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CAPÍTULO  01 
Noções de Gestão de Pessoas

Escola das Relações Humanas
A Escola das Relações Humanas surgiu como 

oposição à Teoria Clássica da Administração, surgida 
na década de 1920. Essa escola, desde sua origem, 
apresentou como principal objetivo estabelecer 
uma relação de humanização nas empresas, pois o 
elemento humano tem sua importância nas relações de 
produção. Tal pensamento era inovador, visto que em 
propostas anteriores, como o Taylorismo e o Fordismo, 
a figura humana era controlada como máquina.

Taylorismo - A Racionalização da 
Produção

Também conhecido como Administração Científi-
ca, o Taylorismo é um sistema de organização indus-
trial criado pelo engenheiro mecânico e economista 
norte-americano, Frederick Winslow Taylor, no final 
do século XIX. A principal característica desse sistema 
é a organização e divisão de tarefas dentro de uma 
empresa com o objetivo de obter o máximo de rendi-
mento e eficiência com o mínimo de tempo e atividade, 
ou seja, Taylor tenta otimizar resultados respondendo 
à seguinte pergunta: como aumentar o consumo e o 
lucro diminuindo o tempo de produção e o custo?

 → As respostas são: 
 ˃ Divisão das tarefas de trabalho dentro de uma 

empresa;
 ˃ Especialização do trabalhador;
 ˃ Treinamento e preparação dos trabalhadores de 

acordo com as aptidões apresentadas;
 ˃ Análise dos processos produtivos dentro de 

uma empresa com o objetivo de otimização do 
trabalho;

 ˃ Adoção de métodos para diminuir a fadiga e os 
problemas de saúde dos trabalhadores;

 ˃ Implantação de melhorias nas condições e nos 
ambientes de trabalho;

 ˃ Uso de métodos padronizados para reduzir 
custos e aumentar a produtividade;

 ˃ Criação de sistemas de incentivos e recompen-
sas salariais para motivar os trabalhadores e 
aumentar a produtividade;

 ˃ Uso de supervisão humana especializada para 
controlar o processo produtivo;

 ˃ Disciplina na distribuição de atribuições e res-
ponsabilidades;

 ˃ Uso de métodos de trabalho que já foram 
testados e planejados para eliminar o improviso.

Fordismo
A melhor maneira de definir o Fordismo é entender 

que ele foi uma aplicação prática do Taylorismo. 
Funciona assim: Taylor pensa, mas é Ford que aplica. Isso 
mesmo, Ford ganhou dinheiro com a ideia de Taylor.

A principal característica do Fordismo é a fabri-
cação em massa, baseada numa linha de montagem. 
Assim, temos uma redução significativa dos custos 
de produção, o que barateia o produto e possibilita a 
venda para o maior número possível de consumidores. 
Dentro desse sistema de produção, uma esteira rolante 
conduzia ao produto, no caso da Ford, os automóveis. 

Cada funcionário executava uma pequena etapa. 
Assim, os funcionários não precisavam sair do seu local 
de trabalho, o que resultava em uma maior velocidade 
de produção. Também não era necessária a utilização 
de mão de obra muito capacitada, pois cada trabalha-
dor executava apenas uma pequena tarefa, todo dia, 
dentro de uma etapa de produção. Isso gerava um ba-
rateamento no processo produtivo.

O declínio do Fordismo pode ser observado a partir 
dos anos 70, quando foi substituído pelo Toyotismo.

Daí a necessidade daquilo que chamamos de hu-
manização. O homem, a partir de então, passa a ser 
visto como um todo. O homem apresenta necessida-
des físicas, psicológicas e sociais. Tais necessidades 
passaram a interessar à organização, já que se com-
preendeu que o elemento humano é o capital mais 
precioso dentro de uma organização empresarial. Satis-
fação no trabalho, interação entre as pessoas, relações 
pessoais, interpessoais e sociais, aspectos relacionados 
à motivação, entre outros, acabam traçando os rumos 
das pesquisas na área de relações humanas. 

Pirâmide de Maslow x Necessidades 
do Trabalhador 

Pirâmide de 
Maslow

2- Necessidade de segurança

1- Necessidades fisiológicas

3- Necessidades de participação

4- Necessidades de estima

5- Necessidades de autorrealização
Maslow

55
4

3

2 2- Necessidade de segurança

1- Necessidades fisiológicas1

Alguns estudos também relacionaram a Maslow, as 
necessidades do indivíduo dentro das organizações: 

Necessidades Biológicas e Fisiológicas
As empresas devem oferecer salários justos, 

horários adequados e intervalos de descanso;
Necessidades de Segurança
As empresas devem deixar claro para seus funcio-

nários que estão dentro das normas de segurança e de 
trabalho; e oferecer benefícios, como seguro de vida, 
planos de saúde e de aposentadoria;

Necessidades Sociais
Mostrar aos colaboradores, por meio de projetos 

e palestras em grupo, a necessidade do trabalho em 
equipe e a importância das relações interpessoais;

Necessidades do Ego
Reconhecer o trabalho e o esforço dos colaborado-

res por meio de elogios, promoções e premiações, não 
propriamente financeiras;

Necessidades de Autorrealização
Viabilizar ideias dos funcionários, fazer com que 

estes participem das tomadas de decisões relaciona-
das ao seu trabalho; promover cursos de atualização e 
oferecer oportunidades dentro da empresa.
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O autor Antônio Carlos Gil em sua obra Gestão 
de Pessoas: um enfoque profissional apresenta a 
seguinte definição:

“É o ramo especializado da Ciência da Administra-
ção que envolve todas as ações que têm por objetivo 
a integração do colaborador no contexto da organiza-
ção e no aumento de sua produtividade”.

Para o autor Chivenato, gestão de pessoas: “É o 
conjunto de decisões integradas sobre as relações de 
emprego que influenciam a eficácia dos funcionários e 
das organizações” .

Segundo Merras: “É o conjunto de políticas e 
práticas necessárias para conduzir os aspectos da 
posição gerencial relacionados com as pessoas, in-
cluindo recrutamento, seleção, treinamento, recom-
pensas e avaliação de desempenho”.

Histórico da Gestão de Pessoas-GEP
A evolução da GEP está atrelada à história da Ad-

ministração, conforme já mencionamos. Usando 
como base fundamental as Escolas Administrativas, 
podemos observar o enfoque dado, em cada período, 
aos recursos humanos dentro da visão organizacional, 
assim distribuída:

Até 1930 - Fase Contábil
Período constituído por contexto histórico con-

turbado, marcado pela ênfase na alternância política 
entre São Paulo e Minas Gerais, no período conheci-
do como República do café-com-leite. Nessa época, 
a questão social era considerada caso de polícia. Não 
havia ainda uma legislação trabalhista e as condições 
do trabalho eram extremamente precárias. Essa fase 
é pioneira na gestão pessoal e, também, chamada de 
“pré-histórica” por alguns autores. Caracterizava-se 
pela preocupação existente com os custos da organi-
zação. Os trabalhadores eram vistos exclusivamente 
sob o enfoque contábil: comprava-se a mão de obra 
e, portanto, as entradas e saídas provenientes dessa 
conta deveriam ser registradas contabilmente, sem o 
estabelecimento direto da relação humana.

De 1930 a 1950 - Fase Legal
Com as transformações políticas a partir da Revo-

lução de 1930 e da Era Vargas, também observamos 
mudanças no setor de gestão pessoal. Registramos 
o aparecimento da função de chefe de pessoal, pro-
fissional cuja preocupação estava centrada no acom-
panhamento e na manutenção das recém criadas leis 
trabalhistas da era getulista. As leis trabalhistas já 
estavam presentes na Constituição de 1934 e incluíam, 
entre outras coisas; descanso semanal remunera-
do, jornada de trabalho, férias, salário mínimo, etc. O 
poder até então, unicamente, centrado na figura dos 
feitores (chefes de produção) sobre os empregados, 
passou para as mãos do chefe de pessoal pelo domínio 
exercido sobre as regras e normas jurídicas, impostas 
pela CLT de 01 de maio de 1943.

De 1950 a 1965 - Fase Tecnicista
Período marcado pelo populismo político e pelo de-

senvolvimentismo econômico. A abertura da economia 
brasileira ao capital estrangeiro foi significativa nesse 
período. Uma industrialização intensa ampliou a mão de 

obra e as necessidades de emprego. Na Fase Tecnicista 
foi implantado no Brasil o modelo americano de gestão 
de recursos humanos e isso alavancou a função de RH ao 
status orgânico de gerência. Os empresários incluíram 
nos organogramas a figura do gerente de relações in-
dustriais. Isso representou, para as organizações e para 
os trabalhadores, um grande avanço na qualidade das 
relações entre capital e trabalho. Foi nessa fase que a 
área de RH passou a operacionalizar serviços como os de 
treinamento, recrutamento e seleção, cargos e salários, 
higiene e segurança, entre outros.

De 1965 a 1985 - Fase Administrativa ou 
Sindicalista
Enfrentamos nesse contexto a fase da República 

Militar, em que ações populares eram vistas como uma 
“ameaça à ordem nacional”. A Fase Administrativa 
criou um marco histórico nas relações entre capital e 
trabalho, uma vez que parte das conquistas é produto 
das lutas empreendidas pelos próprios trabalhadores. 
Implementou-se o movimento sindical denomina-
do ‘novo sindicalismo’. Nessa fase, registrou-se nova 
mudança significativa na denominação e na responsa-
bilidade do até aqui gerente de relações industriais. O 
cargo passou a ser chamado como gerente de recursos 
humanos. Pretendia-se, com essa mudança, transfe-
rir a ênfase em procedimentos burocráticos e pura-
mente operacionais para responsabilidades de ordem 
mais humanísticas, voltadas para os indivíduos e suas 
relações com os sindicatos, a sociedade, etc.

Posterior a 1985 - Fase Estratégica
A redemocratização do Brasil e as mudanças 

oriundas da Constituição de 1988 foram o fundamento 
dessa fase, demarcada operacionalmente pela introdu-
ção dos primeiros programas de planejamento estraté-
gico de RH, atrelado ao planejamento central das orga-
nizações. Nessa fase é que se registraram as primeiras 
preocupações de longo prazo, por parte da direção 
das empresas, em relação aos trabalhadores. Iniciou-
-se uma nova alavancagem organizacional do cargo de 
gerente de recursos humanos, que, de posição geren-
cial, de terceiro escalão, em nível ainda tático, passou 
a ser reconhecido como diretoria, em nível estratégico 
nas organizações.

As etapas evolutivas da área de RH, podem ser sin-
tetizadas em quatro, a saber:

 ˃ Administração de Pessoal;
 ˃ Relações Industriais;
 ˃ Administração de Recursos Humanos;
 ˃ Gestão de Pessoas.
Podemos concluir que a Gestão de Pessoas surge 

da necessidade de conciliar os elementos humanos e 
operacionais dentro de uma visão estratégica do setor 
empresarial que se divide em:

 ˃ Provisão de recursos humanos;
 ˃ Aplicação de Recursos Humanos;
 ˃ Desenvolvimento de Recursos Humanos;
 ˃ Manutenção de Recursos Humanos;
 ˃ Monitoração de Recursos Humanos;

•	 Processo de Provisão
Consiste em abastecer a empresa com uma mão de 

obra que seja qualificada. É uma referência ao recruta-
mento e seleção pessoal. 


