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Resumo: Este artigo aborda a gestão de pessoas como vantagem competitiva dentro 
das organizações, buscando a melhoria continua por intermédio da liderança, contratação e 
retenção de talentos, e também demonstrando a importância das pessoas dentro das 
organizações. A Gestão de pessoas está passando por grandes transformações, em função 
destas, as empresas estão buscando formas de programar práticas de Gestão de Pessoas que as 
tornem cada vez mais competitivas.  O artigo tem como objetivo identificar fatores que 
contribuem para o sucesso de empresas que se tornam competitivas por meio de métodos de 
Gestão de Pessoas. 

 
Palavras-chave: Gestão de Pessoas, Competitividade, Liderança e Talentos.          

 
Abstract: This article discusses the management of people as a competitive advantage 

in organizations, seeking continuous improvement through leadership, hiring and retaining 
talent, and also demonstrating the importance of people within organizations. Management of 
people is going through major changes, according to these companies are seeking ways to 
implement practices of Personnel Management that make them increasingly competitive. The 
article aims to identify factors that contribute to the success of companies that become 
competitive through methods of Personnel Management.  
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1. Introdução 

 

O trabalho e a competição, inerente à condição humana são fatores de ascensão do 

homem, pois é por intermédio de incentivos intrínsecos e extrínsecos que o homem é 

motivado a progredir.  

Com as empresas não é diferente, pois as organizações tendem a progredir por 

intermédio de necessidades internas e impulsionadas por forças externas a buscar melhorias 

que as tornem competitivas o bastante para se manter ou evoluir no ambiente em que está 

inserida. 

 Costa e Arruda (1999, p. 17) acrescentam que “uma empresa é competitiva quando 

ela consegue manter ou ampliar seu espaço no mercado, ao longo do tempo, com uma taxa de 

lucro suficiente para remunerar os fatores de produção e calculados de acordo com sua 

estratégia”. 

No ambiente turbulento e dinâmico em que as organizações estão inseridas, se faz 

necessário obter algum diferencial para se manter no mercado.  

Tendo em vista a complexidade das organizações, a gestão de pessoas está sendo cada 

vez mais reconhecida como um fator importante na definição de competitividade. E é em 

busca da competitividade que as empresas estão em constante procura de pessoas que sejam 

capazes de assumir funções dentro de um ambiente dinâmico e complexo, aptos a planejar, 

dirigir, executar e avaliar processos e procedimentos, com intuito de atingir os objetivos 

organizacionais e se diferenciar das empresas que disputa a mesma fatia de mercado. 

Segundo Gubman (1999, p.18) “os funcionários não são uma parte separada da 

empresa, eles são a empresa”. E são dessa forma que os empresários, executivos, gestores e 

líderes devem pensar sobre o conceito de pessoas dentro de uma organização. Sabe-se que o 

capital humano tem um grande papel dentro das empresas, mas ainda existe uma grande 

quantidade de organizações que trata as pessoas como meros recursos produtivos e 

operacionais.  

A maioria das organizações enxerga o capital humano como um custo e não como um 

diferencial competitivo. Ainda com Gubman (1999, p. 13), “nos próximos anos encontrar 

talento será difícil e caro em todo o mundo. Contudo, as empresas que não souberem reter os 

seus talentos terão grandes perdas em capital intelectual”. 
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O Objetivo desta pesquisa é analisar o papel da Liderança e da retenção de talentos, e 

demonstrando a importância dos colaboradores na organização.  

Desta forma a junção entre a Liderança com Gestão de Pessoas leva a um trabalho 

onde favorece a um bom desempenho dentro da estrutura administrativa, pois é função da 

liderança é avaliar dentro da organização as pessoas que estão envolvidas no processo. 

Este trabalho foi realizado usando como guias fontes bibliográficas que servirão de 

auxilio na pesquisa e permitirá conhecer o que já foi estudado sobre o assunto. A pesquisa 

envolveu a leitura, análise e interpretação de textos, livros, material que após o recolhimento 

foram submetidos a uma triagem para uma leitura atenta e sistemática. 

Pretende-se, ao final desse artigo devo ampliar os conhecimentos acerca dos temas, 

possibilitando a construção do saber que irá favorecer um trabalho consciente e consistente no 

campo administrativo. 

 

 

2. Gestão de Pessoas como Vantagem Competitiva 

 

A grande maioria dos líderes, nos dias de hoje, vive sob a pressão do tempo e a 

necessidade de entrega de resultados. Esta luta, que parece ser permanente e nos faz sentir 

como “apagadores de incêndio”, na maioria dos casos, tem muita relação com o entendimento 

da relevância e da prática de dentro das organizações. 

Especificamente os gestores são responsáveis por uma gama complexa de papéis em 

suas organizações. Um deles é, sem dúvida, o de liderar pessoas. Conseqüentemente os 

gestores precisam e devem ser reconhecidos e respeitados como líderes de pessoas. Não basta 

ter autoridade conferida pelo cargo de gestão para que alguém seja considerado um líder de 

pessoas, é preciso mais. 

Liderar pessoas é transformar subordinados em colaboradores, é conseguir influenciá-

los de tal forma que se sintam parte do processo criativo e construtivo de resultados. O líder é 

aquele que respeita e é respeitado por isso. 

Para isso, os líderes procuram desenvolver suas competências para executar o seu 

papel, adquirindo maior experiência e se tornando mais capazes, por meio da 

complementação do aprendizado para a função, como por exemplo, através - de programas de 

treinamento. Para um líder não basta apenas delegar, é preciso inspirar, mais do que dar 

ordens, é preciso ouvir e mais do que autoridade, o líder é um catalisador de talentos. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Faculdade São Luís de França – 2009 
 

4 

O líder deve estar sempre disposto a aprender novos conhecimentos e habilidades para 

gerar novas atitudes que resultem no aumento da satisfação de seus colaboradores e da 

lucratividade da empresa. O gestor necessita possuir humildade para desaprender atitudes 

obsoletas que resultam em descontentamento e insatisfação dos colaboradores e 

administradores da empresa. 

Renner (2005) argumenta: “Só há uma pessoa capaz de levar adiante as 

transformações e evoluções de que você necessita: você mesmo.”. 

O gestor deve estar continuamente buscando aprender e rever seus valores para mudar 

internamente e ter sucesso diante de cada mudança externa. É como estar sempre se 

preparando para as mudanças que virão de forma previsível.  

 

Isto não se limita ao investimento em aprendizagem realizado pela empresa, mas, 

principalmente, na iniciativa própria de cada um é responsável pelo seu auto-

desenvolvimento.  

 

2.1 Análise Conceitual de Gestão de Pessoas 

Os colaboradores estão em movimento hoje em dia buscando oportunidades melhores 

onde e como puderem. Qualquer que seja a motivação, o desejo dos colaboradores de 

encontrar melhores opções está custando milhões às empresas em termos de perdas anuais, 

sem mencionar o desgaste dos gerentes que investem muito tempo para recrutar, treinar e 

motivar novos colaboradores, só para vê-los partir algum tempo depois.  

Chiavenato (2004, p. 6) afirma que “a gestão é uma área muito sensível à mentalidade 

que predomina nas organizações”. 

Quem fica atento às mudanças do mundo organizacional já percebeu que nos últimos 

tempos as competências tornaram-se um diferencial tanto para as organizações quanto para os 

profissionais. Hoje, por exemplo, existem empresas que fortalecem a política de Recursos 

Humanos com base na gestão por competências, um processo que permite alcançar os 

objetivos através do alinhamento entre a missão, a visão, os valores, a estratégia do negócio e 

do capital humano.  

 É na busca pela maximização dos resultados, que as empresas estão repensando seus 

modelos de administração e investindo cada vez mais no patrimônio e no capital intelectual. 

Dessa forma, o grande desafio é buscar e preparar as pessoas que ajudarão atingir os 

resultados, identificando as competências que vão garantir a manutenção do sucesso no 

presente e no futuro. 
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Para tanto é necessário mais do que treinar esses profissionais talentosos é 

imprescindível alinhá-los aos objetivos e desafios da corporação mostrando que é deles que 

depende o verdadeiro sucesso do negócio. ou imprevisível. Isto não se limita nos 

investimentos em aprendizagem realizados pela empresa, mas, principalmente, na iniciativa 

própria de cada um de investir na sua aprendizagem e profissionalização, afinal cada um é 

responsável pelo seu auto-desenvolvimento. 

Hoje, a tendência é fazer com que todas as pessoas, em qualquer nível da organização, 

sejam administradores e não simplesmente executores de suas tarefas. 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 do seu trabalho dentro da 

organização. É assim que crescem a eficácia das organizações bem-sucedidas. 

Realmente, a gestão de pessoas, quando bem exercida, torna-se uma vantagem sobre a 

concorrência, tendo como diferencial competitivo as pessoas. Mas, para colocar isto em 

prática requer mudanças, e onde existe mudança existe resistência, resistência essa que deve 

ser trabalhada da melhor forma para que possa reverter a situação para impulsionadores.  

 

 

2.2. Importância da Gestão Pessoas no Ambiente Organizacionais 

Importância está no fornecimento de ferramenta que possa valoriza a inovação do seu 

colaboradore com o tipo de especialização em um determinado serviço podendo ter ampla 

variedade de atividade dento da organização sendo valorizado de acordo com o seu potencial 

de atuação na sua experiência cotidiana  

A moderna gestão de pessoas procura tratar as pessoas como pessoas, e 

simultaneamente, como importantes recursos organizacionais, mas rompendo a maneira 

tradicional de tratá-las meramente como meios de produção. Pessoas como pessoas e não 

simplesmente pessoas como recursos ou insumos. 

Chiavenato (2004, p.06) diz: 

 
Não existem organizações sem pessoas. Toda organização é basicamente constituída 
de pessoas [...]. 
A moderna gestão de pessoas procura tratar as pessoas como pessoas, e 
simultaneamente, como importantes recursos organizacionais, mas rompendo a 
maneira tradicional de tratá-las meramente como meios de produção. Pessoas como 
pessoas e não simplesmente pessoas como recursos ou insumos.  
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 As organizações que inserem suas práticas de gestão de forma tradicional e 

mecanicista vêem seus funcionários apenas como um meio de produção que possui uma visão 

retrógrada, ultrapassada. As empresas que ainda possuem este tipo de visão, ou de gestão, 

enfrentam grandes conflitos trabalhistas além de distanciar as pessoas e gerarem problemas na 

qualidade de serviço e em produtividade.  

Com isto percebe-se que a Gestão de Pessoas é extremamente importante no ambiente 

organizacional, e que a falta da mesma pode acarretar alguns problemas. 

Gestão de Pessoas está relacionada com um conjunto de boas práticas de um RH bem 

definido e de um líder ou gestor que realize ações que condizem, ou que estejam alinhadas a 

neste tipo de gestão.  

O gestor precisa saber utilizar os recursos organizacionais no sentido de obter 

eficiência e eficácia, bem como alto grau de satisfação entre as pessoas que fazem o trabalho e 

também com seus clientes. 

 

 

 

3. A Contratação de Talentos 

 

Uma organização que almeja se tornar competitiva deve ter pessoas qualificadas, 

pessoas são capazes de realizar suas atribuições de forma eficaz e que possa alcançar os 

objetivos da empresa. Portanto, ao requisito contratação deve-sedar dar a importância 

necessária, pois é o primeiro passo para tornar a  empresa competitiva. 

Segundo Cappelli (2003, p.16), “a contratação é um processo de negócio – um 

conjunto de atividades que transforma insumos em resultados”. Para realizar uma boa 

contratação deve-se observar e analisar alguns critérios do cargo a ser preenchido. Ainda de 

acordo com o mesmo autor a prévia definição dos requisitos do cargo deve-se compreender 

alguns fatores que são: 

 As principais responsabilidades e tarefas envolvidas no cargo; 

 As características dos antecedentes necessários à execução do trabalho 

(educação e experiência); 

 As características pessoais exigidas na função a ser preenchida (por exemplo, a 

pessoa precisa ter habilidades interpessoais?). Ser muito inteligente. 

 Os aspectos fundamentais da cultura da organização (por exemplo, orientação 

para equipes, graus de conformismo, sistemas de recompensas); e.  
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 Estilo gerencial (por exemplo, autoritário, coercitivo, democrático) e sua 

influência numa relação profissional eficaz. (CAPPELLI, 2003, p. 17) 

Muitas decisões de contratação começam de maneira errada, devido à empresa não ter 

definido exatamente o que deseja do novo contratado. Para que não haja erro na contratação, 

deve-se elaborar antecipadamente a descrição do cargo, sendo que essa descrição possar ser 

preciso através de depoimento das pessoas com quem o novo colaborador irá trabalhar, como 

intuito de absorver o máximo de informações e sintetizar criando assim as características 

principais exigidas do cargo a ser preenchido. 

 
3.1. Retenção de Talentos 

A retenção de talentos ou pessoas vem sendo um grande desafio para as organizações, 

pois algumas empresas fazem investimentos em treinamento e desenvolvimento visando à 

capacitação das pessoas para que possam produzir com eficácia, mas não sabem reter o capital 

humano. As empresas que tem dificuldade em reter seus talentos estão preparando 

profissionais para outras empresas, pois as empresas que constantemente buscam os melhores 

no mercado estarão atraindo essas pessoas para sua organização.  

Nunca se falou tanto em reter talentos no mundo corporativo. No entanto, algumas 

empresas perdem profissionais que podem fazer a diferença para o negócio porque não 

conseguem trabalhar os talentos natos de cada pessoa e isso, em certos casos, desmotiva as 

equipes. Segundo Ulrich, “as empresas bem-sucedidas serão aquelas mais experientes em 

atrair, desenvolver e reter indivíduos com habilidades, perspectiva e experiência suficientes 

para conduzir um negócio global” (ULRICH, 1998). 

 O envolvimento do empregado com a cultura da empresa, buscou-se saber até que 

ponto isso reflete na retenção de talentos. Obteve-se como resposta que esse é um fator muito 

importante, pois quando há esse envolvimento os empregados se sentem naturalmente parte 

da empresa, o que faz com que eles se comprometam mais com o trabalho. No entanto, a 

relação entre comprometimento organizacional e retenção de talentos necessita de maiores 

aprofundamentos. 

      
 
4. Conclusão 
 

Esse estudo se justificou por demonstrar aos gestores de pessoas a necessidade de 

refletir sobre a utilização de novas estratégias e de novas filosofias de administração, voltadas 
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para uma nova forma de praticar a gestão de pessoas. Analisando as práticas de Gestão do 

RH, que estão inseridos no contexto da Gestão de Pessoas, verifica-se que em sua longa 

trajetória, sempre mostrou grande apreço em valorizar os talentos internos, a famosa prata da 

casa. E certamente esse é um dos principais ingredientes que resultou no significativo avanço 

dos últimos anos, bem como na sua atual política de recursos humanos.     

No entanto verificamos que esse potencial pode e deve ser explorado de maneira ainda 

mais incisiva e contundente nos níveis operacionais. Possibilitando assim que os 

colaboradores possam ampliar suas perspectivas de crescimento dentro da empresa.   

Com a construção desta pesquisa ficou explicita a importância de se aprofundar os 

estudos sobre os temas que acima citados porque assim enriquecerá um exercício futuro da 

função de administradores de empresas, onde serão trabalhados diversos aspectos 

relacionados com a gestão de pessoas com a maneira transparente. Isso é o que se   espera de  

todos  os profissionais. 
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