopsom (apud Lacombe, 2011), é possível refletir 

alguns pontos no que diz respeito às organizações: 

 Uma organização é um sistema de comportamentos sociais interligados 

de numerosas pessoas, ou seja, os participantes da organização 

(funcionários); 



 

 

 6 

Técnico em Recursos Humanos 

  Competência 01 

 Cada participante e cada grupo de participantes recebem incentivos 

(salários) da organização, em troca dos quais contribuem (exercendo as 

suas atividades) para ela; 

 Cada participante continuará a tomar parte na organização enquanto os 

incentivos que lhe são oferecidos forem tão grandes ou maiores do que 

as contribuições que dele forem solicitadas; 

 As contribuições (resultados – lucratividade) trazidas pelos diferentes 

grupos de participantes são a fonte da qual a organização retira os 

incentivos a eles oferecidos; 

 A organização só continuará existindo enquanto as contribuições forem 

suficientes para proporcionar incentivos bastante grandes para motivar 

as contribuições. 

As organizações possuem como grande objetivo o alcance de resultados 

estipulados anteriormente a partir da missão estabelecida pela empresa, que, 

sem dúvida alguma, toda organização busca a lucratividade. 

Nesse momento, vale a pena reforçarmos uma condição essencial para a 

existência da organização: a união de no mínimo duas pessoas cooperando 

entre si. Segundo Chiavenato (2008), as organizações constituem uma das 

mais admiráveis instituições sociais que a criatividade e engenhosidade 

humana já construíram. As organizações de hoje são diferentes das de ontem 

e, provavelmente, amanhã e no futuro distante apresentarão diferenças ainda 

maiores.  

As organizações estão em constante mudança, uma vez que são sistemas 

abertos e sofrem a influência do ambiente no qual estão inseridas. Da mesma 

forma, elas interferem no ambiente também, tendo a capacidade de 

influenciar. Podemos entender, então, a influência de ambas as partes 

(organização e ambiente) no que diz respeito a mudanças. 

As organizações têm um poder grande de influenciar a vida das pessoas, uma 

vez que passamos a maior parte do nosso tempo inserido em organizações 
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trabalhando. As organizações, de certa forma ou completamente, interferem 

no modo de vida das pessoas, modificando ou introduzindo novos hábitos, 

suas perspectivas em relação ao mundo, entre outras interferências.  

Não se pode imaginar uma sociedade sem organizações. Sendo assim, as 

organizações fazem parte das nossas vidas em todos os sentidos. Para isso, 

cito abaixo alguns exemplos de organizações. Será possível perceber, a partir 

daí, que organização compreende absolutamente tudo. Segue os exemplos: 

Exemplos de Organização 

 Empresas Industriais 

 Bancos e Financeiras 

 Escolas e Universidades 

 Lojas e Comércio 

 Igrejas 

 Hospitais e Clínicas Médicas 

 Rádio e Televisão 

 Empresas Jornalísticas 

 Empresas de Consultorias 

 Empresa de Auditoria 

 Cinema e Teatro 

 Empresas de Propaganda 

 Shopping Centers 

Fonte: Silva, 2012 

As organizações ao longo dos tempos passaram por modificações que sejam a 

partir de uma mudança ambiental, cultural ou social. A globalização bate a 

porta de países e, consequentemente, das empresas que querem alcançar 

objetivos cada vez maiores dentro de suas propostas organizacionais. A 

evolução da comunicação, da tecnologia, da competição entre empresas se 

torna cada vez mais evidente nos tempos de hoje. O que vocês acham da 

gente conhecer um pouco mais sobre essas mudanças? 
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1.2 Evolução do Ambiente Organizacional 

Já afirmamos, anteriormente, a capacidade de mudança nas características 

das organizações. A capacidade de influenciar e ser influenciado pelo 

ambiente. Sendo assim, poderemos observar na prática como essas mudanças 

acontecem. 

No decorrer do século XX, as organizações passaram por três fases distintas: a 

era da industrialização clássica, industrialização neoclássica e a era da 

informação, momento em que estamos hoje. A partir disso, iremos destacar 

algumas características que tornaram essas fases tão distintas uma das outras. 

1.2.1 Era da Industrialização Clássica 

Essa fase permaneceu entre os períodos de 1900 a 1950, onde, no momento, 

ocorria uma grande intensificação da industrialização. O que foi isso? Foi o 

momento da introdução significativa de máquinas nas organizações, onde o 

trabalho deixava de ser artesanal. 

As organizações possuíam uma estrutura organizacional burocrática. O que 

quer dizer isso? Essa estrutura organizacional caracteriza-se por 

departamentalização funcional, como também, as decisões são centralizadas 

no topo da hierarquia e no estabelecimento de regras e regulamentos 

internos para disciplinar e padronizar o comportamento das pessoas. Como 

consequência, fazia com que as pessoas profissionalmente não fossem 

desafiadas, pois a estrutura organizacional prendia esse tipo de movimento. É 

importante você analisar a figura abaixo para compreender todas as 

características dessa Era. 
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O desenho mecanístico típico da Era Industrial Clássica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Chiavenato (2010) 

Segundo Chiavenato (2010), a eficiência era a preocupação básica e para 

alcançá-la eram necessárias medidas de padronização e simplificação, bem 

como especialização da mão de obra para permitir escalas de produção 

maiores e a custos menores. 

A cultura organizacional predominantemente era voltada para o passado e 

para a conservação das tradições e valores. As pessoas eram consideradas 

 

 

 

 

 

Desenho Mecanístico 

 Muitos níveis hierárquicos e coordenação centralizada 

 Departamentalização funcional para assegurar especialização 

 Padrões rígidos de comunicação e cargos definitivos e limitados 

 Pequena capacidade de processamento da informação 

 Cargos individuais especializados com tarefas simples e repetitivas. 

 Ênfase na eficiência da produção, no método e na rotina 

 Adequado para ambiente estável e imutável e tecnologia fixa e 
permanente 

 Nenhuma capacidade para mudança e inovação. 
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recursos de produção, juntamente com os outros recursos organizacionais, 

como máquinas, equipamentos e capital.  

Lembrando que a palavra recurso neste contexto representa tudo aquilo que 

é necessário para o funcionamento de uma organização, sendo assim, as 

pessoas simplesmente faziam parte de um conjunto de recursos necessários 

para a organização, nem mais nem menos do que uma máquina, por exemplo. 

Os cargos eram desenhados de maneira fixa e definitiva para obter a máxima 

eficiência do trabalho, e os empregados deveriam ajustar-se eles. 

Nesse momento foi criado um órgão para administração das pessoas 

chamado de Departamento de Relações Industriais. Tendo como objetivo 

diminuir impactos ocasionados exatamente pelas mudanças ocorridas dentro 

das organizações mencionadas acima. 

1.2.2 Era da Industrialização Neoclássica 

Permaneceu entre os anos de 1950 a 1990. As mudanças passaram a ser mais 

rápidas nesse momento. As transações comerciais sofreram uma grande 

mudança, passando a ser regionais e, até mesmo, internacionais, onde antes 

era apenas a nível local. Com isso, estou querendo dizer que as organizações 

conseguiam atender outros mercados devido ao aumento significativo de sua 

produção, como também, numa maior facilidade nas negociações comerciais, 

diminuindo a burocracia e incentivando a competição. 

As organizações investiram em modelos estruturais pra incentivar a inovação 

e para se adaptarem às novas condições externas. A estrutura organizacional 

passou a ser matricial, onde esta estava baseada em conjugar 

departamentalização funcional com um esquema lateral de estrutura por 

produtos / serviços, como podemos observar logo a seguir: 

 

 
Saiba mais sobre a 

Era da 
Industrialização 

Clássica numa cena 
do Filme Tempos 
Modernos com 
Charles Chaplim 

Acesse: 
http://www.youtub
e.com/watch?v=XF

Xg7nEa7vQ 
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Era Industrial Neoclássica 

 

 

 

 

 

Desenho Matricial 

 Desenho híbrido: estrutura funcional acoplada à estrutura de 
produto / serviço. 

 Coordenação descentralizada sob dupla subordinação: autoridade 
funcional e autoridade de projeto (produto / serviço). 

 Padrões duplos de interação em cargos mutáveis e inovadores. 

 Aumento da capacidade de processamento da informação. 

 Cargos adequados para tarefas mais complexas e inovadoras. 

 Ideal para ambiente instável e mutável e tecnologia mutável  

 Razoável capacidade para mudança e inovação. 
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Desenho Matricial típico da Era da Industrialização Neoclássica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Chiavenato (2010) 

A cultura organizacional deixou de privilegiar tradições passadas, dando 

espaço assim a novos comportamentos, principalmente no que se refere a 

inovação no ambiente organizacional. E as pessoas passaram a ser vistas 

como recursos vivos e não mais como fatores associados apenas a produção 
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(recursos de produção). A tecnologia teve um grande fator de influência no 

desenvolvimento nas organizações, como também na vida das pessoas. 

O departamento de administração de pessoas deixou de ser chamado de 

Departamento de Relações Industriais para ser chamado de Departamento de 

Recursos Humanos. Mas não foi só o nome que mudou, o objetivo dele 

também, ele buscava observar as pessoas que trabalhavam nas organizações 

como essenciais, desenvolvendo atividades para o desenvolvimento das 

organizações, como também para as pessoas. O departamento de recursos 

humanos tornou-se o mais importante recurso organizacional e fator 

determinante do sucesso empresarial. 

1.2.3 Era da Informação 

Teve início a partir dos anos de 1990 e permanece até hoje. Sendo assim, 

entendemos que nesse momento, ano de 2014, estamos exatamente na Era 

da Informação. É bom fazer parte de uma história, não acham? 

A tecnologia mencionada acima trouxe para as organizações um 

desdobramento completamente imprevisto, transformando o mundo que é 

hoje numa verdadeira rede de relações, a tão falada e conceituada 

globalização. 

Segundo Chiavenato (2008), a informação passou a cruzar o planeta em 

milésimos de segundos. A tecnologia da informação provocou o surgimento 

da globalização da economia, ou seja, a economia internacional transformou-

se em economia mundial ou global. Houve um movimento intenso no que diz 

respeito à competitividade entre as organizações. 

A estrutura organizacional da Era da Informação pode ser representada por 

uma rede de relações. Um organograma multifuncional, onde todos precisam 

de todos para a execução de suas tarefas. Podemos observar, com bastante 
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clareza no quadro abaixo, a dependência nas relações e algumas 

características dessa Era. 

Modelo Orgânico da Era da Informação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Chiavenato (2010) 

 

 

Desenho Orgânico 

 Ênfase em equipes autônomas e não mais em órgãos ou 
departamentos. 

 Elevada interdependência entre as redes internas de equipes. 

 Organização ágil, maleável, fluída, simples e inovadora. 

 Intensa interação através de cargos autodefinidos e mutáveis. 

 Cargos flexíveis e adequados a tarefas complexas e variadas. 

 Capacidade expandida de processamento da informação. 

 Ênfase na mudança, na criatividade e na inovação. 

 Ideal para ambiente mutável e dinâmico e tecnologia de ponta. 
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Nesse momento, podemos falar que o recurso mais importante deixou de ser 

o capital financeiro e passou a ser o conhecimento. As pessoas com suas 

habilidades e conhecimentos passaram a ser a principal base da nova 

organização. E para administrar essas pessoas o Departamento também 

haveria de mudar, passou a ser chamado de Gestão de Pessoas. 

Segundo Chiavenato (2010), essa Era caracteriza como a vez do 

conhecimento, do capital humano e do capital intelectual (vamos aprofundar 

esses termos posteriormente, não se preocupem com eles agora, ok?). O 

conhecimento torna-se básico e o maior desafio passa a ser a produtividade 

do conhecimento. Podemos destacar como bandeira dessa era: tornar o 

conhecimento útil e produtivo. 

Pessoal, quem diria. Começamos na primeira Era (Industrialização Clássica) 

onde as pessoas eram comparadas a máquinas, hoje (Era da Informação) 

observamos as pessoas sendo consideradas fundamentais para a organização. 

Isso é o que podemos dizer de uma grande e fantástica evolução. 

Para facilitar o entendimento, segue abaixo um quadro explicativo relativo às 

mudanças mais significativas ocorridas nessas transformações 

organizacionais. Vamos observar com bastante clareza as diferenças e, 

principalmente, as mudanças ocorridas no que diz respeito às pessoas, ok? 

Características das Eras da Organização 

ERAS 
Era da 

industrialização 
clássica 

Era da industrialização 
Neoclássico 

Era da Informação 

PERÍODO 1900 – 1950 1950 – 1990 Após 1990 

ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL 
PREDOMINANTE 

Burocrática, 
funcional, 
piramidal, 
centralizadora, 
rígida e inflexível. 
Ênfase nos 
órgãos. 

Mista, matricial, com 
ênfase na 
departamentalização 
por produtos e 
serviços ou unidades 
estratégicas de 
negócios. 

Fluida, ágil e flexível, 
totalmente 
descentralizada. 
Ênfase nas redes de 
equipes 
multifuncionais. 
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CULTURA 
ORGANIZACIONAL 
PREDOMINANTE 

Teoria X. Foco no 
passado, nas 
tradições e nos 
valores 
conservadores. 
Ênfase na 
manutenção do 
status quo. Valor 
à tradição e 
experiência. 

Transição. Foco no 
presente e no atual. 
Ênfase na adaptação 
ao ambiente. 
Valorização da 
renovação e da 
revitalização. 

Teoria Y. Foco no 
futuro e no destino. 
Ênfase na mudança 
e na inovação. Valor 
ao conhecimento e 
criatividade. 

AMBIENTE 
ORGANIZACIONAL 

Estático, 
previsível, 
poucas e 
gradativas 
mudanças. 
Poucos desafios 
ambientais. 

Intensificação e 
aceleração das 
mudanças ambientais. 

Mutável, 
imprevisível, 
turbulento, com 
grandes e intensas 
mudanças. 

MODOS DE LIDAR 
COM AS PESSOAS 

Pessoas como 
fatores de 
produtos inertes 
e estáticos. 
Ênfase nas regras 
e controles 
rígidos para 
regular as 
pessoas 

Pessoas como recursos 
organizacionais que 
devem ser 
administrados. Ênfase 
nos objetivos 
organizacionais para 
dirigir as pessoas. 

Pessoas como seres 
humanos proativos 
e inteligentes que 
devem ser 
impulsionados. 
Ênfase na liberdade 
e no 
comprometimento 
para motivar as 
pessoas. 

ADMINISTRAÇÃO DE 
PESSOAS 

Relações 
industriais 

Administração de 
recursos humanos 

Gestão de Pessoas 

Fonte: Chiavenato (2008) 

Nunca é demais reforçar! 

De uma forma geral, podemos observar no quadro acima que ao longo dessas 

fases foi fácil descobrir a evolução no conceito da forma de trabalhar, como 

também, da concepção de pessoas trabalhando. Inicialmente, as pessoas 

eram consideradas recursos de produção, aparentando assim uma 
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importância minimizada diante dos resultados a serem alcançados pelas 

organizações. 

No decorrer dos tempos, as pessoas passaram a ser vistas como recursos 

vivos, começando a entender a importância das pessoas para o alcance dos 

objetivos organizacionais. E, por fim, o recurso mais importante deixou de ser 

o capital financeiro e passou a ser o conhecimento. E, de uma forma 

surpreendente, o que antes não era valorizado passa ser o referencial em 

toda e qualquer organização: as pessoas. 

As pessoas deixaram de ser simples recursos organizacionais para serem 

abordados como seres dotados de inteligência, conhecimentos, habilidades, 

personalidades, aspirações, percepções. As organizações bem-sucedidas 

perceberam isso e tratam seus funcionários como parceiros do negócio e 

fornecedores de competências e não mais como simples empregados 

contratados. 

Para alcançar êxito nessas modificações estruturais das organizações é 

importante entender como funciona a relação organização e pessoas, uma vez 

que as organizações, como citado anteriormente, precisa das pessoas. 

Entendendo essencialmente o papel do indivíduo nas organizações. E essa 

relação – organização e pessoas – é regida, entendida, analisada, refletida 

pela gestão de pessoas. 

Apesar de ser, a Era da Informação, a era atual em que vivemos. Com o 

decorrer dos anos, o conceito de trabalho muda, sem dúvida alguma. O 

conceito de trabalho e as pessoas no trabalho continua mudando, apesar de 

ainda considerarmos a Era da Informação como denominação para esse 

momento atual. 

 
Caro (a) aluno (a), 

amplie seus 
conhecimentos! 

Acesse o link abaixo 
e leia uma 

entrevista a 
respeito da 

importância do 
Capital Humano nas 

organizações. 
http://www.rh.com
.br/Portal/Motivaca
o/Entrevista/4490/v

alorizacao-do-
capital-

humano.html 
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1.3 Pessoas como Parceiras da Organização 

Qualquer objetivo organizacional precisa estar acompanhado de parcerias. 

Todo processo produtivo (resultados alcançados) somente se realiza com a 

participação conjunta de diversos parceiros, cada qual contribuindo com 

algum recurso. 

Como poderemos observar, no quadro abaixo, cada integrante da organização 

tem seu objetivo específico para o alcance de um objetivo final da 

organização. Na verdade, observa-se uma rede de relações buscando uma 

satisfação de todas as partes. 

Parceiros das organizações 

Fornecedores da organização 
Contribuem com matérias-primas, insumos 

básicos, serviços e tecnologias. 

Acionistas e investidores das 

organizações 

Contribuem com capital (dinheiro) e 

investimentos que permitem o suporte 

financeiro da organização. 

Empregados da organização 

Contribuem com seus conhecimentos, 

capacidades e habilidades, proporcionando 

decisões e ações que trazem dinamismo as 

organizações. 

Clientes e consumidores 

Contribuem para a organização, adquirindo 

os seus bens ou serviços colocados no 

mercado. 

Fonte: Silva (2012) 

Segundo Chiavenato (2008), através dos resultados a organização pode 

proporcionar um retorno maior às contribuições efetuadas pelos parceiros e 

manter a continuidade do negócio. É importante que vocês saibam que as 
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organizações costumam privilegiar os parceiros mais importantes garantindo 

assim o alcance de seus resultados. 

Pessoal, vocês teriam alguma dúvida da importância do parceiro “empregado” 

para o êxito da organização? Espero que não. 

O parceiro mais íntimo da organização é o empregado: é ele que está dentro 

da organização, que lhe dá vida e dinamismo, que faz as coisas acontecerem. 

Não adianta a organização ter recursos financeiros, clientes para utilizar os 

serviços ou produtos, se não existir os empregados para fazer, como dito 

anteriormente, as coisas acontecerem. 

As pessoas dependem das organizações nas quais trabalham para atingir seus 

objetivos individuais. De outro lado, as organizações também dependem 

diretamente das pessoas para operar, produzir seus bens e serviços, atender 

seus clientes, competir nos mercados e atingir seus objetivos globais e 

estratégicos. Como podemos exemplificar no gráfico abaixo: 

Objetivos organizacionais e objetivos pessoais 

 

 

 

 

 

Fonte: Chiavenato (2008) 

Podemos então afirmar que existe uma relação de dependência mútua entre 

as pessoas e as organizações. As organizações recrutam e selecionam seus 

 

 

OBJETIVOS 

Organizacionais 

Individuais 

O que a organização pretende alcançar: 

Lucro, produtividade, qualidade, redução 

de custos, participação no mercado, 

satisfação do cliente etc.  

O que as pessoas pretendem alcançar: 

Salário, benefícios sociais, segurança e 

estabilidade no emprego. Condições 

adequadas de trabalho. Crescimento 

profissional.  

Figura 1 – Objetivos organizacionais e objetivos individuais das pessoas 
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recursos humanos para, com eles e por meio deles, alcançarem objetivos 

organizacionais. Por outro lado, os indivíduos, uma vez recrutados e 

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

servem-se da organização para consegui-los. 

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

fazê-las operar e funcionar. Como já bem comentamos, não há organização 

sem pessoas. Toda organização é constituída de pessoas e delas depende para 

seu sucesso e continuidade. 

Segundo Chiavenato (2008), as organizações conseguem visualizar duas 

vertentes no modo de ver as pessoas: 

 Pessoas como pessoas, dotadas de características próprias de 

personalidade e individualidade, aspirações, valores, atitudes, 

motivações e objetivos individuais; 

 Pessoas como recursos, dotadas de habilidades, capacidades, destrezas 

e conhecimentos necessários para a tarefa organizacional. 

Uma organização em busca da excelência deve fazer com as pessoas que nela 

trabalham sejam administradores, ou seja, além de executar as tarefas, cada 

pessoa deve conscientizar-se de que ela deve ser o elemento de diagnóstico e 

de solução de problemas para obter uma melhoria contínua de seu trabalho 

dentro da organização. 

1.4 Talento Humano e Capital Intelectual 

Estão lembrados que já mencionamos esses termos anteriormente? Então, 

chegou a hora de falarmos deles. Vamos lá! 

O sucesso das organizações depende, em grande parte, dos talentos humanos 

que nelas trabalham. Para uma pessoa ser um talento é necessário ter algum 
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diferencial, ou seja, deve possuir algo que o diferencia dos demais. Segundo 

Chiavenato (2010), o talento envolve acima de tudo quatro aspectos 

essenciais para a competência individual. 

Precisamos fazer uma pausa no raciocínio para definirmos antes o que é 

competência. Será que vocês já sabem? É uma palavra habitual nos meios 

organizacionais. Geralmente, dizemos que uma pessoa é competente quando 

ela realiza alguma tarefa de forma adequada. E ter competência o que seria? 

Podemos citar duas grandes definições de competência: 

a) “Competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, 

que afetam a maior parte do trabalho das pessoas, e que se relacionam 

com o seu desempenho” (Leme, 2005) 

b) “Competência como um agrupamento de conhecimentos, habilidades e 

atitudes correlacionadas, que afeta parte considerável da atividade de 

alguém, que se relaciona com se desempenho, que pode ser medido 

segundo padrões preestabelecidos, e que pode ser melhorado por meio 

de treinamento e desenvolvimento”. (Leme, 2005) 

Competência possui três pilares de sustentação: 

1. Conhecimento (C): É o saber. É o que pode ser aprendido nas escolas, 

nas universidades, nos livros, entre outras formas de adquirir 

conhecimentos. 

2. Habilidade (H): É o saber fazer. É tudo que é possível ser utilizado dos 

conhecimentos adquiridos no dia-a-dia. 

3. Atitude (A): É o saber fazer acontecer. É exercitar as habilidades de um 

determinado conhecimento. 
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E esses pilares também podem ser divididos entre competências técnicas e 

comportamentais. As competências técnicas podem ser caracterizadas por 

todo o conhecimento que é necessário saber para desempenhar uma 

determinada função. É tudo que o profissional precisa para ser um 

especialista. Enquanto que as competências comportamentais representam 

tudo o que o profissional precisa demonstrar como seu diferencial 

competitivo, causando assim impacto na nos resultados alcançados. 

Tipos de competência 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva (2012) 

Uma pessoa para ser considerada um Talento é necessário que ela possua 

esses pilares, formando assim a sua competência. Não adianta uma pessoa 

“saber”, se não “sabe fazer”. Não adianta uma pessoa “saber fazer”, se não 

“sabe fazer acontecer”, ou seja, se não tem atitude para fazer. E, assim, 

podemos fazer várias suposições, mas qualquer uma que faça, sempre vai nos 

levar a necessidade de haver numa mesma pessoa esses pilares. 

De uma forma prática, podemos exemplificar as competências citadas acima 

em forma de exemplos: 

 Exemplo 01: De que adianta um médico que passou grande parte de 

sua vida nos bancos da faculdade se ele não for a campo praticar e 

 

COMPETÊNCIA HABILIDADE 

 

ATITUDE 

COMPETÊNCIA TÉCNICA 

COMPETÊNCIA 

COMPORTAMENTAL 

H 

A 

CONHECIMENTO 

C 
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exercitar todo o seu conhecimento? Temos o Conhecimento sem 

Habilidade, pois faltou Atitude para atingir esse objetivo. O C sem HA 

não é competência. 

 Exemplo 02: Mas se esse médico estiver trabalhando em um setor de 

pesquisa de um hospital, mas não tiver persistência, criatividade e 

tantas outras características para trazer novidades, descobrir novos 

processos ou caminhos, ele não terá Competência, pois o CH sem A não 

é competência. 

Segundo Leme (2005), muitas empresas fazem seus processos de avaliação de 

desempenho baseados no CH e deixam de lado o A da Competência. Isso leva 

a uma avaliação incompleta e errônea, afinal um profissional pode ser 

excelente tecnicamente e péssimo no relacionamento interpessoal (um 

exemplo de atitude – competência comportamental). Consequentemente, os 

resultados, tanto dele quanto de sua equipe, serão afetados. 

Com isso, percebemos a grande necessidade de profissionais desenvolverem 

as competências comportamentais. Uma pessoa adquire conhecimentos e 

consegue colocá-lo em prática de uma forma relativamente fácil, no entanto, 

modificar princípios, crenças, hábitos, vícios e cultura desse mesmo 

profissional, já se torna uma tarefa mais árdua.  

Agora que já sabemos o que é um talento humano, podemos ampliar os 

nossos conhecimentos, buscando informações sobre o que é capital humano.  

Segundo Bohlander & Snell (2009), a expressão capital humano diz respeito ao 

valor econômico do conhecimento, das habilidades e das capacidades da 

empresa. Embora o valor desses ativos possa não aparecer diretamente no 

balanço patrimonial de uma empresa, seu impacto no desempenho dela é 

enorme. O capital humano é intangível (não quantificável), e as empresas não 

podem gerenciá-lo da mesma maneira que gerenciam cargos, produtos e 

tecnologias. 
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Capital humano é o grande patrimônio das organizações. Segundo Chiavenato 

(2010), capital humano é composto por dois aspectos principais: 

1. Talentos: já conhecemos, mas reforçando. Pessoas dotadas de 

conhecimentos, habilidades, julgamentos e atitudes, formando as 

competências individuais. 

2. Contexto: caracterizado como o ambiente interno adequado para 

desenvolver os talentos, sendo composto pela arquitetura 

organizacional (nada mais é do que a organização do trabalho), pela 

cultura organizacional e pelo estilo de gestão da empresa. 

Podemos observar na figura abaixo os componentes do capital humano e suas 

características. E concluir que não basta uma pessoa ser um talento, pois esta 

está inserida num contexto e que este precisa ser propício, favorável. Sendo 

assim, precisamos entender que o conjunto – talento e contexto – é a medida 

certa para a formação de um capital humano. 

Os componentes do Capital Humano 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Chiavenato (2010). 
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Sendo assim, fica claro que no mundo corporativo não basta apenas ter o 

talento é necessário que esses talentos estejam integrados em um contexto 

que seja favorável para o seu desenvolvimento. 

E, finalmente, o que é capital intelectual? Na verdade, capital intelectual é o 

somatório de três vertentes: 

 Capital Interno: envolve a estrutura interna da organização, ou seja, seu 

conceito, modelo e sistemas administrativos. A cultura da organização 

faz parte do capital intelectual de uma forma significativa como fator de 

mudança. 

 Capital Externo: envolve a estrutura externa da organização, ou seja, a 

relação com clientes e fornecedores. Essa vertente é medida através do 

grau de satisfação dos clientes perante os serviços desenvolvidos pela 

organização. 

 Capital Humano: é constituído por talentos e competências das 

pessoas. 

Chiavenato (2009) destaca algumas perspectivas em relação ao capital 

intelectual: 

1. Para reter e desenvolver o conhecimento, as organizações devem 

oferecer um trabalho desafiante que agregue experiências e 

conhecimentos às pessoas. 

2. O conhecimento proporcionado por seus funcionários constitui a 

riqueza mais importante das organizações. 

3. As organizações precisam desenvolver estratégias claras de gestão de 

pessoas para poderem conquistar, reter e motivar seus funcionários. 

4. Os funcionários que detêm o conhecimento são os principais 

contribuintes para o sucesso da organização. 

5. As organizações precisam transformar-se rapidamente em organizações 

de aprendizagem, para poderem aplicar adequadamente o 

conhecimento. 
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6. Para serem bem-sucedidas na Era da Informação, as organizações 

devem adotar a perspectiva do conhecimento e investir pesadamente 

nele. 

Pessoal, são tantos nomes semelhantes, capital humano, capital intelectual, 

acredito ser interessante entender através do quadro abaixo. É um quadro 

explicativo que vai ajudar vocês a compreenderem esses termos. 

Os desdobramentos do Capital Intelectual 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Chiavenato (2009) 

Segundo Chiavenato (2010), a gestão de pessoas está agora focada no capital 

humano e nas suas consequências sobre o capital intelectual da organização. 

Assim, o campo de influência da gestão de pessoas se estende não somente 

às “nossas pessoas”, como também “nossa organização” e aos “nossos 

clientes”. 

Inicialmente acreditava-se que bastava a Gestão de Pessoas saber lidar e 

transformar seus funcionários em talentos. Com o decorrer do tempo, foi 
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observado que também era necessário transformar o lugar onde elas 

trabalhavam. Este é o novo papel da gestão de pessoas. Mas o que na 

realidade significa a expressão Gestão de Pessoas? Vamos descobrir agora? 

1.5 Introdução à Gestão de Pessoas 

Segundo Gil (2009), 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. Sendo assim, o contexto 

da gestão de pessoas é formado por pessoas e organizações. E reforçando 

ainda mais, sem organizações e sem pessoas não haveria a Gestão de Pessoas. 

O Gestor de Pessoas desempenha naturalmente quatro funções 

administrativas: planejar, organizar, dirigir e controlar. Segundo Chiavenato 

(2010), a Gestão de Pessoas procura ajudar o administrador a desempenhar 

todas as funções descritas acima, uma vez que ele não realiza seu trabalho 

sozinho, mas através das pessoas que forma sua equipe. 

A Gestão de Pessoas, segundo Chiavenato (2010), possui quatro papéis 

bastante definidos dentro de uma organização: 

1. Administração estratégica de recursos humanos: a responsabilidade de 

ajudar a estratégia da organização acontecer. 

2. Administração da infra-estrutura da empresa: a necessidade de 

oferecer serviços para a organização, garantindo que a mesma alcance 

a eficiência e a eficácia. 

3. Administração da contribuição dos funcionários: responsabilidade na 

ajuda no envolvimento e comprometimento dos funcionários, buscando 

parceiros para a organização. 

4. Administração da transformação e da mudança: responsabilidade no 

desenvolvimento de uma organização mais criativa, inovadora e 

renovadora. 
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A partir da nova concepção de organização, como já vimos - a passagem das 

Eras industriais para a Era da informação – foi exigido também uma nova 

concepção de Gestão de Pessoas. Sendo, necessário, então, uma perfeita 

reorientação da área – nos aspectos organizacionais e estruturais como nos 

aspectos culturais e comportamentais. A mudança precisa acontecer não 

somente para o órgão responsável pelas pessoas – RH, mas também para 

todos os gerentes de linha, uma vez que eles estariam de frente no 

gerenciamento das pessoas (funcionários). 

Podemos destacar, nesse momento, as novas necessidades da Gestão de 

Pessoas (Chiavenato, 2010): 

 Uma nova visão do homem, do trabalho e da empresa; 

 Estrutura plana, horizontalizada, enxuta, de poucos níveis hierárquicos; 

 Organização voltada para processos e não para funções especializadas e 

isoladas; 

 Necessidade de atender ao usuário – interno e externo – e, se possível, 

encantá-lo; 

 Sintonia com o ritmo e a natureza das mudanças ambientais; 

 Visão voltada para o futuro e para o destino da empresa e das pessoas; 

 Necessidade de criar valor e de agregar valor às pessoas, à empresa e 

ao cliente; 

 Criação de condições para uma administração participativa e baseada 

em equipes; 

 Agilidade, flexibilidade, dinamismo e proação; 

 Compromisso com qualidade e com a excelência de serviços; 

 Busca da inovação e da criatividade. 

A Gestão de Pessoas refere-se às políticas e práticas necessárias para 

administrar o trabalho das pessoas, como (Chiavenato, 2010): 
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1. Agregar talentos à organização; 

2. Integrar e orientar talentos em uma cultura participativa, acolhedora e 

empreendedora. 

3. Modelar o trabalho seja individual ou em equipe de maneira a torná-lo 

significativo, agradável e motivador. 

4. Recompensar os talentos pelo excelente desempenho e pelo alcance de 

resultados como reforço positivo. 

5. Avaliar o desempenho humano e melhorá-lo continuamente. 

6. Comunicar, transmitir conhecimento e proporcionar retroação 

intensiva. 

7. Treinar e desenvolver talentos para criar uma organização de 

aprendizagem. 

8. Proporcionar excelentes condições de trabalho e melhorar a qualidade 

de vida no trabalho. 

9. Manter excelentes relações com talentos, sindicatos e comunidade em 

geral. 

10. Aumentar a competitividade dos talentos para incrementar o capital 

humano da organização e, consequentemente, o capital intelectual. 

11. Incentivar o desenvolvimento organizacional. 

Até esse momento, chegamos às características da gestão de pessoas e seus 

desdobramentos. Em seguida, iremos detalhar esses aspectos e inserindo 

também as atividades e responsabilidades do departamento de recursos 

humanos dentro das organizações. 
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2. COMPETÊNCIA 02 l DEFINIÇÃO DA ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS E SEUS SUBSISTEMAS 

Oi, Pessoal! Estão gostando da nossa disciplina Capital Humano? Gostaram da 

primeira competência que estudamos? Interessante, não é? Sabemos que, até 

em questões mais burocráticas ou administrativas, podemos dizer que 

envolve o ser humano, passando por mudanças e evoluções. O quanto nós, 

seres humanos, somos importantes para o universo organizacional. 

E, então, vamos continuar os nossos estudos? Querem aprender outras 

coisas? Vamos lá! 

2.1 Recursos Organizacionais 

A organização é formada por um contexto social através do qual se reúnem 

recursos variados para atingir determinados objetivos. Sem recursos não há 

como atingir os objetivos. Os recursos são meios que as organizações 

possuem para realizar suas tarefas e atingir seus objetivos: são bens ou 

serviços consumidos na realização das atividades organizacionais. 

 

 

 

 
Figura 1 – Dúvida 
Fonte: < http://pt.dreamstime.com/ponto-de-interrogacao-thumb6906191.jpg> (2012) 

 

 

Pessoal, mas o que é um recurso? 

http://pt.dreamstime.com/ponto-de-interrogacao-thumb6906191.jpg


 

 

 30 

Técnico em Recursos Humanos 

  Competência 02 

Nesse momento, é interessante estendermos o que seria considerado recurso 

dentro de uma organização. Geralmente, quando se fala em recursos, surge a 

imagem simplista de dinheiro, equipamento, materiais, ou seja, tudo o que é 

necessário para uma organização funcionar. No entanto, recurso 

organizacional abrange muito mais do que isso. Podemos observar logo 

abaixo a variedade e complexidade desses recursos dentro de uma 

organização. 

Segundo Chiavenato (2010), os recursos organizacionais podem ser 

classificados em cinco grupos: 

 Recursos Físicos ou Materiais: são os recursos necessários da 

organização, seja prestar serviços especializados, seja produzir bens ou 

produtos. 

 Recursos Financeiros: refere-se ao dinheiro sob a forma de capital, fluxo 

de caixa (entradas e saídas), empréstimos, financiamentos, crédito etc. 

 Recursos Humanos: são as pessoas que ingressam, permanecem e 

participam da organização, qualquer que seja o nível hierárquico ou sua 

tarefa. 

 Recursos Mercadológicos: constituem os meios através dos quais a 

organização localiza, entra em contato e influencia os seus clientes e 

usuários. 

 Recursos Administrativos: constituem todos os meios através dos quais 

as atividades organizacionais são planejadas, organizadas, dirigidas e 

controladas. 

Podemos então observar a variedade de recursos existentes numa 

organização. No quadro a seguir é possível visualizar os recursos e seus 

respectivos conteúdos. 
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Recursos Conteúdo principal 

Materiais ou físicos 

 Edifícios e terrenos 

 Máquinas 

 Equipamentos 

 Instalações 

 Matérias-primas 

 Materiais 

 Tecnologia de produção 

Financeiros 

 Capital 

 Fluxo de dinheiro 

 Crédito 

 Receita 

 Financiamentos 

 Investimentos 

Humanos 

 Diretores 

 Gerentes 

 Chefes 

 Supervisores 

 Funcionários 

 Operários 

 Técnicos 

Mercadológicos  Mercado de clientes, consumidores ou usuários 

Administrativos 

 Planejamento 

 Organização 

 Direção 

 Controle 
Figura 2 - Classificação dos Recursos Organizacionais 
Fonte: Chiavenato (2008) 

Nesse contexto, não é preciso reforçar para vocês que o nosso objeto de 

estudo será propriamente o Recursos Humanos. Começamos a entender a 

importância das pessoas nas organizações no estudo anterior, a partir do 

desenvolvimento da concepção de pessoas dentro das organizações, ou seja, 

da concepção das pessoas trabalhando numa organização. 

 



 

 

 32 

Técnico em Recursos Humanos 

  Competência 02 

Estudamos que as pessoas e as organizações passaram por mudanças 

significativas, principalmente no que diz respeito à relação de necessidade 

que um tem do outro, ou melhor, hoje na Era da Informação fica claro a 

importância das pessoas para a organização e vice-versa. Lembram disso? 

A importância das pessoas se torna evidente quando entendemos que as 

pessoas trazem para as organizações suas habilidades, conhecimentos, 

atitudes, comportamentos, percepções etc. Em qualquer nível hierárquico – 

diretores, gerentes, operários – as pessoas desempenham papéis altamente 

diferentes, ou seja, os cargos, dentro da hierarquia de autoridade e de 

responsabilidade existente na organização. Sendo assim, Chiavenato (2010) 

define muito bem essa relação – organização e pessoas: mais do que recursos, 

elas são participantes da organização. 

Cada recurso organizacional possui uma área da administração específica, 

demonstrando uma divisão de trabalho e de especialização de atividades. 

Podemos, assim, observar no quadro abaixo essa classificação. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 3 - Os recursos organizacionais e as especialidades da administração 
Fonte: Chiavenato (2008) 

 
Saiba mais sobre a 

importância do 
recurso humano 

dentro das 
organizações. 

Acesse: 
http://www.youtub
e.com/watch?v=tVV
ipZT1cZU&feature=

related 
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Como vocês já devem imaginar, iremos focar nossos estudos no capital 

humano nas organizações, sendo, os recursos mais complexos de que uma 

organização dispõe. 

É importante dizer que em todos os recursos (administrativos, materiais, 

financeiros, mercadológicos) além dos recursos humanos, estão envolvidos 

por pessoas. Todos os departamentos dentro de uma organização, 

independente do objetivo a ser alcançado, estão envolvidos por pessoas. 

Sendo assim, as pessoas estão por toda a parte dentro da organização. 

É importante, neste momento, Pessoal, compreender que administrar é uma 

tarefa comum a todas as áreas e níveis da organização. E, principalmente, 

dentro de uma organização, administrar pessoas não é uma tarefa exclusiva 

do profissional de recursos humanos (departamento), mas uma 

responsabilidade presente em todas as áreas e níveis da organização. Cada 

diretor, gerente ou chefe administra pessoas que lhe são subordinadas direta 

e indiretamente além das suas responsabilidades específicas, assumindo uma 

responsabilidade de linha (iremos reforçar essa ideia posteriormente, não se 

preocupem). 

Sendo assim, esses administradores dos recursos humanos (chefes, gerentes 

de cada departamento da organização) são responsáveis por (Lacombe, 

2011): 

 Pelos resultados de sua área e os de seus subordinados; 

 Por distribuir os trabalhos, planejar e controlar os resultados; 

 Por motivar e avaliar os subordinados e lhes dar feedback (retorno) 

sobre seu desempenho; 

 Por decidir quem deve ser admitido, promovido e demitido; 

 Pela orientação e educação dos novos empregados; 

 Pelo treinamento de seus subordinados; 

 
Caro (a) aluno (a), 

amplie seus 
conhecimentos! 

Acesse o link abaixo 
e leia uma 

entrevista a 
respeito da 

importância do 
Capital Humano nas 

organizações. 
http://www.rh.com
.br/Portal/Motivaca
o/Entrevista/4490/v

alorizacao-do-
capital-

humano.html 
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 E, sobretudo, por zelar pela segurança do trabalho de todo o seu 

pessoal. 

Infelizmente, alguns administradores acreditam que formar pessoas não é 

parte de sua atribuição, que isso cabe ao órgão de recursos humanos. Mas, 

como vimos definitivamente isso não corresponde a uma verdade. O órgão de 

Recursos Humanos deve orientar e apoiar os gerentes e prestar-lhe serviços, 

mas a cada gerente cabe a administração dos recursos humanos da 

organização. 

Segundo Lacombe (2011), os bons administradores, no entanto, são 

verdadeiros educadores de seus subordinados e devem agir sempre com 

imparcialidade e justiça nas decisões que afetam os subordinados. 

Mas, vamos falar um pouco mais sobre os recursos organizacionais! 

Segundo Chiavenato (2008), os recursos são constituídos por ativos e 

capacidades organizacionais. Vamos observar no quadro abaixo: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Constituição dos recursos 
Fonte: A Autora (2012) 

 
Caro (a) aluno (a), 

amplie seus 
conhecimentos! 

Acesse o link abaixo 
conheça a ciência 

Administração, 
ajudando então a 

compreender o que 
é administrar. 

http://pt.wikipedia.
org/wiki/Administra
%C3%A7%C3%A3o 

 
RECURSOS 

Ativos Organizacionais Capacidades 

São dons que uma organização 
acumulou como resultado de 

investimento em escala, plantas e 
localização. 

São conjuntos complexos de 
habilidades e aprendizado coletivo, 

o qual assegura a execução de 
atividades funcionais através de 

processos organizacionais. 

Tipos: 
Ativos físicos, financeiros, de 

operações, legais, humanos e de 
marketing 

Tipos: 
Capacidades estratégicas, 
funcionais e operacionais 
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2.2 Estilos de Administração de Recursos Humanos 

Pessoal, é muito importante que vocês entendam que toda organização tem 

uma forma de gestão, ou seja, uma forma de gerir suas pessoas. Como 

também, todas as pessoas têm um estilo natural de gestão, da mesma forma 

que cada situação requer um estilo específico para dar os melhores 

resultados. 

Vamos começar a entender esses estilos de Gestão, ou melhor, os estilos de 

gerir pessoas? 

As organizações são desenhadas e administradas de acordo com as teorias 

que prevalecem, utilizando vários princípios e pressupostos que norteiam as 

maneiras pelas quais as organizações e seus recursos serão administrados. 

Uma forma válida de administrar as pessoas numa determinada época, não 

era mais adequada tempos depois. Isso pode e deve ser explicado pelas 

mudanças na concepção de pessoas e organizações, por exemplo, as Eras da 

Organização (lembram da competência anterior?). 

As organizações, ao longo dos tempos, com o início e o avanço dos estudos da 

Escola de Administração Científica passaram por mudanças. Não é nosso 

objeto de estudo repassar todas essas mudanças, mas podemos visualizar 

algumas. Vamos começar? 

2.2.1 A Teoria X e a Teoria Y 

Essa teoria foi desenvolvida por Douglas McGregor, onde este estudou as 

formas mais adequadas de administrar e de conduzir subordinados para 

alcançar melhores resultados. 

Ele identificou duas concepções opostas de administração baseadas em 

pressuposições acerca da natureza humana: 
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 A tradicional: Teoria X 

 A moderna: Teoria Y 

A Teoria X, segundo McGregor, é praticada pelos administradores que não 

acreditam nas pessoas e impõem forte dependência dos subordinados em 

relação à chefia. A Teoria X afirma que o ser humano tem aversão (repulsa, 

horror, ódio) ao trabalho e, portanto, a maioria das pessoas precisa ser 

pressionada, controlada, dirigida, ameaçada de punição (castigo) e premiada 

materialmente para se esforçar e produzir de forma eficiente e eficaz 

(Lacombe, 2011). 

Hoje podemos perceber que a Teoria X é baseada em concepções incorretas e 

distorcidas sobre a natureza humana, ou seja, a forma que era visto o ser 

humano. Mas, de uma forma surpreendente, essa concepção predominou 

durante décadas no passado.  

Chiavenato (2008) relacionou algumas pressuposições desenvolvidas por 

McGregor para explicar a Teoria X. Vamos verificar: 

 O homem é primariamente motivado por incentivos econômicos 

(salário). 

 Como esses incentivos são controlados pela organização, o homem é 

um agente passivo que precisa ser administrado, motivado e controlado 

pela organização. 

 As emoções humanas são irracionais e não devem interferir no auto 

interesse do indivíduo. 

 As organizações podem e devem ser planejadas de tal forma que o 

sentimento e as características imprevisíveis possam ser neutralizados e 

controlados. 

 O homem é essencialmente preguiçoso e deve ser estimulado por 

incentivos externos. 

 Os objetivos individuais, em geral, se opõem aos objetivos da 

organização, impondo-se, pois, um controle mais rígido. 
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 Em virtude de sua irracionalidade intrínseca, o homem é basicamente 

incapaz de autocontrole e de autodisciplina. 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Para pensar 
Fonte:<http://3.bp.blogspot.com/_YJvAk71hcUg/SVe2U7WC7cI/AAAAAAAAEbg/AYJ4NkFFXJ4/s400/
d%C3% (2012) 

A partir dessas concepções caracterizadas como tradicional do homem, a 

tarefa da administração torna-se restrita à aplicação e controle de energia 

humana unicamente em direção dos objetivos da organização. É importante, 

entendermos como ficaria a concepção do “administrar pessoas”: 

1. A administração é responsável pela organização dos elementos da 

empresa produtiva: dinheiro, materiais, equipamentos e pessoas, no 

interesse de seus fins econômicos. 

2. A administração também é um processo de dirigir os esforços das 

pessoas, motivá-las, controlar as suas ações e modificar o seu 

comportamento para atender às necessidades da organização. 

3. Sem esta intervenção ativa por parte da administração, as pessoas 

seriam passivas às necessidades da organização ou mesmo resistiriam a 

elas. As pessoas devem, portanto, ser recompensadas, pressionadas, 

punidas, controladas: as suas atividades devem ser dirigidas. Esta é a 

tarefa da administração. 

Vamos parar para pensar: o que seria hoje 

das organizações e dos trabalhadores se 

essa concepção prevalecesse em todas as 

organizações? 

 

http://3.bp.blogspot.com/_YJvAk71hcUg/SVe2U7WC7cI/AAAAAAAAEbg/AYJ4NkFFXJ4/s400/d%C3%25
http://3.bp.blogspot.com/_YJvAk71hcUg/SVe2U7WC7cI/AAAAAAAAEbg/AYJ4NkFFXJ4/s400/d%C3%25
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No decorrer dos tempos, McGregor desenvolveu a Teoria Y, onde esta possui 

uma visão totalmente oposta. Esta afirma que o ser humano aceita 

responsabilidades e pode considerar o trabalho da mesma forma que um 

jogo. Mas o que é isso, Pessoal? 

Para produzirem de uma forma eficiente e eficaz, as pessoas devem ser 

motivadas em função de suas necessidades específicas, que podem incluir o 

relacionamento no trabalho, a perspectiva de valorização profissional e 

pessoal e o desafio de um projeto interessante (Lacombe, 2011). 

McGregor defendia a ideia de que a Teoria Y era a correta dentro da realidade 

norte-americana das décadas de 1950 e 1960. E ele baseou sua teoria em um 

conjunto de suposições da teoria da motivação humana (Chiavenato, 2008): 

 A aplicação de esforços físico ou mental em um trabalho é tão natural 

quanto jogar ou descansar. O homem não tem desprazer em trabalhar. 

Dependendo de condições controláveis o trabalho pode ser uma fonte 

de satisfação (e deve ser voluntariamente desempenhado, ou seja, feito 

por que quer) ou uma fonte de punição (e deve ser evitado se possível). 

 O controle externo e a ameaça de punição não são os únicos meios de 

obter o esforço de alcançar os objetivos organizacionais. O homem 

deve exercitar a auto direção e o autocontrole a serviço dos objetivos 

que lhe são confiados. 

 Confiar objetivos é uma função de premiar, associada com seu alcance 

efetivo. As mais significativas recompensas, como a satisfação das 

necessidades do ego (eu) ou de auto realização, são produtos diretos 

dos esforços dirigidos aos objetivos organizacionais. 

 O homem aprende, sob certas condições, não só a aceitar, mas também 

a procurar responsabilidade. A fuga à responsabilidade, a falta de 

ambição e a ênfase sobre a segurança pessoal são geralmente 
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consequências da experiência de cada um e não características 

humanas inerentes e universais. 

 A capacidade de aplicar alto grau de imaginação, de engenhosidade, na 

solução de problemas organizacionais é amplamente e, não 

escassamente, distribuída na população. 

 Sob as condições da moderna vida industrial, as potencialidades 

intelectuais do homem médio são apenas parcialmente utilizadas. 

E, dentro dessa moderna concepção do homem, através da Teoria Y, qual 

seria a tarefa da administração de pessoas? Vamos conhecer agora: 

1. A administração é responsável pela organização dos elementos 

produtivos da empresa: dinheiro, materiais, equipamentos, pessoas, 

para que esta atinja seus fins econômicos. 

2. As pessoas não são, por natureza, passivas ou resistentes às 

necessidades da organização. Elas podem tornar-se assim como 

resultado de sua experiência em outras organizações. 

3. A motivação, o potencial de desenvolvimento, a capacidade de assumir 

responsabilidade, de dirigir o comportamento para os objetivos da 

organização, todos estes fatores estão presentes nas pessoas. Esses 

fatores não são criados nas pessoas pela administração. É 

responsabilidade da administração, proporcionar condições para que as 

pessoas reconheçam e desenvolvam por si próprias essas 

características. 

4. A tarefa essencial da administração é criar condições organizacionais e 

métodos de operação por meio dos quais as pessoas possam atingir 

melhor os seus objetivos pessoais, dirigindo seus próprios esforços em 

direção aos objetivos da organização.  
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De uma forma geral, segundo Chiavenato (2008), a Teoria Y afirma que 

administrar é um processo de criar oportunidades, libertar potenciais, 

remover obstáculos, encorajar o crescimento, proporcionar orientação. É uma 

administração por objetivos em vez de uma administração por controle. 

As figuras abaixo mostram algumas características das pessoas envolvidas na 

Teoria X e da Teoria Y, como os seus objetivos e comportamentos. Vamos 

observar! 

Pressupostos As pessoas são preguiçosas e não gostam 
de responsabilidades 

Objetivos das pessoas  Segurança individual 

Motivação para produzir Emprego e remuneração 

Instrumentos dos gerentes Disciplina, Prêmios materiais 

Figura 6 - As características da Teoria X 
Fonte: Lacombe (2011) 

Pressupostos As pessoas não são preguiçosas e 
assumem responsabilidades 

Objetivos das pessoas  Realização pessoal e profissional 

Motivação para produzir Participação 

Figura 7 - As características da Teoria Y 
Fonte: Lacombe (2011) 

 

Para reforçar ainda mais o entendimento, vamos visualizar um quadro 

demonstrativo das características observadas nas duas teorias. 

Teoria X Teoria Y 

1. Os seres humanos não gostam do 

trabalho e o evitarão, sempre que 

puderem. 

1. O trabalho pode ser uma fonte de 

satisfação ou de sofrimento, 

dependendo das condições. 
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2. Toda organização tem objetivos e, 

para atingi-los, as pessoas que nela 

trabalham devem ser controladas e 

mesmo ameaçadas com punições, 

para que seus esforços sejam 

orientados para aqueles objetivos. 

2. O controle externo e as ameaças 

de punição não são os únicos meios 

de estimular e dirigir esforços. As 

pessoas podem ter autocontrole e 

auto direção desde que convencidas 

e comprometidas.  

3. As pessoas, em geral, preferem ser 

dirigidas a dirigir 

3. As recompensas no trabalho estão 

ligadas aos compromissos assumidos 

4. As pessoas, em geral, procuram 

evitar as responsabilidades. 

4. As pessoas podem aprender a 

aceitar e assumir responsabilidades. 

5. As pessoas médias têm pouca 

ambição 

5. A imaginação, a criatividade e a 

engenhosidade são largamente 

encontradas nas pessoas. 

6. As pessoas preocupam-se, acima 

de tudo, com própria segurança e 

bem-estar. 

6. O potencial intelectual do ser 

humano médio está longe de ser 

totalmente utilizado. 
Figura 8 - Teoria X e Teoria Y: diferentes concepções da natureza humana 
Fonte: Chiavenato (2008) 

As Teorias X e Y são visualizadas como pontos extremos 
e antagônicos de continuum de concepções, possuem 
vários graus intermediários. Em outros termos, entre a 
Teoria X (democrática, impositiva e autoritária) e a 
Teoria Y (democrática, consultiva e participativa) 
existem gradações contínuas e sucessivas. (Chiavenato, 
2008, p. 121). 

Bem pessoal, diante do exposto espero ter ficado claro a diferença entre a 

Teoria X e Teoria Y. Ficou? Vamos agora para outra teoria, a chamada Teoria 

Z. 
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Figura 9 – Ai, que confusão! 
Fonte:<http://4.bp.blogspot.com/_VSGPNzbnl_E/TLg7aIcI61I/AAAAAAAABds/ijIRy6ku4mI/s1600/Epis%C3%> 

2.2.2 Teoria Z 

A Teoria Z foi idealizada por William Ouchi a partir de uma publicação de um 

livro, onde ele escreve a respeito da concepção japonesa de administração e 

sua aplicação bem-sucedida em empresas americanas. 

Segundo o autor, ao mencionar a cultura japonesa – valores, costumes e 

estilos, ele identifica que a produtividade é muito mais uma questão de 

administração de pessoas do que de tecnologia, muito mais de gerenciamento 

humano fundamentado em filosofia e cultura organizacional adequada do que 

de abordagens tradicionais fundamentadas na organização (Chiavenato, 

2008). 

Para esta teoria existem alguns pontos que são essenciais para um bom 

alcance de resultados. Lembrando que toda organização vive em função de 

alcance de resultados, sendo então o maior propósito de uma organização. 

São eles: 

 A confiança 

 A sutileza 

É muita teoria com nome de letra, 

não acham? Não se preocupem é a 

última. 

Vamos lá! 
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Confiança e sutileza não só proporcionam maior produtividade por meio da 

coordenação mais efetiva como se encontram totalmente ligadas entre si. 

Entendemos, assim, que a Teoria Z chegou para afirmar a importância no 

trato com as pessoas associado a resultados organizacionais. O que a 

organização deseja de resultado está devidamente associado a como ela 

administra as suas pessoas. 

A partir desse conhecimento adquirido, vamos partir para o entendimento 

mais prático sobre a Administração de Recursos Humanos. 

2.3 Administração de Recursos Humanos 

A administração de Recursos Humanos é uma área dentro da organização que 

abrange várias ciências como suporte teórico. É uma área interdisciplinar, que 

busca conceitos em áreas como: Psicologia, Sociologia, Engenharia, Direito, 

Medicina, Administração, entre outras, cada área proporcionando uma boa 

contribuição. 

Os assuntos geralmente tratados pela Administração de Recursos Humanos 

abrangem conhecimentos: fala-se em aplicação e interpretação de testes 

psicológicos e entrevistas, de tecnologia de aprendizagem individual e de 

mudança organizacional, nutrição e alimentação, medicina e enfermagem, 

serviço social, plano de carreiras, desenho de cargos e da organização, 

satisfação no trabalho, absenteísmo e salários e encargos sociais, mercado, 

lazer, incêndios e acidentes, disciplina e atitudes, interpretação de leis 

trabalhistas, eficiência e eficácia, estatísticas e registros, transporte para o 

pessoal, responsabilidades no nível de supervisão, auditoria entre outros. 

Posteriormente, iremos detalhar mais esses aspectos, Pessoal. 

Os assuntos tratados pela Administração de Recursos Humanos referem-se 

tanto a aspectos internos da organização (abordagem introvertida – para 
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dentro), como aspectos externos ou ambientais (abordagem extrovertida – 

para fora). Podemos destacar abaixo alguns desses assuntos: 

1) Técnicas utilizadas no ambiente externo: busca de informações e 

relacionamento externo em prol de funcionários de uma determinada 

organização. 

 Pesquisa de mercado de trabalho 

 Recrutamento e seleção 

 Pesquisa de salários e benefícios 

 Relações com sindicatos 

 Relações com entidades de formação profissional 

 Legislação Trabalhista 

2) Técnicas utilizadas em ambiente interno: atividades internas para 

desenvolvimento de seus funcionários. 

 Análise e descrição de cargos 

 Avaliação de cargos 

 Treinamento 

 Avaliação de desempenho 

 Plano de carreiras 

 Plano de benefícios sociais 

 Política salarial 

 Higiene e segurança 

Não existem leis ou regras para a Administração de Recursos Humanos. A 

Administração de Recursos Humanos é chamada por Chiavenato (2008) de 

contingencial, ou seja, depende da situação organizacional: do ambiente, da 

tecnologia empregada pela organização, das políticas e diretrizes vigentes, da 

filosofia administrativa, da concepção existente na organização acerca do 

homem e de sua natureza e, sobretudo, da qualidade e quantidade de 

recursos humanos disponíveis. Sendo assim, mudando alguns desses 
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elementos acima, muda a forma de administrar os recursos humanos da 

organização. 

A administração de Recursos Humanos não é um fim em si mesma, mas um 

meio de alcançar a eficiência e a eficácia das organizações através das 

pessoas, permitindo condições favoráveis para que estas alcancem seus 

objetivos pessoas. 

Segundo Chiavenato (2008), a localização, o nível, a subordinação, o volume 

de autoridade e responsabilidade do órgão de Administração de Recursos 

Humanos dependem não só da racionalidade que predomina na organização, 

mas também de diversos fatores envolvidos.  

Para deixar mais claro e não implicar em dúvidas, podemos dizer que o nível 

de autoridade e responsabilidade da Administração de Recursos Humanos 

dependerá do tipo de gestão empregada na organização. Confirmando o que 

foi dito acima a respeito do aspecto contingencial da Administração de 

Recursos Humanos. 

Da mesma forma que existem pessoas diferentes e como existe, existem 

organizações diferentes, com gestões diferentes, consequentemente, teremos 

uma administração de Recursos Humanos variadas. 

Duas características são fundamentais para o nosso entendimento no que diz 

respeito à Administração de Recursos Humanos, são elas: 

1) Responsabilidade de linha pelos seus subordinados: quem administra o 

pessoal é cada gerente ou chefe dentro de sua área de atuação. Por 

exemplo: 

 É o chefe que toma as decisões a respeito de seus subordinados, é 

ele quem decide sobre novas admissões, sobre promoções e 

 
Caro(a) aluno(a), 

amplie seus 
conhecimentos! 

Acesse o link abaixo 
e tenha mais uma 

fonte de 
informação da 

Administração de 
Recursos Humanos. 
http://pt.wikipedia.
org/wiki/Administra
%C3%A7%C3%A3o_
de_recursos_huma

nos 
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transferências, sobre avaliação do desempenho, sobre mérito, 

treinamento, desligamentos, disciplina, métodos e processos de 

trabalho etc. 

 É o chefe quem supervisiona, dá ordens, informações e orientação e 

recebe dos subordinados as informações, solicitações e 

esclarecimentos.  

 É o chefe quem transmite aos subordinados as expectativas e 

planos da organização e é ele quem recebe as expectativas e 

sentimentos dos subordinados. 

2) Função de Staff: assessoria e consultoria para proporcionar as chefias a 

devida orientação, as normas e procedimentos, sobre como administrar 

seus subordinados. Por exemplo: 

 Assessoria e consultoria nos serviços especializados como 

recrutamento, seleção, treinamento, análise e avaliação de cargos. 

 Suprir as chefias com propostas e recomendações deles recorrentes 

para que as chefias possam tomar decisões adequadas. 

É muito importante, Pessoal, que vocês entendam essas características, pois a 

confusão é f requente. De uma forma simples, podemos dizer que a 

Administração de Recursos Humanos é uma responsabilidade de linha – de 

cada chefe – e uma função de staff – assessoria que o órgão de Recursos 

Humanos presta a cada chefe. 

Segundo Chiavenato (2008), o sucesso de um órgão de Administração de 

Recursos depende, na razão direta, de ser considerado pelos chefes de linha 

como uma fonte de ajuda. Assim, a assessoria de pessoal deve ser procurada, 

jamais imposta. O administrador de Recursos Humanos não transmite ordens 

aos membros de linha da organização ou aos empregados, exceto dentro de 

seu próprio departamento. Assim, a responsabilidade pelo alcance de 

determinados resultados através dos membros de seu grupo de trabalho 

pertence ao chefe, não ao administrador de Recursos Humanos. 
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Sendo assim, observamos a importância de uma parceria entre os gerentes e 

chefes e a administração de Recursos Humanos. Cada um com um papel a 

desempenhar, mas em busca de um único objetivo, a boa gestão das pessoas 

que trabalham numa organização e, consequentemente, o alcance de 

objetivos determinados pela organização. 

Neste momento, Pessoal, é importante entendermos todas as possibilidades 

existentes na Administração de Recursos Humanos, ou seja, todas as 

possibilidades de atividades a serem desenvolvidas nessa área.  

2.4 Processos dos Recursos Humanos 

A Gestão de Recursos Humanos provoca um impacto significativo nas pessoas 

e nas organizações. A maneira de lidar com as pessoas, de buscá-las no 

mercado, de integrá-las e orientá-las, fazê-las trabalhar, desenvolvê-las, 

recompensá-las ou monitorá-las e controlá-las. 

Para isso, existem seis processos básicos na gestão de Recursos humanos: 

agregar, aplicar, manter, recompensar, desenvolver e monitorar as pessoas. 

Estão dispostos a conhecer cada um deles? Vamos a eles! 

Estes processos estão totalmente interligados, mas ao mesmo tempo são 

independentes. Segundo Chiavenato (2008), sua interação faz com que 

qualquer alteração ocorrida em um deles provoque influências sobre os 

demais, as quais realimentarão novas influências nos outros e assim por 

diante, gerando acomodações e ajustamentos no sistema como um todo. 

Como podemos observar, na figura seguinte, essa dependência. 

Os seis processos ou subsistemas (palavra mais habitual na prática) formam 

um processo global e dinâmico através do qual as pessoas são captadas e 

atraídas, aplicadas em suas tarefas, mantidas na organização, desenvolvidas e 
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monitorizadas pela organização. Pessoal, vamos entender melhor a partir da 

figura que segue: 

 

PROCESSO OBJETIVO ATIVIDADES ENVOLVIDAS 

Agregar 
Quem irá trabalhar na 
organização 

 Pesquisa de mercado 
em RH 

 Recrutamento de 
Pessoas 

 Seleção de Pessoas 

Aplicação 
O que as pessoas farão 
na organização 

 Integração de pessoas 

 Desenho de cargos 

 Descrição e análise de 
cargos 

 Avaliação de 
desempenho 

Recompensar 

Como incentivar as 
pessoas e satisfazer suas 
necessidades individuais 
mais elevadas 

 Recompensas 

 Remuneração 

 Benefícios 

Manutenção 
Como manter as pessoas 
trabalhando na 
organização 

 Cultura Organizacional 

 Higiene e segurança do 
trabalho 

 Qualidade de vida 

 Relações sindicais 

Desenvolvimento 
Como preparar e 
desenvolver as pessoas 

 Treinamento 

 Desenvolvimento 
Organizacional 

Monitoração 
Como saber o que são e 
o que fazem as pessoas 

 Banco de dados / 
Sistema de informação 

 Controles- frequência – 
Produtividade – 
Balanço Social 

Figura 10 - Os processos e as atividades na gestão de pessoas 
Fonte: Chiavenato (2008) 
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Perceberam, Pessoal? A quantidade de atividades que uma pessoa 

trabalhando na área de recursos humanos pode desenvolver? Algumas 

pessoas quando perguntadas o que faz um funcionário que trabalha com 

recursos humanos, elas respondem: trabalham com gente. Para quem escuta 

essa resposta, talvez não consiga compreender toda a riqueza de atividades, 

como acabamos de ver. 

Estamos quase finalizando essa competência. Vocês estão acompanhando a 

riqueza de detalhes desse assunto? Para finalizar, falta falar apenas sobre as 

políticas de Recursos Humanos. 

Pessoal, políticas de recursos humanos nada mais são do que as regras 

estabelecidas para governar funções e assegurar que elas sejam 

desempenhadas de acordo com os objetivos desejados, ou seja, as regras 

feitas para que uma organização caminhe dentro do desejado. 

De uma forma mais prática, as políticas são a forma de trabalhar as atividades 

possíveis em recursos humanos. 

Cada organização desenvolve as políticas de recursos humanos mais 

adequada perante a sua necessidade. Segundo Chiavenato (2008), uma 

política de recursos humanos deve abranger o que a organização pretende 

acerca dos seguintes aspectos: 

1. Políticas de suprimento de recursos humanos: 

a) Onde recrutar (fontes de recrutamento dentro ou fora da 

organização), em que condições e como recrutar (técnicas de 

recrutamento preferidas pela organização para bordar o mercado 

de recursos humanos) os recursos humanos necessários à 

organização. 
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b) Critérios de seleção de recursos humanos e padrões de qualidade 

para admissão, quanto às aptidões físicas e intelectuais, experiência 

e potencial de desenvolvimento, tendo-se em vista o universo de 

cargos dentro da organização. 

c) Como integrar os novos participantes ao ambiente interno da 

organização, com rapidez e eficácia. 

2. Políticas de aplicação de recursos humanos: 

a) Como determinar os requisitos básicos da força de trabalho 

(requisitos intelectuais, físicos etc.), para o desempenho das tarefas 

e atribuições do universo de cargos da organização.  

b) Critérios de planejamento, alocação e movimentação interna de 

recursos humanos, considerando-se o posicionamento inicial e o 

plano de carreiras, definindo as alternativas de oportunidades 

futuras possíveis dentro da organização. 

c) Critérios de avaliação da qualidade e da adequação dos recursos 

humanos através da avaliação de desempenho. 

3. Políticas de manutenção de recursos humanos: 

a) Critérios de remuneração direta dos participantes, tendo-se em 

vista a avaliação do cargo e os salários no mercado de trabalho e 

posição da organização frente a essas duas variáveis. 

b) Critérios de remuneração indireta dos participantes, tendo-se em 

vista os programas de benefícios sociais mais adequados à 

diversidade de necessidades existentes no universo de cargos da 

organização, e considerando a posição da organização frente às 

práticas do mercado de trabalho. 

c) Como manter uma força de trabalho motivada, de moral elevado, 

participativa e produtiva dentro de um clima organizacional 

adequado. 
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d) Critérios relativos às condições físicas ambientais de higiene e 

segurança que envolvem o desempenho das tarefas e atribuições do 

universo de cargos da organização. 

e) Relacionamento de bom nível com sindicatos e representações do 

pessoal. 

4. Políticas de desenvolvimento de recursos humanos: 

a) Critérios de diagnóstico e programação de preparação e reciclagem 

constantes da força de trabalho para o desempenho de suas tarefas 

e atribuições dentro da organização. 

b) Critérios de desenvolvimento de recursos humanos a médio e longo 

prazo, visando à contínua realização do potencial humano em 

posições gradativamente elevadas na organização. 

c) Criação e desenvolvimento de condições capazes de garantir a 

saúde e excelência organizacional, através da mudança do 

comportamento dos participantes. 

5. Políticas de monitoração de recursos humanos: 

a) Como manter um banco de dados capaz de fornecer as informações 

necessárias para as análises quantitativa e qualitativa da força de 

trabalho disponível na organização. 

b) Critérios para auditoria permanente da aplicação e adequação das 

políticas e dos procedimentos relacionados com os recursos 

humanos da organização. 
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Pessoal, sei que este último ponto (políticas de recursos humanos) dessa 

competência trouxe muitas informações para vocês, nomes novos, expressões 

diferentes. Gostaria de tranquilizar vocês, pois todo o conteúdo visualizado 

aqui, no decorrer do curso, será explorado de uma forma mais intensiva e a 

aprendizagem reforçada nas outras disciplinas. Vamos adiante? Rumo a 3ª 

competência! 
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3. COMPETÊNCIA 03 l GESTÃO DE PESSOAS E SUA RELAÇÃO COM O 

COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 

Pessoal, estamos de volta! Vamos retornar os nossos estudos! 

Estudamos o conceito de organizações, a estrutura das organizações, com o 

também toda a evolução caracterizada pelas Eras da Organização, não foi 

isso? Em seguida, vimos os recursos organizacionais e a ênfase nos Recursos 

Humanos, aprofundando a Administração de Recursos Humanos. A 

importância das pessoas para o alcance dos objetivos organizacionais. 

Nesse momento, Pessoal, é importante entendermos a importância do estudo 

do comportamento humano, pois esse homem que assume atividades dentro 

de uma organização possui características comportamentais que influenciam 

o seu desempenho e, consequentemente, o desempenho das organizações. 

O conhecimento puramente técnico é capaz de levar o desempenho até certo 

ponto. Mas, depois disso, as habilidades interpessoais (não se preocupem, 

estudaremos esses termos posteriormente) se tornam essenciais. 

Apenas recentemente os estudos da administração – que antes limitavam 

seus currículos focados quase exclusivamente nos aspectos técnicos da 

administração, enfatizando a economia, finanças, contabilidade, produção e 

técnicas quantitativas – passaram a privilegiar a compreensão do 

comportamento humano no alcance de eficiência e eficácia das organizações. 

E, como buscaram esse conhecimento? Através do estudo do Comportamento 

Organizacional. Assunto que começaremos a estudar nesse momento. 
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3.1 Introdução ao Comportamento Organizacional 

Comportamento Organizacional refere-se ao estudo de indivíduos e grupos 

atuando em organizações. A grande preocupação está na influência das 

pessoas e grupos sobre as organizações e, vice-versa, com a influência das 

organizações sobre as pessoas e grupos. 

Existem algumas definições a respeito de Comportamento Organizacional. 

Chiavenato (2005) relatou algumas. Vamos observar: 

 Comportamento Organizacional pode ser definido como a 

compreensão, predição e gestão do comportamento humano nas 

organizações. 

 Comportamento Organizacional é um campo de estudo voltado para 

prever, explicar, compreender e modificar o comportamento humano 

no contexto das empresas. O comportamento Organizacional enfoca 

comportamentos observáveis (conversar, trabalhar), lida com ações 

internas (pensar, perceber e decidir), estuda o comportamento das 

pessoas (como indivíduos ou com os membros de unidades sociais 

maiores) e analisa o comportamento dessas unidades maiores (grupos 

e organizações). 

 Comportamento Organizacional é o estudo dos indivíduos e grupos nas 

organizações. 

 Comportamento Organizacional é o campo de estudos que investiga o 

impacto que indivíduos, grupos e estrutura organizacional têm sobre o 

comportamento dentro das organizações, com o propósito de aplicar 

tais conhecimentos para melhorar a eficácia organizacional. 

 Comportamento Organizacional é o estudo e aplicação do 

conhecimento sobre como as pessoas atuam dentro das organizações. 

Trata-se de uma ferramenta humana para benefício humano. 

Essas definições contribuem para o nosso entendimento sobre o que seria o 

Comportamento Organizacional. 

 
Saiba mais sobre a 

definição de 
Comportamento 
Organizacional. 

Acesse: 
http://www.youtub
e.com/watch?v=Mt

XhVsvq1m4 
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O campo do Comportamento organizacional aproveita muitos conceitos e 

métodos das ciências comportamentais e sociais, incluindo psicologia, 

sociologia, ciência política e antropologia, entendendo que todas são 

relevantes para a compreensão do comportamento das pessoas nas 

organizações. Mas podemos dizer que é inegável perceber que a Psicologia 

entra como a ciência de maior contribuição para o Comportamento 

Organizacional. Vamos facilitar o nosso entendimento, visualizando o 

esquema abaixo: 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 - Influência das ciências no Comportamento Organizacional 
Fonte: A Autora (2012) 

Pessoal, vocês podem estar se perguntando: por que estudar o 

Comportamento Organizacional? Acertei? Vamos tentar responder a essa 

pergunta, acho que conseguiremos a resposta, adiante! 

3.1.1 Importância em Estudar o Comportamento Organizacional 

Segundo Vecchio (2008), podemos destacar três grandes razões para estudar 

o Comportamento Organizacional, ou seja, entendermos a dinâmica 

comportamental inserida nas organizações. 

 

 
Psicologia 

Sociologia 

Ciência política 

Antropologia 

Comportamento 

Organizacional 

Engloba tópicos como atitudes, 

motivação e desempenho dos 

colaboradores de uma 

organização 
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Figura 12 – Razões para estudar o Comportamento Organizacional 
Fonte: A Autora (2012) 

Vamos compreender cada uma dessas razões? Vamos lá: 

a) Aplicações práticas 

Alguns exemplos práticos de situações dentro de uma organização podem 

demonstrar a importância do Comportamento Organizacional e sua 

contribuição prática: 

 Desenvolvimento de um estilo pessoa de liderança pode ser orientado 

pelo conhecimento dos resultados dos estudos que tentaram relacionar 

o estilo de liderança às exigências das situações. 

 A escolha de uma estratégia de resolução de problemas pode ser 

orientada por uma compreensão dos resultados de estudos nas áreas 

de tópicos associados. 

 Especialmente na área de aumento do desempenho, pode-se obter 

vantagens aplicando o conhecimento obtido no campo do 

Comportamento Organizacional. 

 O ambiente em que as organizações operam apresenta complexidade 

cada vez maior é preciso compreender como criar estruturas 

organizacionais eficazes. 

 Como se relacionar com pessoas de formação distinta. 

 

Comportamento 

Organizacional 

Aplicações práticas 

Crescimento pessoal 

Maior conhecimento 
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Enfim, tudo o que podemos relacionar numa organização de desenvolvimento 

do ser humano para alcance de objetivos organizacionais podem ser melhores 

alcançados com os estudos do Comportamento Organizacional. 

Para facilitar o entendimento e demonstrar a importância desse estudo, 

vamos fazer uma comparação de uma organização com um time de futebol, já 

que estamos no ano da Copa do Brasil? Nessa comparação é possível 

visualizar a importância do elemento humano para a excelência 

organizacional. Vamos lá! 

Todo time de futebol possui as mesmas condições e instalações. Cada time, 

por exemplo, possui um estádio, uma equipe de técnicos, instalações para 

treinos, equipamentos, e assim por diante. Além disso, cada um possui o 

mesmo número de jogadores e, essencialmente, a mesma estrutura. 

Portanto, o que diferencia um time de outro sob a ótica dos torcedores e no 

gramado é identificado, em grande parte, ao elemento humano: o talento dos 

jogadores e a capacidade de ambos para demonstrar motivação visando 

alcançar níveis elevados de sucesso. 

Foi possível perceber a ênfase no ser humano como fator fundamental para o 

sucesso de uma organização? 

b) Crescimento pessoal 

A segunda razão, segundo o autor, é o crescimento é a realização pessoal que 

o seu humano obtém ao compreender outras pessoas. A compreensão de 

outras pessoas também pode conduzir a um maior autoconhecimento auto 

percepção. 

O crescimento pessoal está atrelado (amarrado) ao aspecto educacional. Um 

colaborador para se desenvolver profissionalmente precisa também ou 

essencialmente de uma educação formal, um diploma, por exemplo.  Esse 
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diploma pode fazer a diferença, além da entrada de uma pessoa numa 

organização, como no desenvolvimento e crescimento dele nesta organização. 

O comportamento Organizacional está abrindo constantemente novas 

fronteiras de conhecimento. 

Segundo Vecchio (2008), as promoções envolvem. Frequentemente, mais do 

que mera capacidade técnica. Baseiam-se, muitas vezes, na demonstração de 

capacidade para compreender e trabalhar eficazmente com superiores, 

colegas, subordinados e clientes.  

c) Maior conhecimento 

A terceira grande razão do estudo do Comportamento Organizacional é reunir 

conhecimento sobre as pessoas em ambientes organizacionais. O campo do 

Comportamento Organizacional procura agrupar conhecimento por interesse 

interminável de entender esse ser humano. 

O estudo do Comportamento Organizacional pode ajudar uma pessoa a 

pensar de modo crítico a respeito de assuntos relacionados à experiência do 

trabalho. Tal aptidão para o pensamento crítico pode ser útil para a análise de 

problemas pessoais e dos empregados. 

Enfim, percebemos que de uma forma simples conseguimos visualizar a 

riqueza de detalhes que esse estudo pode oferecer para o desenvolvimento, 

crescimento e amadurecimento de pessoas e organizações. 

3.1.2 Características do Comportamento Organizacional 

Segundo Chiavenato (2005), o Comportamento Organizacional apresenta 

características próprias, uma vez que representa a área do conhecimento 

humano que é vital para a compreensão do funcionamento das organizações. 

Vamos estudar algumas características: 
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a) O Comportamento Organizacional é uma disciplina científica aplicada. 

Ligado a questões práticas no sentido de ajudar pessoas e organizações 

alcançar níveis elevados de desempenho. De uma forma prática é 

buscar aumentar a satisfação das pessoas no trabalho e elevar padrões 

de competitividade e de sucesso da organização. 

b) O Comportamento Organizacional adota uma abordagem contingencial 

(já falamos sobre isso na competência anterior, lembram?). Procura 

identificar as diferentes situações organizacionais para que possa lidar 

com elas e extrair o máximo proveito delas. Se vocês ainda não 

entenderam o que é contingencial, vamos reforçar: o Comportamento 

Organizacional utiliza essa abordagem, entendendo que em cada 

situação será seguido uma forma de lidar, uma vez que não existe uma 

única e exclusiva maneira de lidar com as organizações e com as 

pessoas. Tudo depende da situação. Entenderam, agora? 

c) O Comportamento Organizacional utiliza métodos científicos. 

Desenvolve e testa empiricamente (sabem o que é algo empírico? Caso 

não vamos fazer uma nota logo em seguida) hipóteses e generalizações 

sobre a dinâmica do comportamento nas organizações. Ou seja, os 

comportamentos são observados na prática e se tornam observações 

frequentes para o estudo desses comportamentos. 

d) O Comportamento Organizacional ajuda a lidar com as pessoas nas 

organizações. O objetivo básico do Comportamento Organizacional é 

ajudar as pessoas e organizações a se entenderem cada vez melhor. De 

um lado, o Comportamento Organizacional é fundamental para os 

administradores que dirigem organizações ou unidades delas, assim 

como é indispensável para toda e qualquer pessoa que pretenda ser 

bem-sucedida na sua atividade com as organizações, dentro ou fora 

delas. 

 
Caro (a) aluno (a), 

amplie seus 
conhecimentos! 
Acesse os links 

abaixo e veja com 
mais clareza a 
definição de 

método científico e 
empirismo, 

contribuindo para o 
entendimento 

<http://pt.wikipedi
a.org/wiki/M%C3%
A9todo_cient%C3%

ADfico> 
<http://pt.wikipedi
a.org/wiki/Empiris

mo> 

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
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e) O Comportamento Organizacional está intimamente relacionado com 

vários campos de estudo, como a teoria das organizações (TO), o 

desenvolvimento organizacional (DO) e a gestão de pessoas ou 

administração de recursos humanos (ARH). Já mencionamos isso no 

início dessa competência de uma forma mais ampla, lembram? 

3.1.3 Os Novos desafios do Comportamento Organizacional 

O Comportamento Organizacional está relacionado com a maneira como as 

organizações se comportam em um mundo dinâmico e em constante 

desenvolvimento. E o comportamento das organizações depende dos grupos 

e indivíduos que trabalham nelas. 

Constantemente estamos passando por transformações organizacionais e, 

consequentemente, os estudos sobre o Comportamento Organizacional 

sofrem intervenções, causando a necessidade de novas intervenções a partir 

dessas novas realidades. 

Segundo Chiavenato (2005), podemos destacar algumas situações modernas 

no que diz respeito ao comportamento humano nas organizações: 

 O mundo está mudando com uma rapidez incrível. Nesse novo mundo, 

o mundo globalizado, a única constante é a mudança constante. E a 

mudança está se tornando cada vez mais rápida e profunda, veloz e 

descontínua. 

 O ambiente de negócios está mudando incrivelmente. O capital 

intelectual (já falamos sobre isso anteriormente, lembram?) está em 

alta. O conhecimento está se tornando a moeda mais importante do 

terceiro milênio. 

 A força de trabalho está mudando. As pessoas que vivem e trabalham 

nas organizações estão se caracterizando por aspectos como 

diversidade, novas habilidades e competências e diferentes valores 

sociais. As organizações também precisam estar preparadas para lidar 
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com pessoas cujas habilidades e competências estão se desenvolvendo 

continuamente em função de novas tecnologias e padrões de carreira 

profissional.  

 As expectativas dos clientes e consumidores estão mudando. No 

mercado atual, somente cresce as organizações que são capazes de 

oferecer aos clientes elevada qualidade, melhores serviços, baixos 

custos e valor agregado. O cliente não está estático e parado no tempo 

e no espaço. Suas expectativas e necessidades estão sempre mudando 

e se tornando cada vez mais complexas. As organizações precisam 

acompanhar ou se antecipar às suas mudanças de expectativas e 

necessidades.  

 As organizações estão mudando. As organizações estão mudando agora 

e continuarão mudando no sentido de sobreviver e prosperar em um 

ambiente de negócios complexo e mutável. Esse item reforça o 

anterior, se clientes mudam, as organizações mudam. 

 Os gerentes e dirigentes estão mudando também. Os gerentes e 

dirigentes de organizações estão percebendo a necessidade de 

constantes ajustes e mudanças pessoais e organizacionais para 

assegurar a competitividade em um contexto cheio de desafios e de 

incertezas. O próprio termo gerente está sendo questionado devido ao 

seu caráter tradicional de comando hierárquico e de autocracia. O 

gerente ou dirigentes do novo milênio deve fazer os ajustes 

comportamentais e atitudinais (atitudes) necessários para poder 

assegurar o seu sucesso profissional aos novos tempos. 

 O conhecimento humano está se tornando o principal fator de 

produção de riquezas (esse será a nossa próxima competência a 

estudar). Na Era da Informação, o mundo dos negócios depende cada 

vez mais da produção de ideias e de conceitos, e os serviços e as 

informações decorrentes do conhecimento estão se tornando os bens 

essenciais negociados no mercado. 
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Depois de toda essa explanação sobre a definição, importância, características 

e desafios sobre o Comportamento Organizacional, chegou a hora de 

sabermos alguns fatores que precisam entender e que afetam diretamente o 

comportamento das pessoas inseridas numa organização. 

3.2 Estrutura do Comportamento Organizacional 

O Comportamento Organizacional deve ser estudado a partir de várias 

variáveis do ser humano como da organização também. Para isso é 

importante que começamos a entender o que pode ser diferente nas 

organizações e nas pessoas. 

Pessoal, podemos observar alguns fatores que podem modificar o 

comportamento do ser humano. Nesse momento, como nosso objetivo, 

iremos pincelar alguns características dos fatores abaixo. Inicialmente, segue 

uma figura explicativa e após uma breve explicação de cada um. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Fatores de influência no comportamento humano 
Fonte: A Autora (2012) 
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1. Valores 

Os valores representam convicções básicas de que um modo específico de 

conduta ou de condição de existência é individualmente ou socialmente 

preferível (Robbins, 2005). Os valores são importantes no estudo do 

comportamento organizacional porque estabelecem a base para a 

compreensão das atitudes e da motivação, além de influenciarem as 

percepções. 

As pessoas entram para as organizações com noções preconcebidas das coisas 

que devem ou que não devem ser feitas. Podemos dar um exemplo para 

facilitar a compreensão: 

 Vamos supor que você entre para uma empresa com a convicção de 

que a remuneração com base no desempenho é uma coisa correta e 

que a remuneração com base no tempo de empresa é errada. Qual 

seria a sua reação ao descobrir que sua nova empresa remunera o 

tempo de empresa em detrimento ao desempenho? Provavelmente 

você ficaria desapontado – e isso poderia causar insatisfação com o 

trabalho e levá-lo à decisão de não se esforçar muito, pois “de qualquer 

forma, isto não vai resultar em mais dinheiro”. 

2. Atitudes 

Atitudes são afirmações avaliadoras – favoráveis ou desfavoráveis – em 

relação a objetos, pessoas ou eventos. Refletem como um indivíduo se sente 

em relação a alguma coisa (Robbins, 2005). As atitudes, no que refere ao 

Comportamento Organizacional, revelam avaliações positivas ou negativas 

que os trabalhadores têm em relação a diversos aspectos de seu ambiente de 

trabalho. 
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O termo satisfação com o trabalho se refere à atitude geral de uma pessoa em 

relação ao trabalho que ela realiza. Uma pessoa que tem alto nível de 

satisfação com seu trabalho apresenta atitudes positivas em relação a ele, 

enquanto uma pessoa insatisfeita apresenta atitudes negativas. 

Envolvimento com o trabalho também é uma atitude muito apreciada no 

Comportamento Organizacional. Este envolvimento refere-se ao grau em que 

uma pessoa se identifica psicologicamente com seu trabalho e considera seu 

desempenho nele como um fator de valorização pessoal. 

3. Personalidade 

Personalidade pode ser definida como traços e características individuais de 

longa duração, formadores de um padrão que distingue uma pessoa de todas 

as demais (Vecchio, 2008). O conceito de personalidade representa diferenças 

de estilo de comportamento nas pessoas. 

Para facilitar o entendimento, Pessoal, vamos dar um exemplo:  

 Uma pessoa teve a oportunidade de observar o comportamento de um 

dia de trabalho. Ele raramente fala nas reuniões de grupo e parece 

preferir permanecer sozinho a maior parte do tempo. Baseado nessas 

informações, essa pessoa possivelmente concluiria que esse colega é 

introvertido. Isso ajudaria a explicar seu comportamento passado e 

atual e também a prever o comportamento em situações futuras.  

Segundo Vecchio (2008), a personalidade inclui a noção de que os traços são 

relativamente duráveis a longo prazo, o que implica uma conduta idêntica em 

situações distintas a ao longo do tempo. Sem dúvidas, as pessoas mudam com 

o passar do tempo, porém, o ritmo de tal mudança normalmente é muito 

gradual. 
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Pessoal, o assunto personalidade é muito vasto e interessante. Sugiro um 

aprofundamento, pois esse tema reflete outros conhecimentos. Segue um link 

ao lado. 

4. Motivação 

Motivação pode ser definido como o processo responsável pela intensidade, 

direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de uma 

determinada meta. 

Existem três elementos-chave na definição de motivação: intensidade, direção 

persistência. A intensidade se refere a quanto esforço a pessoa desprende. No 

entanto, a intensidade não é capaz de levar a resultados favoráveis, a menos 

que seja conduzida em uma direção que beneficie a organização. E, 

finalmente, a motivação tem uma dimensão de persistência. Esta é uma 

medida de quanto tempo uma pessoa consegue manter seu esforço. Os 

indivíduos motivados se mantêm na realização da tarefa até que seus 

objetivos sejam atingidos. 

É difícil determinar exatamente como incentivar as pessoas, porque a 

motivação em si é um fenômeno muito complexo. Um comportamento 

específico, por exemplo, pode ser resultado de diversos fatores, em vez de um 

único. Além disso, as pessoas que expressam essencialmente o mesmo motivo 

podem optar por comportamentos muito diferentes, enquanto as que 

expressam outros muito diferentes podem exibir um comportamento igual. 

5. Percepção  

Percepção pode ser definida como o processo pelo qual os indivíduos 

organizam e interpretam suas impressões sensoriais com a finalidade de dar 

sentido ao seu ambiente. O que uma pessoa percebe pode ser totalmente 

diferente da realidade objetiva (ou seja, a realidade propriamente dita). A 

 
Caro (a) aluno (a), 

amplie seus 
conhecimentos! 
Acesse os links 

abaixo e conheça 
mais aspectos 
associados à 

personalidade. 
http://pt.wikipedia.
org/wiki/Personalid

ade 
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percepção é muito importante para o estudo do Comportamento 

Organizacional porque o comportamento das pessoas baseia-se em sua 

percepção da realidade, não na realidade em si. 

Podemos ressaltar um exemplo: 

 É possível que todos os funcionários de uma empresa a vejam como um 

excelente local de trabalho – condições favoráveis de trabalho, tarefas 

e atividades interessantes, boa remuneração, administração 

responsável e compreensiva. Mas, como bem sabemos, é quase 

impossível todos os funcionários de uma organização perceberem dessa 

forma. Não acham? 

Alguns fatores podem afetar diretamente a percepção de um ser humano: 

Fatores da situação, fatores no observador e fatores no alvo. Na figura abaixo 

podemos demonstrar algumas exemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 14 – Fatores que influenciam a percepção 
Fonte: Robbins (2008) 

PERCEPÇÃO 

Fatores da situação: 

 Momento 
 Ambiente de 

trabalho 
 Ambiente Social 

Fatores no observador: 

 Atitudes 
 Motivações 
 Interesses 
 Experiência 
 Expectativas 

Fatores no alvo: 

 Novidade 
 Movimento 
 Sons 
 Tamanho 
 Cenário 
 Proximidade 
 Semelhança 



  
 
 
 
 
 

 
 

67 

Capital Humano 

  Competência 03 

Vamos brincar um pouco com a percepção? Em seguida, temos uma figura. 

Vocês poderiam analisar e pensar o que vocês estão observando? Só vou dar 

uma dica: são duas mulheres. Conseguem observar? 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 15 - Mulheres 
Fonte:<http://2.bp.blogspot.com/-
mCXoVLChCe8/TZJTgFAbeII/AAAAAAAAAPk/5lci7iVLzq8/s1600/gestalt%252520s
witch.jpg> 

Isso é para vocês perceberem que existe uma realidade que pode ser 

observada de formas diferentes e por pessoas diferentes. 

Querem ver outra figura? Vamos lá! 

 

 

 

 

Figura 16 – É o que? 
Fonte:<http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYKR50ErNLNnuy7LUb8zBa
YbHLL18kLSTiSeMOUoDlz7hiUcOO3g> 
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O que vocês estão vendo nessa figura? 

E nessa, Pessoal? Dependendo da percepção e da caracterização do que é 

figura e fundo posso estar vendo duas faces em perfil ou um castiçal. Quem 

observa, decide. 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Figura - fundo 
Fonte:<http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSEgnRQ3rEvCRCGMtUQ
xHVIxrxQZGMuXC4HHsIl5SvbFQ64izoN1Q 

6. Aprendizagem 

A aprendizagem é qualquer mudança relativamente permanente no 

comportamento que ocorre como resultado de uma experiência (Robbins, 

2005). Todo comportamento complexo é aprendido. A primeira evidência de 

que ocorreu um aprendizado é haver uma mudança observável no 

comportamento. 

Os executivos devem esperar que os trabalhadores os vejam como modelos. 

Chefes que estão sempre atrasados, demoram muito em suas saídas para o 

almoço vão ler a mensagem e modelar seus próprios comportamentos de 

acordo com o comportamento observado. 

A aprendizagem envolve mudança. A mudança pode ser boa ou má do ponto 

de vista organizacional. As pessoas podem aprender comportamentos 
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desfavoráveis – como apegar-se a preconceitos ou reduzir seu desempenho – 

bem, como comportamentos favoráveis. A mudança precisa ser relativamente 

permanente. Mudanças temporárias podem ser apenas reflexivas e não 

representar qualquer aprendizado. 

Bom, foi relatado acima alguns pontos que podem e conseguem transformar 

o comportamento humano, principalmente inserido numa organização. Esse é 

um assunto muito discutido atualmente, pois não deixa de ser um uma grande 

arma das organizações a descoberta do poder do comportamento humano. 

A partir do momento, que as organizações descobrem formas de entender o 

comportamento de seus funcionários, conseguem, sem sombra de dúvida, 

agir para o direcionamento adequado deles para o alcance de seus objetivos 

organizacionais. 

Enfim, vamos para a última competência dessa disciplina. Estamos quase 

acabando. Não vamos relaxar agora. Temos muito a conhecer ainda. 

Até a próxima! 
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4. COMPETÊNCIA 04 l GESTÃO DO CONHECIMENTO 

Pessoal, estamos chegando ao final da nossa disciplina. É uma pena! Vamos 

aproveitar ao máximo, esses últimos momentos, não vamos? 

Passamos por tópicos expressivos para o entendimento geral da nossa 

disciplina Capital Humano. Chegamos a última competência com 

conhecimentos adquiridos referentes a organização, a pessoas, a estruturas 

organizacionais, aos recursos humanos e ao comportamento das pessoas 

dentro das organizações. 

Na última competência a qual se referiu a importância do estudo do 

comportamento organizacional para o entendimento global de uma 

organização, vimos que existe de forma significativa a influência do 

comportamento das pessoas para o desempenho nas organizações. 

Agora, vamos entender a possibilidade de utilização de todas as 

potencialidades humanas para o âmbito organizacional. Mas como? Para 

chegarmos a uma resposta, precisamos começar os nossos estudos. 

Preparados? Vamos lá! 

4.1 O Conhecimento nas Organizações 

Nos dias de hoje, com a velocidade das mudanças cada vez maior, o 

conhecimento torna-se a principal vantagem competitiva da organização. 

Saber como administrar o conhecimento é crítico para o êxito e mesmo para a 

sobrevivência do negócio. 

A maior parte do conhecimento das organizações está na mente das pessoas 

que as compõem. Por isso, as pessoas com maior qualificação são as mais 

valorizadas (é o que estudamos como o conjunto que compõe o capital 

humano nas organizações). O que uma organização e seus funcionários sabem 

está no cerne de sua forma de atuação. 
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O capital intelectual é a soma dos conhecimentos, informações, propriedade 

intelectual e experiência de todos em uma empresa, que podem ser 

administrados a fim de gerar riqueza e vantagem competitiva. É o capital 

intelectual que garante que a empresa reaja mais rápido do que a 

concorrência, por exemplo, que lance novos produtos, que antecipe as 

necessidade no mercado (Lacombe, 2011). O capital intelectual é o ativo 

intangível de uma organização, não vimos, não pegamos, mas faz uma 

diferença no que diz respeito a sustentação e crescimento de uma 

organização. 

Pessoal, não precisamos dizer que os ativos tangíveis – imóveis, 

equipamentos e dinheiro – fazem por si só o crescimento de uma organização. 

Isso é totalmente inviável. 

 

 

 

 

Figura 18 - Alerta 
Fonte:<http://www.robsonpiresxerife.com/blog/wp-content/uploads/2012/06/1142012111454.jpg> 

Então, vamos! Ativo intangível é um ativo que não tem substância física, mas 

proporciona benefícios econômicos. São ativos intangíveis: competência dos 

gerentes, sua experiência e conhecimento da empresa, sistemas 

administrativos, patentes, softwares desenvolvidos pela empresa, relações 

com clientes atuais e potenciais e o conhecimento de suas preferências, 

relações com fornecedores atuais e potenciais e conhecimento de seus 

pontos fortes e fracos, marcas registradas, imagem da empresa no público e 

na mídia, pesquisas em desenvolvimento e manuais (Lacombe, 2011). 

Vamos reforçar, Pessoal, o que significa 

numa organização os ativos intangíveis? 

Vamos lá! 
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Antes de começarmos a falar propriamente sobre Gestão do conhecimento, 

acredito ser interessante a gente começar pela definição de conhecimento. 

Assim, garantimos o bom entendimento no decorrer do nosso percurso de 

aprendizagem. 

4.1.1 Definições Importantes 

O conhecimento é uma mistura da experiência condensada, dos valores, de 

informações contextuais e insight (nesse contexto, discernimento) de uma 

pessoa e que proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação de 

novas experiências (Chiavenato, 2008). 

A definição não é tão fácil de ser entendida. Essa já é uma grande 

peculiaridade do conhecimento. Explicar o conhecimento é uma das coisas 

mais difíceis que existe. Desde tempos antigos, na época dos filósofos, o 

conhecimento tem motivado um número significativamente grande de 

discussões e gerado grandes movimentações. 

As pessoas transformam a informação em conhecimento, fazendo 

comparações, analisando as consequências, buscando as conexões e 

conversando com outras pessoas sobre as informações recebidas. Ajudando a 

entender mais, segue as afirmativas abaixo: 

 Dado não é informação 

 Informação não é conhecimento 

 Conhecimento não é dado. 

De uma forma equivocada, por vezes, dado, informação e conhecimento são 

considerados sinônimos. Segundo Carvalho (2012), a confusão entre dado, 

informação e conhecimento – em que diferem e o que significam – gera 

enormes discussões com iniciativas de tecnologia que raramente produzem 

resultados satisfatórios. Por mais primário que possa ser, é importante frisar 

que dado, informação e conhecimento não são sinônimos. Entender o que são 
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esses três elementos e como passar de um para o outro é essencial para a 

realização bem-sucedida do trabalho ligado ao conhecimento. 

Vamos tentar esclarecer um pouco mais, encontrando algumas definições 

(Carvalho, 2012): 

a) Dado 

Dado é o registro de um evento. Diante de uma “hierarquia do 

conhecimento”, comparada à informação e ao conhecimento, o dado é o 

menor e o mais simples elemento do sistema. O dado é transporte mais 

concreto (de um lugar para outro) como um mais abstrato (de um sistema 

para outro ou de uma pessoa para outra). 

O dado é o registro de um evento. Um evento pode ser registrado de diversas 

maneiras, gerando assim, diversos dados. Vamos para um exemplo: 

 Vamos dar um exemplo de uma compra de televisão. A partir desse 

evento, os dados que podem ser gerados são: quando a compra foi 

feita; em que loja ela aconteceu; quanto foi pago pelo aparelho; como 

foi feito o pagamento; que modelo o cliente levou. Isolados em si, esses 

dados não dizem nada sobre as razões pelas quais o cliente escolheu 

aquela loja para efetuar a compra, ou por que ele levou determinado 

aparelho e não outro, ou seja, os dados são registros simples e apenas 

observáveis. 

b) Informação 

Informação é um conjunto de dados dentro de um contexto. A informação 

proporciona um novo ponto de vista para a interpretação de eventos ou 

objetos, o que torna visíveis significados antes invisíveis ou indica sobre 
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conexões inesperadas. A informação é criada de forma dinâmica nas 

interações sociais entre os sujeitos. 

Fazendo uma relação entre dado e informação, podemos dizer: 

 Se o dado é uma semente, a informação é um jardim; 

 Se o dado é um átomo, a informação é uma cadeia de carbono. 

c) Conhecimento 

O conhecimento pode transformar nossa visão sobre a realidade tanto quanto 

pode transformar nossa visão sobre ele mesmo, dependendo do contexto em 

que estamos inseridos, das escolhas que fazemos e das informações que 

temos à mão. 

Continuamos com a nossa relação: 

 O dado é uma semente. A informação é um jardim. O conhecimento é a 

Floresta Amazônica; 

 O dado é um átomo. A informação é uma cadeia de carbono. O 

conhecimento é o DNA. 

 

 
 
 

Figura 19 – Diferenças 
Fonte: A Autora (2012) 

Pessoal, não é o nosso objetivo aprofundar essas informações. No entanto, é 

muito importante que vocês tenham a compreensão dessas diferenças e das 

demais que virão em seguida. Para ajudar, o entendimento do conhecimento, 

segue uma figura idealizada para mostrar que o conhecimento é constituído 

de partes que forma tudo aquilo que podemos absorver do ambiente. 

 

DADO INFORMAÇÃO CONHECIMENTO 
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Figura 20 – Formação do conhecimento 
Fonte:<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Conhecimento-
Diagrama.png> (2012) 

O conhecimento é formado por uma estrutura ambígua, ou paradoxal, na qual 

podemos identificar dois componentes aparentemente opostos. Vamos 

conhecê-los? 

a) Conhecimento explícito 

Como o próprio nome diz, é conhecimento que identificamos como visível ou 

tangível. Podemos entender como o conhecimento codificado em linguagem. 

Este tipo de estrutura formal, o que facilita sua transmissão de um indivíduo 

para outro e confere a ele um caráter mais impessoal. O conhecimento 

explícito é mensurável, além de ser racional e teórico. 

Esse conhecimento pode ser transmitido por palavras, números, fórmulas 

etc.; pode ser armazenado e transportado em artigos, manuais, livros, 

planilhas, banco de dados etc. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Conhecimento-Diagrama.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Conhecimento-Diagrama.png
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b) Conhecimento tácito 

Este conhecimento não é um conhecimento palpável, muito menos explicável. 

Ele é, profundamente, pessoal e, por isso, muito mais difícil de ser 

compartilhado. O conhecimento tácito é empírico e prático. 

Pessoal, vocês lembram o que é empirismo? 

Seu contexto é o do aqui e agora. Sua configuração aborda as sensações e 

emoções do indivíduo, bem como as suas crenças, intuições, habilidades e 

experiências informais, modelos mentais e percepções. De uma forma geral, o 

conhecimento tácito determina grande parte de nossa visão de mundo sem 

que nem ao menos percebamos e, muitas vezes, corresponde a um 

conhecimento que nós temos e ignoramos ou não sabemos explicar. 

Agora, que já conhecemos algumas definições, vamos direto ao nosso 

objetivo: Gestão do conhecimento. Preparados, Pessoal?  

4.2 Definição de Gestão de Conhecimento 

A Gestão do Conhecimento refere-se a criação, identificação, integração, 

recuperação, compartilhamento e utilização do conhecimento dentro da 

empresa. Está voltada para a criação e organização de fluxos de informação 

dentro e entre vários níveis organizacionais, para gerar, incrementar, 

desenvolver e partilhar o conhecimento dentro da organização, sobretudo 

para incentivar trocas espontâneas de conhecimento entre as pessoas 

(Chiavenato, 2008). 
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Figura 21 - Vamos pensar! 
Fonte:<http://4.bp.blogspot.com/-bzMvTzZF-
Dk/UGt4Qh8n8GI/AAAAAAAAAqE/TwXnhU8dFnI/s1600> (2012) 

As empresas guardavam e escondiam o conhecimento a sete chaves por meio 

da confidencialidade. As empresas possuíam um medo em repassar esse 

conhecimento e de alguma forma diminuírem o seu poder de atuação no 

mercado. Com o decorrer dos tempos e a mudança na concepção de gerir as 

organizações, foi percebido que a troca de conhecimentos só traria bons 

resultados e contribuições significativas para o desenvolvimento das 

organizações e das pessoas. 

A gestão do conhecimento inserida numa organização procura orientar a 

empresa inteira para produzir o conhecimento, aproveitá-lo, disseminá-lo, 

aplicá-lo e lucrar com ele. Cada pessoa precisa agregar valor aos processos e 

produtos da empresa. E esse valor é alcançado mediante o compartilhamento 

do conhecimento e representa a essência da inovação. 

Sendo assim, vamos reforçar o entendimento! 

 

 

Vamos entender o que acontecia 

anteriormente nas organizações antes da 

introdução da Gestão do Conhecimento? 

 

http://4.bp.blogspot.com/-bzMvTzZF-Dk/UGt4Qh8n8GI/AAAAAAAAAqE/TwXnhU8dFnI/s1600
http://4.bp.blogspot.com/-bzMvTzZF-Dk/UGt4Qh8n8GI/AAAAAAAAAqE/TwXnhU8dFnI/s1600
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Figura 22 – Importante compreender 
Fonte: <http://3.bp.blogspot.com/-YF34Ryn0674/UAoS6SyGU4I/AAAAAAAAMpI/d1C89X4Ccuc> 
(2012) 

A criação do conhecimento organizacional ocorre em um processo em que a 

organização facilita e amplifica o conhecimento criado pelo indivíduo e o 

cristaliza como parte de uma rede de conhecimentos da organização. A 

importância desse movimento, nessa era de incertezas e grandes mudanças 

que estamos (lembram? A Era da Informação), serviria para as pessoas 

reeducarem continuamente, inclusive esquecendo algo que aprenderam, mas 

sempre ampliando seu nível de conhecimento, para terem condições de se 

sustentarem em seus empregos. É o que podemos chamar hoje de 

empregabilidade. 

Segundo Chiavenato (2008), a Gestão do Conhecimento possui três grandes 

desafios. Vamos conhecê-los agora, Pessoal? Vamos lá!  

1) Criar uma infraestrutura administrativa do conhecimento. 

Significa dizer que é necessário a criação de condições de aprendizagem 

dentro das organizações. Essa tarefa envolve a construção de redes, bancos 

de dados, estações de trabalho etc. Muitas organizações desenvolvem centros 

de aprendizagem ou universidades corporativas para esta finalidade. Outras 

definem um executivo de alto nível – como um gerente de conhecimento – 

para tocar e desenvolver o assunto. 

O segredo não mais está em deter o 

conhecimento nas mãos de poucos, 

mas divulgá-lo em toda a organização, 

em distribuir e não retê-lo. 

 
Pessoal, ficaram 

curiosos para saber 
o que significa o 

termo 
empregabilidade? 

Acesse o link abaixo 
e entenda um 
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e.com/watch?v=mX

8xtqocxUU 
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2) Construir uma cultura do conhecimento. 

É necessário criar mecanismos para o desenvolvimento e manutenção do 

conhecimento nos vários departamentos da organização. Isso, 

consequentemente, envolve uma mudança na cultura organizacional para 

incrementar o valor do conhecimento. Por exemplo, formular uma nova 

concepção do treinamento – e do aprendizado -, como um processo de 

comunicação do conhecimento. E muito importante para gente, nessa 

perspectiva, os profissionais de RH tornam-se agente de aprendizado e 

consultores em desempenho. 

3) Administrar resultados. 

É necessário ter o entendimento de qual é a melhor forma de gestão do 

conhecimento que possa ajudar a fazer ou economizar dinheiro e documentar 

o impacto econômico. 

As organizações tendem a se concentrar mais em atividades operacionais e no 

“aqui e agora” do que em planos efetivos sobre o futuro e nas estratégias 

para alcançar objetivos de médio e longo prazos. No entanto, quando falamos 

de Gestão do Conhecimento e suas práticas o foco não é muito mais 

operacional, mas também é direcionado a um ou outro setor da organização 

(Carvalho, 2012). 

Quando o conhecimento atua apenas no campo operacional, grande parte de 

sua utilidade fica restrita ao meio, às ações e aos processos de organização no 

presente. Associado à gestão estratégica, o conhecimento torna-se uma fonte 

de vantagem competitiva não apenas para agora, mas também para o futuro 

(Carvalho, 2012). 

A figura abaixo pode nos ajudar a entender a escala de desenvolvimento de 

um dado (já vimos isso no início dessa aula) até a chegada de 
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desenvolvimento de ações estratégicas para a organização (no gráfico 

representado pela sabedoria). 

Sabemos que um dado precisa ser transformado em informação. O 

conhecimento advém dessa sequência. Sem esse desenrolar o conhecimento 

adquirido não poderá chegar a uma ação estratégica. Ação essa que será tão 

valiosa para a organização, uma vez que é através dela que esta pode alcançar 

novos resultados e, até mesmo, manter os que já possuem, devido a grande 

competitividade do mercado. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 23 – Desenvolvimento da estratégia organizacional 
Fonte:<http://4.bp.blogspot.com/_9c15bNEdsh0/Sq1QtScbDLI/AAAAAAAAAAk/CsQa0KPf-
qg/s400/conhecimento.jpg> (2012) 

O comprometimento com a gestão do conhecimento deve partir de todos os 

membros da organização, mas principalmente daqueles que fazem parte do 

nível maior de hierarquia. Tornar o conhecimento pessoal disponível para as 

pessoas que dele precisam na organização é a base da administração do 

conhecimento. 

É importante que se diga, que com ou sem Gestão do Conhecimento, a 

criação de conhecimento ocorre o tempo todo em qualquer organização. De 
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uma forma geral, o que a Gestão do Conhecimento faz é capacitar os 

membros da organização com o intuito de potencializar esse processo de 

criação (Carvalho, 2012). 

Mas sabemos, Pessoal, que nem todo conhecimento é útil. A visão do 

conhecimento adequada inspirará a empresa a buscar conhecimento em 

certas áreas e a construir estoques de conhecimento a serem utilizados para 

enfrentar futuros desafios. 

Segundo Carvalho (2012), o desperdício de conhecimento não é o único 

problema que a visão do conhecimento ajuda a evitar. A perda de foco de 

uma empresa em relação ao seu posicionamento competitivo perante o 

mercado é a ameaça muito maior e mais tangível. 

É importante, Pessoal, que se diga que, nem todos os conhecimentos 

envolvidos na relação funcionários e organização pertencem a organização. 

Uma quantidade enorme do conhecimento da organização não lhe pertence, 

e sim aos indivíduos que a compõem. Muitas vezes, quando alguém deixa a 

empresa, sua experiência desaparece com ele. Mesmo que ele tenha 

permanecido muito tempo, poucos se beneficiam de suas ideias. 

Segundo Lacombe (2011), cada pessoa que sai leva consigo parte do 

conhecimento empresarial, que deveria estar registrado em algum lugar. Cada 

pessoa que entra deve possuir algum tipo de conhecimento que possa vir a 

ser útil. No entanto, não podemos armazenar, numa rede de computadores, 

todos os conhecimentos que todas as pessoas da empresa possuem, não só 

pelo trabalho que daria, mas porque boa parte desse conhecimento não deve 

ter muita utilidade. 

Nesse momento, vamos alcançar novas perspectivas. Vamos tentar entender 

como o capital humano das organizações nesse contexto do conhecimento. 

Vamos lá, Pessoal! 
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4.2.1 Capital Humano e Gestão de Conhecimento 

Inicialmente, é importante reforçarmos alguns aspectos relevantes no que diz 

respeito do capital humano nas organizações. Vocês já viram isso ao longo nas 

competências anteriores, mas nunca é demais reforçar, como também, 

iremos fazer novas relações, onde estas podem agregar mais um valor de 

compreensão para o tema. Não acham? 

Iremos começar pela diferença, nesse contexto, entre capital humano e 

recursos humanos. Os recursos humanos em si correspondem ao conjunto de 

pessoas que trabalham na organização; já capital humano, corresponde à 

soma de todos os conhecimentos explícitos e tácitos da organização. 

Sendo assim, podemos definir uma complexidade entre os dois contextos: 

 O capital humano é mais que a soma dos recursos humanos. 

 O capital humano é menor que a soma dos recursos humanos. 

 O capital humano é, ao mesmo tempo, maior e menor que a soma dos 

recursos humanos. 

É preciso encarar as pessoas não apenas como recursos humanos, mas 

também como fontes de conhecimento e é preciso desenvolvê-las para que o 

conhecimento que elas geram esteja de acordo com a estratégia da 

organização no médio-longo prazo. 

Existem algumas formas de desenvolvimento do capital humano nas 

organizações. Podemos destacar algumas dessas formas, ou melhor, práticas. 

Vamos conhecer três, ok? 

1) Educação corporativa 

O objetivo da educação corporativa é desenvolver e fortalecer o 

conhecimento e as competências organizacionais (já falamos de 
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competências, lembram?) por meio da aprendizagem baseada nas 

necessidades estratégicas da organização. 

Para reforçar o conhecimento é necessário falar novamente sobre as 

competências organizacionais. Competência seria, então, um conjunto 

formado por três elementos: conhecimentos, atitudes e habilidades. A figura 

abaixo facilita o nosso entendimento, classificando o local da competência. 

Em outras palavras, a gestão do conhecimento entende que a educação 

corporativa irá desenvolver as habilidades, os conhecimentos e as atitudes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Formação da competência 
Fonte:< http://dinheirama.com/blog/wp-
content/uploads/2009/07/dinheirama_competencia_atitude.jpg 

2) Análise de lacunas de conhecimento 

A organização precisa fazer uma análise das lacunas para poder determinar 

quais conhecimentos devem ser conquistados para o futuro. Essa análise pode 

ser feita com o foco no indivíduo, no grupo ou na organização. Além disso, a 

análise pode considerar tanto o momento atual quanto o futuro, ou seja, ela 

pode ser usada para responder as seguintes perguntas: 
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 Quais as lacunas de conhecimento impedem que as metas atuais da 

organização sejam atingidas? 

 Quais lacunas de conhecimento devem ser preenchidas para que a 

organização alcance seu objetivo para o médio-longo prazo? 

De acordo com Carvalho (2012), quando a empresa reconhece em seu 

conhecimento e habilidades, ela sabe por onde começar a adquirir e 

desenvolver o conhecimento. 

3) Mapeamento das competências 

É necessário mapear todas as características, habilidades do capital humano 

da organização. Esse mapeamento inclui discutir sobre negócio, missão, visão, 

diretrizes e políticas da organização, bem como definir o perfil de 

competências da empresa e das pessoas. Após esse mapeamento, será 

possível desenvolvê-las contribuindo para o alcance das metas e resultados da 

organização. 

Um mapa de competência serve para ilustrar o potencial humano da 

organização, mostrando aquilo que ela está apta a fazer dentro de seu campo 

de atuação. Por isso ele serve de base para diversas tomadas de decisões que, 

direta ou indiretamente, fortalecem o capital humano da organização e 

influenciam seu direcionamento estratégico. 

Pessoal, existem outras formas de desenvolver o conhecimento nas 

organizações, mas por hora é suficiente nós entendermos essas. Espero que 

vocês tenham entendido adequadamente esse novo conteúdo. 

E, assim, chegamos ao fim da nossa disciplina Capital Humano. Foi um prazer 

repassar essas informações para vocês. E, vamos em frente! Conquistando 

novos espaços e conhecimentos. Até breve! 
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