


OBJETIVOS

• Definir Gestão de pessoas e suas características;

• Identificar a evolução histórica da Gestão de pessoas;

• Reconhecer as diferentes etapas da Administração
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FREDERICK 
TAYLOR 

Administração 
científica

• Aplicação de 
métodos de 
pesquisa para a 
melhor maneira 
de trabalhar

• Seleção e 
treinamento 
científicos de 
trabalhadores

HENRY FORD Linha 
de montagem

• Especialização 
do trabalhador

• Fixação do 
trabalho no posto 
de trabalho

• Trabalho (produto 
em processo de 
montagem) 
passa pelo 
trabalhador

HENRI FAYOL 
Processo de 

administração

• Administração da 
empresa é 
distinta das 
operações de 
produto

• Administração é 
processo de 
planejar, 
organizar, 
comandar, 
coordenar e 
controlar

MAX WEBER Teoria 
Burocrática

• Autoridade tem a 
contrapartida da 
obediência

• Autoridade 
baseia-se nas 
tradições, no 
carisma e em 
normas racionais 
e impessoais

• Autoridade 
burocrática é 
base da 
organização 
moderna
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HISTÓRICO



Frederick Taylor

1856-1915

Max Weber

1864-1920

Henri Fayol

1841-1925

Henry Ford

1863 -1945
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As duas revoluções 
industriais

• 1ª Revolução Industrial ou
revolução do carvão e do
ferro - 1780 a 1860;

• 2ª Revolução Industrial ou
do aço e da eletricidade –
1860 a 1914 impactaram
sobremaneira o mercado.

Cena do Filme Tempos modernos 
com Charles Chaplin
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Escola de Relações Humanas

• Necessidade de humanizar e democratizar a
administração, libertando-a dos conceitos rígidos e
mecanicistas da Teoria Clássica e adequando-a aos
novos padrões de vida do povo americano.

• Desenvolvimento das chamadas ciências humanas,
principalmente da psicologia e da sociologia.

• Ideias da filosofia pragmática de John Dewey e da
psicologia dinâmica de Kurt Lewin que foram capitais
para o humanismo na administração.

Elton Mayo
1880 - 1849
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Teoria das Necessidades

• A teoria de Maslow (1943) é de
fundamental importância para o estudo
da motivação.

• Para ele, as necessidades humanas
não possuem a mesma intensidade,
elas surgem seguindo prioridades;

• À medida que as necessidades
primárias são satisfeitas, as
necessidades secundárias passam a
ter ênfase.
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GESTÃO DE PESSOAS

Gestão de Pessoas é a aplicação de um conjunto de

conhecimentos e técnicas administrativas especializadas no

gerenciamento das relações das pessoas com as organizações,

com o objetivo de atingir os objetivos organizacionais, bem como

proporcionar a satisfação e a realização das pessoas envolvidas.
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TRÍADE DA GESTÃO DE PESSOAS
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OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS
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OBJETIVOS DE GESTÃO DE 
PESSOAS

• Ajudar a organização a alcançar seus objetivos e realizar sua missão;

• Proporcionar competitividade à organização;

• Proporcionar à organização pessoas bem treinadas e bem motivadas;

• Aumentar a autoatualização e a satisfação das pessoas no trabalho;

• Desenvolver e elevar a qualidade de vida no trabalho (QVT);

• Administrar e impulsionar a mudança;

• Manter políticas éticas e comportamento socialmente responsável;

• Construir a melhor equipe e a melhor empresa.
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CAPITAL INTELECTUAL

O capital intelectual é a soma do conhecimento de

todos numa empresa, o que lhe proporciona

vantagem competitiva. Constitui o conhecimento, a

informação e a experiência que pode ser utilizada

para gerar riqueza. O capital intelectual pode ser

encontrado em três lugares: nas pessoas, nas

estruturas e nos clientes (Stewart, 1998).

O capital intelectual refere-se ao valor das ideias da

empresa, pois os principais ativos das empresas não

são mais os recursos naturais, as máquinas ou

mesmo o capital financeiro, e sim os intangíveis,

como a pesquisa, o desenvolvimento, as técnicas

confidenciais, a propriedade intelectual, a habilidade

da força de trabalho, as redes de fornecimento e as

marcas de classe mundial (Low; Kalafut, 2003).

Capital intelectual é a soma de tudo o que você

sabe. Em termos organizacionais, o maior patrimônio

de uma organização é algo que entra e sai pelas

suas portas todos os dias, ou seja, são os

conhecimentos que as pessoas trazem em suas

mentes, sobre produtos, serviços, clientes,

processos, técnicas etc. (Chiavenato, 2004).
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EMPREGABILIDADE
• As organizações são constituídas de pessoas e dependem delas para

atingir seus objetivos e cumprir suas missões.

• Para as pessoas, as organizações constituem o meio pelo qual elas
podem alcançar vários objetivos pessoais, com um mínimo custo de
tempo, esforço e conflito.

Termos como empregabilidade e empresabilidade são usados para indicar,

de um lado, a capacidade das pessoas em conquistar e manter seus

empregos, e de outro, a capacidade das empresas em desenvolver e

utilizar as habilidades intelectuais e competências individuais dos seus

membros.
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PROCESSOS EM GP



ATIVIDADE COMPLEMENTAR

1. Defina com suas palavras Gestão de Pessoas

2. Comente a tríade de Gestão de Pessoas

3. Explicar o que significa empregabilidade e empresabilidade.

4. Explicar a dificuldade da contabilidade em medir o capital intelectual
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