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RESUMO 

 
O presente artigo aborda um dos principais assuntos para uma organização de 
sucesso, como conciliar o comportamento de uma organização com o 
recrutamento de pessoas. Esclarecendo as necessidades que existem entre 
ambas para que exista um bom rendimento organizacional. Pesquisa realizada 
através de métodos bibliográficos, onde foram comparadas teorias de alguns 
autores que descrevem tais teorias. Contudo concluímos a importância do 
estudo de uma organização e analise de sua gestão para maior compreensão 
das necessidades da empresa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Comportamento organizacional, Gestão de Pessoas, 

Recrutamento. 
 

ABSTRACT 
 
 This article addresses one of the key issues for a successful organization, how 
to reconcile the behavior of an organization with the recruitment of people. 
Clarifying the needs that exist between them so that there is a good 
organizational performance. Research conducted through bibliographical 
methods, where theories of some authors that describe such theories were 
compared. However concluded the importance of the study of an organization 
and analysis of its management to better understand the company's needs. 
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INTRODUÇÃO 

 
O presente assunto da pesquisa é sobre níveis de comportamento 

Organizacionais e Gestão de Pessoas e sua área de conhecimento, implicara 

na compreensão dos assuntos e aplicações dentro da organização. 

O tema principal é a estruturação da Gestão de Pessoas que tem como 

objetivo gerenciar o capital humano, o Comportamento Organizacional por sua 

vez, cria uma cultura dentro da empresa, pois estuda o comportamento dos 

indivíduos, aplicando a melhoria da gestão de pessoas, assim evitando 
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problemas individuais e coletivos entre os colaboradores. 

É de suma importância conhecer e gerenciar as fontes produtivas 

(capital humano) dentro da organização e as necessidades da empresa, sendo 

este o desafio de toda organização, visando o desempenho da empresa como 

um todo.  

A partir dessa discussão, a questão que orienta esta pesquisa 

exploratória é: Qual é a importância do Comportamento Organizacional e da 

Gestão de Pessoas? 

A Gestão de Pessoas para evidenciar a qualidade do seu processo deve 

estabelecer um conjunto de políticas e práticas definidas para orientar o 

comportamento humano e suas relações interpessoais no ambiente de 

trabalho. 

O Comportamento Organizacional investiga o impacto do 

comportamento dos indivíduos dentro de uma organização com propósito de 

aplicar conhecimento e auxiliar no êxito do desenvolvimento da organização. 

O objetivo do trabalho é viabilizar o entendimento de níveis, tanto 

individual no qual busca individualmente a competência do colaborador através 

do seu trabalho, e o grupal estuda a formação das equipes, funções 

desempenhadas por estes, a comunicação e interação entre os mesmos, o 

entendimento do Comportamento Organizacional também identifica em ambos 

os níveis, aqueles que se destacam em suas funções, para serem direcionados 

a cargos equivalentes. 

Tendo ainda como objetivos específicos: estabelecer o nível institucional 

da empresa através da ampla participação de todos os níveis e aos interesses 

e objetivos envolvidos; sistematizar um projeto á longo prazo que define o 

futuro e o destino da organização; propor a empresa num todo, uma estratégia 

para alcançar os objetivos sendo um mecanismo de aprendizagem 

organizacional através do qual a empresa aprende com erros e acertos nas 

suas decisões e ações globais; assegurar a implantação e autonomia da 

estratégia; contudo fiscalizar os resultados e fazer as correções necessárias.  

Logo, a nossa pesquisa busca fomentar estratégias organizacionais que 

visem à satisfação de Capital Humano e da Organização, quando ambos 

trabalham em sintonia a empresa certamente terá êxito.    
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1.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Gestão de Pessoas e o Comportamento organizacional estão 

diretamente ligados, Gestão de pessoas é composta por pessoas e 

organizações, e a Comportamento Organizacional possui como fonte os 

recursos humanos. 

Gestão de Pessoas para Chiavenato (1999, p.8) “É o conjunto de 

políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos da posição gerencial 

relacionado com as pessoas ou recursos humanos”. A gestão de pessoas 

dentro das organizações se torna variáveis, pois a cultura de cada empresa é 

diferenciada, e se torna vulnerável dependendo da mentalidade que predomina 

a empresa. 

 Para Wagner III., e Hollenbeck, (1999, p.24) “Comportamento 

organizacional é um campo de pesquisa que ajuda a prever, e explicar e 

possibilitar a compreensão de comportamento nas organizações”. 

Comportamento organizacional pode ser entendido como o estudo do 

comportamento humano nas empresas, ele busca prever, explicar,  

compreende e modificar o comportamento dos colaboradores no ambiente 

organizacional. 

Os objetivos organizacionais são os resultados que a organização 

determina para alcançar suas metas, devem atender alguns critérios para ter 

sucesso. Segundo Chiavenato (1999 p.59) os objetivos são: “Ser focalizados 

em um resultado, ser consistente, ser especifico, ser mensuráveis, ser 

relacionado com um determinado período de tempo, ser alcançáveis”. Focalizar 

os resultados é primordial dentro da organização, é onde se define as metas 

em que a organização deve atingir, a consistência está ligada a realização de 

metas da organização, ser especifico é definir com exatidão as metas da 

organização, empresa deve ter objetivos mensuráveis, ou seja, quantitativos e 

objetivos, as tarefas devem ser cumpridas em um determinado período, e os 

objetivos devem ser alcançáveis, isto é, eles devem ser possíveis e devem 

apresentar uma perfeita execução.  

Uma organização que define e estabelece os objetivos globais a seus 

colaboradores, conduz á formulação da estratégia organizacional. 
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Para Gasalla (2007, p.33) “A cultura organizacional evolui na medida em 

que tem crescido a valorização das pessoas, mas tal evolução não é tão 

simples que possa ser acelerada ao bel-prazer de qualquer um”. Todo indivíduo 

dentro de uma organização traz consigo uma cultura, onde dentro da mesma 

possui vários costumes, a organização por sua vez deve integrar a cultura do 

colaborador, dentro da cultura organizacional, ambos em sintonia, desenvolvem 

o crescimento significativo da organização.  

Segundo Albuquerque (Apud VIEIRA; OLIVEIRA,1999; Apud FISCHER; 

DUTRA; AMORIM, 2010, p.104). “A questão da avaliação de resultados 

organizacionais sempre foi complexa e polêmica, especialmente quando 

aplicada à área de recursos humanos”. Os resultados organizacionais são um 

meio de avaliar o andamento da gestão de pessoas e da empresa, se ambas 

estão trabalhando em harmonia, os resultados são positivos, mas se elas 

trilham caminhos distintos, surge então o apontamento nos resultados, onde a 

empresa deve reavaliar o método organizacional, para que haja sucesso em 

suas atividades. 

Comportamento Organizacional é um campo de estudos que 
investiga o impacto dos indivíduos, grupos e a estrutura tem sobre o 
comportamento dentro das organizações, com o proposito de utilizar 
esse conhecimento para promover a melhoria da eficácia 
organizacional. Enfoca três níveis de comportamento nas 
organizações. Um nível individual, outro nível é o do grupo e o 
terceiro nível é da estrutura (ROBBINS, 2002, p.6) 

 

Para Robbins comportamento organizacional esta disposto em três 

níveis, primeiro nível o individual em que somente uma pessoa realiza 

atividades para a organização, segundo nível grupal, no qual os indivíduos se 

reúnem para discutir o trabalho, e o terceiro e ultimo nível a estrutura no qual a 

organização elabora uma estratégia de trabalho e seus colaboradores somente 

o executam. 

Para Robbins (2002) “Existem disciplinas que estão diretamente ligadas 

ao estudo do comportamento da organizacional, sendo uma ciência aplicada 

que se apoia na contribuição de diversas outras disciplinas comportamentais. 

As áreas que predominam esta categoria são a psicologia, a sociologia, a 

psicologia social, a antropologia, e as ciências politicas”. 

As ciências citadas contribuem de alguma forma nos níveis em que a 

organização se divide. A psicologia analisa, compreende, e algumas vezes, 
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modifica o comportamento dos indivíduos, exercendo suas atividades por meio 

da aprendizagem, motivação, da personalidade, das emoções, sua unidade de 

analise é voltada ao indivíduo. 

 A sociologia analisa a dinâmica de grupo, ela estuda o sistema social no 

qual os indivíduos desempenham seus papéis, ou seja, ela analisa a relação 

das pessoas uma com as outras, essa analise ocorre através do desempenho 

dos indivíduos em trabalhos de equipe, na comunicação, e o comportamento 

intergrupal. 

 A psicologia social analisa o grupo, seu foco é a influência de um 

indivíduo sobre o outro através da mudança de comportamento e mudança de  

atitude, sua comunicação e as tomadas de decisão em grupo.  

A antropologia analisa o grupo e a estrutura organizacional, isto é, busca 

conhecer a sociedade que o individuo está inserido para auxiliar na busca 

pelos resultados esperados, por meio de valores comparativos, atitudes 

comparativas e análise multicultural, as ciências políticas analisam somente o 

sistema organizacional seus conflitos, políticas intra- organizacionais e o poder.  

A ciência política analisa o sistema organizacional, estudando o 

comportamento do indivíduo e dos grupos dentro de um ambiente político, 

através dos conflitos, das políticas intra-organizacionais e do poder. 

Todas essas ciências são fundamentais para compreender o 

comportamento dos indivíduos dentro de uma organização, suas necessidades 

e objetivos. 

Indivíduos e organizações possuem objetivos a alcançar. As 
organizações recrutam e selecionam seus recursos humanos para, 
com eles e por meio deles atingirem seus objetivos organizacionais. 
Todavia, os indivíduos, uma vez recrutados e selecionados possuem 
objetivos pessoais que lutam para atingir e, muitas vezes, servem-se 
da organização para consegui-los(CHIAVENATO, 2002, p.114) 
 

Objetivos movem pessoas e organizações são por meio deles que a 

organização motiva seus colaboradores a apresentar um melhor desempenho 

dentro da empresa os artifícios oferecidos são: melhores salários, benefícios 

sociais, segurança e estabilidade no emprego onde simultaneamente um 

melhor desempenho do individuo implica no maior desenvolvimento da 

empresa gerando lucro, aumentando a produtividade, reduzindo custos e 

aumentando a participação no mercado. A motivação dentro da organização é 

fundamental para o maior rendimento do indivíduo, existem teorias que dão 
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base a esta afirmação, a mais conhecida é a Hierarquia das Necessidades, de 

Maslow e se divide em cinco níveis: 

1. Fisiológicas: que são as necessidades corpóreas; 

2. Segurança: proteção para danos físicos e emocionais; 

3. Sociais: necessidade de aceitação na sociedade, e de pertencer a 

algum grupo, ter aceitação e amizade. 

4. Estima: inclui fatores internos de estima, como respeito próprio, 

realização e autonomia, e fatores externos, como status e reconhecimento; 

5. Auto realização: onde o indivíduo torna-se tudo o que é capaz de ser. 

Na medida em que as necessidades vão sendo atingidas, iniciadas 

pela base, a próxima se torna dominante. O indivíduo move-se para o topo da 

pirâmide. Analisando a pirâmide, essa teoria sugere que embora nenhuma 

necessidade seja satisfeita por completa, uma necessidade substancialmente 

satisfeita atinge caráter motivacional (ROBBINS, 2002, p.152). 

Contudo não podemos afirmar que existe algo que sirva de fórmula ou 

receita para uma organização de sucesso, o empregador deve analisar e 

conhecer a fundo as necessidades de seu empreendimento, e deste modo 

recrutar colaboradores que estejam a par destas metas. O colaborador por sua 

vez deve apresentar um alto comprometimento com a organização, ambos em 

sintonia, os resultados serão positivos, satisfazendo os objetivos dos indivíduos 

e da organização.  

  

2. METODOLOGIA 

 

A pesquisa exploratória-descritiva permite uma maior familiaridade 

entre o pesquisador e o tema pesquisado, ela tem por objetivo compreender e 

descrever as características de uma população, de um fenômeno ou de uma 

experiência de  um assunto conhecido e seu objetivo principal é contribuir e 

proporcionar uma nova visão sobre esta realidade já existente. 

Para Ruiz (1996), a pesquisa exploratória busca levantar informações 

sobre determinado objeto, quando o objetivo não está claramente definido, 

busca caracterizar inicialmente um problema. Pesquisa exploratória não tem 

por finalidade sanar o problema de imediato, mas apenas caracterizá-lo. A 

pesquisa descritiva por sua vez, relaciona e enfatizam modelos teóricos, 
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estrutura sistemas, supondo uma grande capacidade de reflexão e de síntese 

sobre o tema pesquisado.  

Esta pesquisa tem como base o conceito teórico de 

CHIAVENATO(1999), ele defende que os objetivos devem seguir parâmetros 

para alcançarem o êxito dentro da organização, quanto no setor organizacional 

como o de recursos humanos. 

 Esta pesquisa tem base em fontes bibliográficas, onde são analisados 

aquilo que já se produziu sobre certo assunto, assumido como tema de 

pesquisa cientifica. Para Andrade, (1999, p.37) “A pesquisa bibliográfica é 

obrigatória nas pesquisas exploratórias, na delimitação do tema de um trabalho 

ou pesquisa, no desenvolvimento do assunto, nas citações, na apresentação 

das conclusões”. 

Bibliografia é o conjunto dos livros escritos sobre determinado 
assunto, assim por autores conhecidos e identificados ou anônimos, 
pertencentes a correntes de pensamentos diversas entre si, ao longo 
da evolução da Humanidade. (RUIZ, 1996, p.58) 

A gestão de pessoas é de suma importância dentro de uma organização, 

ambas estão interligadas e influenciam diretamente na cultura um do outro. 

A organização deve adquirir meios para administrar os recursos humanos, 

para assim alcançar seus objetivos. Uma organização que valoriza e busca 

atender as necessidades dos colaboradores, assumindo uma cultura de 

aproximação. Assim o indivíduo se sente valorizado e auxilia com entusiasmo 

no crescimento da empresa.  

O conteúdo tem como fonte levantamentos através de livros da biblioteca 

da Instituição Faculdade Sul Brasil-FASUL. Foi levantada em livros de 

administração, na área de gestão de pessoas e comportamento organizacional.  

O tema abordado é de constante frequência dentro de uma organização. 

Para a existência de uma empresa de sucesso deve haver um bom 

relacionamento entre colaborador e a organização gerando consequentemente 

um saldo positivo para ambos. 

A pesquisa é de origem qualitativa, ela analisa informações e descreve 

sobre determinado tema específico. Compreende um conjunto de diferentes 

técnicas interpretativas que visam descrever e a decodificar os componentes 

de um sistema complexo de significados. 
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Segundo Neves, (1996, p.1) ”Tem por objetivo traduzir e expressar os 

sentidos dos fenômenos do mundo social; trata-se entre teoria e dados, entre 

contexto e ação (MAANEN, 1979, p.520)”. A pesquisa qualitativa busca 

entender e descrever de forma mais clara possível, os dados a serem 

analisados, esclarecendo, através da teoria qualquer surgimento de dúvida. 

Contudo a pesquisa de base qualitativa levar em paralelo a teoria e os 

dados a serem analisados, entendidos e processados de forma mais eficaz 

possível dentro dos parâmetros estabelecidos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Uma organização é uma unidade social conscientemente coordenada, 

composta de duas ou mais pessoas, que funciona de maneira relativamente 

contínua, para atingir um objetivo comum. 

Comportamento Organizacional está fundamentado no estudo 

sistemático do comportamento humano direcionando ações e atitudes dos 

indivíduos, e de grupos no ambiente organizacionais. Tendo como finalidade 

atingir produtividade, reduzir o absenteísmo e a rotatividade e promover a 

cidadania organizacional. 

A organização é produtiva na obtenção de seus objetivos, resultando em 

custo mais inferiores possíveis. Para Chiavenato (2000) as organizações 

recrutam escolhem seus colaboradores, para com eles atingirem os objetivos 

organizacionais. A seleção de colaboradores é feita de forma precisa, 

separando os níveis de conhecimento entre eles, desta forma aperfeiçoa-se 

cada um dentro de sua capacidade, gerando então a produtividade esperada 

pelos gestores. 

A Gestão de Pessoas ocorre através da participação, capacitação, 

envolvimento e desenvolvimento de funcionários de uma empresa, e a área 

tem a função de humanizar as empresas. Em uma empresa, a gestão de 

pessoas deve ser feita pelos gestores e diretores, porque é uma área que 

requer capacidade de liderança. 

O setor de gestão de pessoas possui uma grande responsabilidade na 

formação dos profissionais, e tem o objetivo de desenvolver e colaborar para o 

crescimento da instituição e do próprio profissional. 
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O Comportamento organizacional associado com a gestão de pessoas 

resulta em um melhor rendimento e desenvolvimento da empresa. Chiaventato 

(2000) afirma que essa união se deve a organização e indivíduo possuem 

objetivos em comum, portanto à medida que as organizações são bem 

sucedidas elas crescem. 

Contudo consideramos que uma organização de sucesso, somente 

atinge seus objetivos organizacionais se houver uma administração coerente 

entre suas fontes humanas e o objetivo que a organização almeja. 

 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Analisando os temas abordados, obtivemos análises mais concisas das 

teorias necessárias para um ambiente organizacional favorável.  

Uma empresa de sucesso compreende as necessidades dos 

colaboradores e engloba a gestão de pessoas na cultura organizacional da 

empresa, uma organização que valoriza e incentiva seus colaboradores tende 

a ter êxito em suas metas, e ter um resultado positivo no seu desenvolvimento. 

Dentro deste contexto, muitos instrutores de comportamento 

organizacional procuram desenvolver habilidades gerenciais como trabalho em 

equipe, escutar com atenção, solução de problemas, administração de 

conflitos, delegação, como dar instruções, como motivar outras pessoas e 

avaliar desempenho. Conforme Gasalla (2007), a cultura da organização evolui 

na medida do crescimento da empresa e da valorização de pessoas. As 

pessoas dependem das organizações onde trabalham para atingir os seus 

objetivos pessoais. Crescer na vida e ser bem sucedido quase sempre significa 

crescer dentro das organizações. Uma relação de mutua dependência na qual 

há benefícios recíprocos, logo a uma relação de dependência. 
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