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Introdução ao Estudo da Disciplina  

Caro(a) aluno(a).

Este Caderno de Atividades foi elaborado com base no livro Gestão de Pessoas, do autor 
Idalberto Chiavenato, Elsevier, 2004, Livro-Texto n. 160.

Roteiro de Estudo:

Érica Brito                        Gestão de Pessoas  
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Conteúdo

Nessa aula você estudará: 

•	 As Mudanças e Transformações no Cenário Mundial.

•	 As Mudanças e Transformações na Função de RH.

•	 Os Desafios do Terceiro Milênio.

•	 Os Novos Papéis da Gestão de Pessoas.

•	 Administração de Talentos Humanos e do Capital Intelectual.
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Habilidades 

Ao final, você deverá ser capaz de responder as seguintes questões:

•	 Quais características predominantes tiveram as Eras da Industrialização Clássica, 
Neoclássica e da Informação?

•	 Quais as soluções encontradas para administrar as pessoas nas organizações?

•	 Quais características da Gestão de Pessoas nas organizações bem-sucedidas?

•	 Como se administram talentos e o capital intelectual nas organizações modernas?

LEITURAOBRIGATÓRIA

A Gestão de Pessoas em um Ambiente Dinâmico e 
Competitivo

Com o passar do tempo as mudanças foram ocorrendo, durante essas mudanças 
houve algumas Eras Organizacionais, para falar de gestão de pessoas em um ambiente 
competitivo, precisa-se relembrar as três épocas vividas pela humanidade. Ao longo do 
século XX, houve três eras organizacionais, são elas: Era Industrial Clássica, a Era Industrial 
Neoclássica e a Era da Informação. 

Cada Era teve seu papel fundamental na humanidade para que se pudesse chegar à Era 
seguinte, veja cada uma:

Era Industrial Clássica: período após a Revolução Industrial que tem como característica 
a intensificação do fenômeno da industrialização em amplitude mundial.

Era da Industrialização Neoclássica: período que se estende entre 1950 e 1990. Todavia, 
é a partir da Revolução Industrial que surge o conceito atual de trabalho. 

CONTEÚDOSEHABILIDADES
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Era da Informação: denominou-se pela série de mudanças, que se tornaram rápidas, 
imprevistas, turbulentas e inesperadas, é o período que começou no início de 1990 até a 
época atual. 

Para Chiavenato (2004), o século XX trouxe grandes mudanças e transformações que 
influenciaram poderosamente as organizações, sua administração e seu comportamento. 
Sem dúvida as mudanças e transformações que ocorreram nesta época modificaram a 
maneira de administrar as pessoas, na Era Industrial Clássica, o período que ocorre logo 
após a Revolução Industrial e que se estendeu até meados de 1950. Sua maior característica 
foi a intensificação do fenômeno da industrialização em amplitude mundial e o surgimento 
dos países desenvolvidos ou industrializados. Sendo nesta época implantado o modelo 
Burocrático, modelo que surgiu como a medida exata para as organizações dessa época.

Nesta época, o ambiente em que as organizações estavam inseridas era um ambiente 
conservador, não havia desafios, pois havia um grau de certeza quanto às mudanças 
do ambiente externas, nesta época a cultura da empresa era baseada no passado, na 
conservação de valores tradicionais.

Já na Era da Industrialização Neoclássica, o período do qual se estendeu entre a década de 
1950 a 1990, iniciou-se após a segunda guerra mundial, período em que o mundo iniciou o 
processo de mudanças rápidas e intensas, a teoria Clássica foi trocada pela teoria Neoclássica 
da administração e passaram a usar o modelo burocrático, este foi redimensionado pela 
teoria estruturalista, já não necessitando mais do antigo modelo burocrático e funcional, 
este era centralizado e piramidal tornou-se rígido e vagaroso demais para acompanhar as 
mudanças e transformações do ambiente.

Na Era da Informação, caracterizada pela rapidez de grandes mudanças, o tecnólogo da 
informação muniu as condições básicas para o aparecimento da globalização da economia, 
neta época a economia internacional modificou-se e virou economia mundial e global. Todas 
as pessoas passaram a ter informação em tempo real, as empresas mais bem sucedidas 
são aquelas que conseguem tomar a informação e trazê-las rapidamente para seu benefício, 
transformando-as em oportunidades antes de outras empresas. As empresas inteligentes 
conseguiram dar um passo grande à frente de seus concorrentes inovando e utilizando a 
informação a seu favor, o conhecimento nesta situação é o fator mais importante devendo 
saber usá-lo e aplicá-lo de maneira rentável, tornando-se mais importante que o dinheiro. 
Essas organizações começam a visualizar o capital humano e intelectual.

LEITURAOBRIGATÓRIA
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Para Kiernan (1998), as organizações iniciam um período de permanente turbulência 
devido ao impacto das grandes tendências globais que estão passam a quebrar tradicionais 
paradigmas, como: O alcance das tecnologias de informação e comunicações, a globalização 
dos mercados, a substituição de uma economia baseada na manufatura e na exploração 
de recursos naturais, a diferenciação da verdadeira economia global da economia “virtual” 
nas transações mundiais, o reequilíbrio geopolítico decorrente da nova ordem econômica 
mundial, a gradativa incapacidade dos governos nacionais em controlarem seus próprios 
destinos político-econômicos, a convergência setorial e industrial, o surgimento de formas 
inéditas de organização empresarial dentro e entre empresas, a substituição no “centro 
de gravidade” econômico do mundo empresarial, o aumento geométrico na importância 
comercial, política e social do ambiente e a crescente preocupação ecológica. O autor diz 
que essas megatendências criaram a transformação mais drástica e intensa de todas: a 
elevação exponencial na velocidade, na complexidade e na imprevisibilidade da mudança.

As três eras ao longo do século XX trouxeram diferentes abordagens sobre como lidar com 
as pessoas dentro das organizações. Durante o período de passagem dessas Eras a ARH 
passou por três etapas diferentes: Relações Indústrias, Recursos Humanos e Gestão de 
Pessoas.

Os primeiro departamentos a surgirem foram os antigos departamentos de pessoal, 
órgãos destinados a fazer cumprir exigências legais a respeito do emprego, logo depois 
foram acrescentadas novas tarefas como o relacionamento da organização com os outros 
departamentos, a fim de enfrentar problemas sindicais de conteúdo reivindicatório. Até 
então as pessoas são consideradas complementos das máquinas e apenas fornecedoras 
de esforço físico e muscular, predominando o conceito de mão de obra, não exercendo a 
proatividade.

Já na industrialização Neoclássica aparecem os departamentos de recursos humanos que 
substituem os antigos departamentos citados anteriormente. Além das tarefas operacionais 
e burocráticas, desenvolvem funções operacionais e táticas, como órgãos prestadores de 
serviços especializados, chamados de DRH.

E na Era da Informação, na aldeia global surgem às equipes de gestão com pessoas, que 
substituem os departamentos de recursos humanos e de gestão de pessoas. Nesta Era, as 
tarefas operacionais e burocráticas são passadas para terceiros por meio da terceirização, 
enquanto as atividades táticas são delegadas aos gerentes de linha em toda a organização, 
os quais passam a ser os gestores de pessoas, obtendo empoderamento, chamado 

LEITURAOBRIGATÓRIA
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Empowerment. Essa época caracterizou a importância das pessoas para as organizações 
deixando de ser um problema e passando a ser solução para as organizações, trazendo 
somente vantagens competitivas para as empresas de sucesso.

Capital Intelectual

O capital intelectual é aquele que provém das pessoas e capital humano é o que passou a 
dar poder de decisão às pessoas que tem proatividade  e tomada de decisões além de outras 
qualidades, chamado de empowerment. O objetivo do empowerment ou empoderamento é 
transmitir a responsabilidade e recursos para todos os integrantes a fim de compartilhar a 
energia criativa e intelectual de cada uma para os outros colaboradores, de modo que possam 
mostrar o conhecimento em liderança dentro de seu domínio individual de competência, e 
ao mesmo tempo, ajudar as pessoas a enfrentar os desafios gerais de toda a organização: o 
empowerment ou o empoderar é dar poder as pessoas para aproveitar ao máximo o talento 
coletivo chamados de staff, a fim de atingir os resultados traçados pela organização. 

O objetivo da delegação de poderes é ter trabalhadores mais motivados e envolvidos 
nas decisões da empresa. Ao sentirem que possuem mais responsabilidades, procuram 
soluções e tornam-se mais criativos porque sentem que estão contribuindo para o rumo da 
empresa, e que pertencem de fato à organização.

LEITURAOBRIGATÓRIA
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Quer saber mais sobre o assunto? 
Então:

Sites

Leia o artigo Liderança – As diferentes Eras das organizações e a Formação do Capital 
Humano. Por Julio Cesar de Souza Santos. 

Disponível em: <http://www.rh.com.br/Portal/Mudanca/Artigo/7433/as-diferentes-eras-das-
-organizacoes-e-a-formacao-do-capital-humano.html>. Acesso em: 30 set. 2013. 

Vídeos Importantes

Assista ao vídeo Gestão de Pessoas: o capital humano como diferencial das empresas.  

Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=Y9ysPRIKeXk>. Acesso em: 30 set. 
2013. 

O vídeo refere-se à competitividade do mundo dos negócios traz o foco das empresas para 
as pessoas, o único diferencial competitivo que não pode ser copiado ou substituído.

LINKSIMPORTANTES
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AGORAÉASUAVEZ

Instruções: 
Chegou a hora de você exercitar seu aprendizado por meio das resoluções 
das questões deste Caderno de Atividades. Essas atividades auxiliarão 
você no preparo para a avaliação desta disciplina. Leia cuidadosamente 
os enunciados e atente-se para o que está sendo pedido e para o modo de 
resolução de cada questão. Lembre-se: você pode consultar o Livro-Texto 
e fazer outras pesquisas relacionadas ao tema.

Questão 1:

Faça um levantamento quanto às preocu-
pações das organizações com relação ao 
futuro.

Questão 2:

As organizações voltadas para o futuro e 
preocupadas com seu destino estão estrei-
tamente sintonizadas com os seguintes de-
safios:

I. Globalização; Pessoas; Cliente; 
Produtos e Serviços; Conhecimento; 
Resultados; Tecnologia.

II. Pessoas; Indústrias; Programa de 

treinamento; Recursos Humanos. 

III. Pessoas; Mercado; Cliente; Equipes; 
Parceiros; Recursos Humanos.

IV. Globalização; Pessoas; Cliente; 
Parceiros; Meio Ambiente; Indústria.

Resposta correta:

a) I e III. 

b) I, II e IV. 

c) I.

d) II e III. 

e) I, III e IV.
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Questão 3:

A Era da Informação foi caracterizada pe-
las mudanças rápidas e inesperadas. Os 
fatores determinantes dessa mudança fo-
ram a integração:

a) Do automóvel, da indústria e o 
computador. 

b) Da Televisão, GPS e economia.

c) Da Televisão, do telefone e o 
computador. 

d) Do telefone, do computador e 
automóvel. 

e) Nenhuma das alternativas.

Questão 4:

A antiga Administração de Recursos Huma-
nos cedeu lugar a uma nova abordagem: 
Gestão de pessoas. São características 
dessa mudança no século XXI as seguin-
tes habilidades:

a) Estabilidade, previsibilidade, rigidez 
organizacional.

b) Criatividade e intuição, controle por 
meio da visão e dos valores, integração 
virtual, velocidade e responsividade.

c) Comando e controle de cima para baixo, 
necessidade de certeza, Informações em 
segredo.

d) Racionalidade e analise quantitativa, 
integração vertical, foco na organização 
inteira, busca de consenso.

e) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 5:

Marque o item a seguir que indica uma das 
mudanças e transformações da Era da In-
dustrialização Neoclássica: 

a) Início da Industrialização e formação 
do proletariado.

b) Transformação das oficinas em 
Fábricas. 

c) Mercado de serviços ultrapassa o 
mercado industrial. 

d) Adoção de estruturas orgânicas e 
adhocráticas.

e) Início do dinamismo do ambiente: 
instabilidade e mudança.

Questão 6:

O século XX trouxe grandes transforma-
ções que influenciaram as organizações, 
sua administração e seu comportamento, 
marcada por três Eras organizacionais dis-
tintas, quais são elas?

AGORAÉASUAVEZ
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Questão 7:

Quais foram as principais características 
da Era da informação?

Questão 8:

Qual a visão de Kiernan, com relação à Era 
da informação?

Questão 9:

Faça um breve comentário sobre os de-
safios do terceiro milênio e explique o que 
mudou no mundo dos negócios.

Questão 10:

Nos novos papéis da Gestão de Pessoas 
foram definidos quatro principais papéis, 
quais são eles?

AGORAÉASUAVEZ

FINALIZANDO

A partir das atividades propostas, espera-se que os principais conceitos referentes 
ao tema A Gestão de Pessoas em um Ambiente Dinâmico e Competitivo, com base no 
Livro-Texto tenha sido trabalhados buscando a compreensão das ideias apresentadas. O 
objetivo é que ao final do capítulo você tenha compreendido que a abordagem sistêmica 
tem a questão da troca de energia com o ambiente interno e ambiente externo por meio 
das pessoas que atuam em cada um deles, percebe-se que foi fundamental a evolução 
das Eras para que as pessoas passassem a ter uma visão estratégica no novo conceito de 
organizações. 

Caro aluno, agora que o conteúdo dessa aula foi concluído, não se esqueça de acessar 
sua ATPS e verificar a etapa que deverá ser realizada. Bons estudos!
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ALMEIDA, V. A. Liderança - Desafio na gestão de pessoas. Portal Educação, 2012. 
Disponível em: <http://www.portaleducacao.com.br/administracao/artigos/11828/lideranca-
o-desafio-na-gestao-de-pessoas>. Acesso em: 30 set. 2013.

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas 
organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 1999/2004.

KIERNAN, Matthew J. Os 11 Mandamentos da administração do século XXI. O que em-
presas de ponta estão fazendo para sobreviver e prosperar no turbulento mundo dos 
negócios da atualidade. São Paulo: Makron Books, 1998.

GLOSSÁRIO

Delegação: comissão que permite a alguém agir em nome de outra. 

Aldeia Global: progresso tecnológico estava reduzindo todo o planeta à mesma situação 
que ocorre numa aldeia.

Staff: é o conjunto de pessoas que fazem parte de um determinado grupo de trabalho ou 
que trabalham em conjunto.

Empowerment: descentralização de poderes, ou seja, sugere uma maior participação dos 
trabalhadores.

Proatividade: ter iniciativa com pensamento positivo e saber planejar, se antecipar.

REFERÊNCIAS
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Questão 1:

Resposta: O Grupo deverá debater sobre as preocupações das organizações com relação 
ao futuro relacionado às pessoas, a competitividade do mercado e quais as empresas teriam 
vantagens competitivas.

Questão 2:

Resposta: Alternativa C. A Era da Informação se deu pelas mudanças na integralização da 
Televisão, do telefone e o computador. 

Questão 3:

Resposta: Alternativa C. Os desafios que as organizações enfrentam estão centralizados na 
Globalização; Pessoas; Cliente; Produtos e Serviços; Conhecimento; Resultados; Tecnologia. 

Questão 4:

Resposta: Alternativa B. As habilidades presentes na nova gestão de pessoas são 
Criatividade e intuição, controle por meio da visão e dos valores, integração virtual, velocidade 
e responsividade. As demais estão inseridas na antiga administração.

Questão 5:

Resposta: Alternativa E. A Industrialização Neoclássica dentre as alternativas destacou-se 
pelo início do dinamismo do ambiente: instabilidade e mudança.

Questão 6:

Resposta: As três eras organizacionais distintas são: Era Industrial Clássica, a Era Industrial 
Neoclássica e a Era da Informação.
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Questão 7:

Resposta: As principais características dessa nova era são as mudanças que se tornaram 
rápidas, imprevistas, turbulentas e inesperadas, a tecnologia da informação trouxe 
desdobramentos imprevisíveis e transformou o mundo numa verdadeira aldeia global.

Questão 8:

Resposta: Para Kiernan, as megatendências criaram a transformação mais drástica e intensa 
de todas: a elevação exponencial na velocidade, na complexidade e na imprevisibilidade da 
mudança. 

Questão 9:

Resposta: Nesta questão, o aluno poderá expor suas ideias com relação as mudanças, 
devendo fazer menção ao mundo dos negócios do qual ficou diferente, exigente, dinâmico, 
mutável e incerto. 

Questão 10:

Resposta: Administração de estratégias de recursos humanos; Administração da 
infraestrutura da empresa; Administração da contribuição dos funcionários e Administração 
da transformação e da mudança.

GABARITO
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