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RESUMO: O presente artigo apresenta o resultado obtido por meio de estudos realizados em uma
loja de móveis local sobre o tema gestão de pessoas. Teve como principal objetivo trazer a público
como ocorre o processo de gestão de pessoas em uma empresa do ramo varejista do município de
Juara-MT. A metodologia utilizada na pesquisa é de caráter descritivo, pois foi descrito um momento
vivenciado durante estágio acadêmico. Este artigo pretende contribuir academicamente para os
estudos de gestão de pessoas,  apresentando alguns conceitos e definições da área e o que foi
diagnosticado na prática realizada pela empresa. Dessa forma, pretende-se indicar a importância da
gestão de pessoas dentro das organizações, evidenciando-se como esta é fundamental para o
desenvolvimento de uma organização.Cahen (1990, p. 49) cita  que “uma empresa nada mais é do
que a expressão do comportamento e do desempenho de seus funcionários, homens ou mulheres.
Sem estes, a empresa consiste apenas em um aglomerado de edifícios, máquinas, escritórios, mesas
etc.,[...]”. Cada vez mais, a valorização do capital humano dentro das organizações tem sido a melhor
forma de competir com o vasto mercado de concorrentes.A justificativa pela escolha de tema relativo
à gestão de pessoas em um comércio varejista de Juara-MT se deu pela importância de se identificar
e se comparar as teorias estudadas à realidade presente em uma empresa do município, podendo-se
dessa forma verificar os avanços e as possíveis melhorias que uma empresa local pode obter em seu
ambiente organizacional, mediante a realidade encontrada.O artigo tem a seguinte estrutura:
definição dos procedimentos metodológicos utilizados em pesquisa; apresentação de definições e
conceitos da gestão de pessoas, seguida pela exploração de cada processo da gestão de pessoas
desde o recrutamento de colaboradores até aos bancos de dados utilizados pela organização.
Posteriormente, a pesquisa explora como se dão, na prática, todos os processos apresentados na
teoria, partindo do cotidiano de uma loja do comércio varejista de Juara-MT. Com as considerações
finais, o presente artigo apresenta os objetivos alcançados, os avanços e possíveis melhorias na
gestão da organização, bem como o que se pode extrair de aprendizagem da pesquisa realizada.
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INTRODUÇÃO  

 

  A gestão de pessoas é uma das áreas da administração mais importantes dentro de 

uma organização. Uma empresa que se preocupa com o desenvolvimento da organização, 

com seu quadro de colaboradores e sua contribuição para o crescimento da empresa tende a 

investir na gestão de pessoas. 

  Cahen (1990, p. 49) cita que “uma empresa nada mais é do que à expressão do 

comportamento e do desempenho de seus funcionários, homens ou mulheres. Sem estes, a 

empresa consiste apenas em um aglomerado de edifícios, máquinas, escritórios, mesas 

etc.,[...]”. Cada vez mais a valorização do capital humano dentro das organizações tem sido a 

melhor forma de competir com o vasto mercado de concorrentes. 

A justificativa pela escolha do tema a gestão de pessoas em um comércio varejista de 

Juara-MT se deu pela importância de identificar e comparar as teorias estudadas á realidade 

presente em uma empresa do município, podendo dessa forma, verificar os avanços e as 

possíveis melhorias que uma empresa local pode trabalhar em seu ambiente organizacional 

mediante a realidade encontrada. 

 

 Nessa linha de pensamento é que o artigo se propõe de modo geral a investigar como 

ocorre a gestão de pessoas na prática em uma empresa do comércio varejista de móveis e 

eletrodomésticos do município de Juara-MT. De forma específica, o estudo tem seu foco em 

discutir a importância do desenvolvimento da gestão de pessoas dentro das organizações, 

apresentar a realidade encontrada numa empresa, bem como concluir apontando fatores de 

destaque e possibilidades de avanço na gestão de pessoas executada pela organização. 

 O artigo foi trabalhado sobre a seguinte estrutura: definição dos procedimentos 

metodológicos utilizados em pesquisa, apresentação de definições e conceitos da gestão de 

pessoas seguida pela exploração de cada processo da gestão de pessoas desde o recrutamento 

de colaboradores até aos bancos de dados utilizados pela organização. Posteriormente, a 

pesquisa explora como é a realidade de todos os processos apresentados na teoria em uma loja 

do comércio varejista de Juara-MT. Com as considerações finais o trabalho apresenta os 

objetivos alcançados, os avanços e possíveis melhorias na gestão da organização bem como o 

que se pode extrair de aprendizagem da pesquisa realizada.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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O artigo seguiu caráter descritivo, a pesquisa descritiva de acordo com Trivinõs (1987) 

exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de 

estudo busca descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade. Na situação em estudo 

no artigo buscou-se descrever os fatos da realidade da gestão de pessoas aplicada em uma 

empresa varejista do município de Juara-MT. 

Os métodos de pesquisa utilizados no artigo foram inicialmente uma pesquisa 

bibliográfica seguido por uma pesquisa de campo e estudo de caso. De acordo com Fonseca 

(2002, p.32) “a pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas 

já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos e 

páginas de web sites”. Enquanto Gil (2002) define que na pesquisa de campo se realiza a 

coleta de dados pessoal, dando importância ao contato direto do pesquisador com o seu 

campo de estudo. Já o estudo de caso segundo Gerhardt e Silveira (2009, p.39) “visa conhecer 

em profundidade o como e o porquê de uma determinada situação que se supõe ser única em 

muitos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico”. 

O processo de coleta de dados na empresa se deu por meio da observação e de 

entrevistas. Marconi e Lakatos (2002) definem que a observação é uma técnica de coleta de 

dados utilizada para obter informações de determinados aspectos da realidade. Enquanto a 

entrevista é um encontro entre duas pessoas na intenção de coletar informações a respeito de 

um determinado assunto mediante uma conversa. A observação foi realizada no ambiente da 

empresa durante horário de funcionamento e as entrevistas foram dirigidas aos gerentes e a 

alguns funcionários. 

Após a obtenção de dados, foram relatadas e interligadas as teorias a todas as 

informações já coletas. Por fim, fecha-se o conteúdo do artigo com uma conclusão a partir dos 

dados pesquisados e da importância da gestão de pessoas. 

 

GESTÃO DE PESSOAS 

  

A gestão de pessoas é um fator de suma importância para o desenvolvimento da 

empresa. Segundo Fischer (2002), a gestão de pessoas pode ser definida como a forma que a 

empresa se organiza para gerenciar e orientar seus colaboradores no trabalho a fim de se 

alcançar os objetivos organizacionais e individuais. 

Nesse contexto Gil (2006, p.17) define que “gestão de pessoas é a função gerencial 

que visa á cooperação das pessoas que atuam nas organizações para o alcance dos objetivos 
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tanto organizacionais quanto individuais”. Para o autor, a valorização das relações humanas 

no ambiente de trabalho surgiu a partir da necessidade de considerar os fatores psicológicos e 

sociais na produtividade dos colaboradores.  

O movimento teve seu início com o psicólogo Elton Mayo que no ano de 1987 nos 

Estados Unidos desenvolveu uma experiência numa fábrica em Howthorne, onde através de 

estudos no campo do comportamento humano no ambiente de trabalho verificou a relação 

existente os estímulos ambientais e produtivos e o quanto esses influenciam nos resultados 

finais. A partir dos estudos de Mayo que as relações humanas passaram a serem evidenciadas 

nas organizações, especialmente nas empresas de grande porte (GIL, 2006). 

França (2007, p.11) pontua que o papel do profissional de gestão de pessoas mudou, 

citando o seguinte: 

 

O cenário da gestão de pessoas nas organizações e empresas ascendeu de atividades 

operacionais e legisladas para ações corporativas estratégicas. As responsabilidades 

dos profissionais envolvidos, que tiveram como origem o “registro em carteira”, 

ampliaram-se para: qualidade pessoal, qualificações culturais, competências 

tecnológicas, responsabilidade empresarial e cidadania. Essas mudanças derivam da 

nova economia: era digital, dos novos paradigmas na gestão organizacional.  

 

Ainda sobre a importância da gestão de pessoas na empresa é que Chiavenato (1999, 

p.11) cita que “o segredo das empresas é saber agregar valores humanos e integra-los em suas 

atividades. Buscar pessoas no mercado que tenham condições de ajudar a empresa a navegar 

pelas turbulências dessa nova era.”. 

O autor menciona em sua obra que a administração de recursos humanos é composta 

de cinco subsistemas sendo eles: provisão, aplicação, manutenção, desenvolvimento e 

monitoração de recursos humanos. Cada subsistema está voltado para determinada atividade 

dos recursos humanos.  

Para o autor, a provisão abrange o processo de recrutamento, seleção e integração do 

novo funcionário. A aplicação envolve os processos de descrição e análise de cargos e 

avaliação desempenho. A manutenção está ligada aos processos de benefícios sociais, 

relações sindicais, salários, higiene e segurança no trabalho. O desenvolvimento está 

inteiramente ligado ao processo de treinamento de pessoal, e a monitoração abrange sistemas 

de banco de dados, informações e auditorias de recursos humanos. 
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Provisão: Recrutamento, Seleção e Integração 

 

O processo de provisão está integrado aos primeiros passos da gestão de pessoas na 

empresa que é recrutar, selecionar e integrar os novos colaboradores. De acordo com Silva 

(2007) o processo de recrutamento é de suma importância para a empresa, pois recebe 

informações das áreas sobre as vagas disponíveis, o perfil que esse candidato deve ter para o 

cargo. É o processo de atração dos candidatos ao cargo. 

Após o processo de recrutamento de pessoas e dado início ao processo de seleção. De 

acordo com Chiavenato (1999) a seleção pode ser definida como o processo da escolha do 

candidato certo para a vaga, na busca de aumentar a eficiência e o desempenho do pessoal 

além de aumentar simultaneamente a eficácia da empresa. 

Ainda nesse contexto Gil (2006, p.98) menciona que: 

 

Existem diversos procedimentos adequados para identificar as características 

pessoais de cada candidato, com vista em possibilitar a seleção dos mais aptos. 

Esses procedimentos – os métodos de seleção – permitem o conhecimento não 

apenas das habilidades dos candidatos, mas também a previsão de seu 

comportamento no cargo a ser ocupado. Para que isso ocorra é necessário garantir 

que o procedimento apresente validade e fidedignidade. Assim, um método de 

seleção pode ser válido quando é capaz de medir as características que realmente são 

importantes para o desempenho das atribuições do cargo que irá ocupar.  

 

Após o processo de recrutamento e seleção é dado inicio ao processo de integração 

desse novo colaborador. Lacombe (2005) menciona que a integração consiste em informar ao 

novo colaborador quais são os objetivos, políticas, normas, benefícios, práticas, horários, e 

demais informações sobre como funciona a empresa. 

 

Aplicação: Avaliação de desempenho, descrição e análise de cargos 

 

O processo de aplicação desenvolve a avaliação de desempenho, a descrição e a 

análise de cargos na empresa. Para Gil (2006) avaliação de desempenho é um meio de 

desenvolver os recursos humanos na empresa e através dela é possível fazer a definição do 

grau de contribuição de cada colaborador, identificar se os programas de treinamento estão 

contribuindo para um melhor desempenho, obter subsídio para remuneração e promoções, 

obter subsídio para a elaboração de planos de ação no caso de um desempenho insatisfatório e 

etc. 

Anais Vol. 2 (2016): Congresso Regional de Administração do Vale do Arinos, Juara/MT, Brasil, 31-03 Junho 2016, Curso
de Administração, Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.



O autor (2006 p.175) conceitua como sendo a análise de cargos “o estudo que se faz 

para obter informações sobre as tarefas ou atribuições de um cargo”. Continua o autor (2006 

p.175) explicando que a descrição de cargos “é a exposição das tarefas ou atribuições de um 

cargo. Ela procura descrever o que o ocupante do cargo faz, como faz, por que faz.”  

Nesse contexto, Chiavenato (2002) explica que a análise de cargo consiste em detalhar 

o que o cargo exige do seu ocupante em termos de conhecimentos, habilidades, e capacidades 

para desempenho da função, enquanto a descrição de cargos consiste em uma simplificação 

do conteúdo e das principais responsabilidades do cargo. 

 

Manutenção: Remuneração, segurança e qualidade de vida no trabalho 

 

O processo de manutenção em recursos humanos envolve a remuneração, segurança 

no trabalho e qualidade de vida no trabalho oferecida para os colaboradores da empresa. Ao 

falarmos de remuneração, Chiavenato (2002, p.279) cita: 

 

Ninguém trabalha de graça. Como parceiro da organização, cada funcionário está 

interessado em investir com trabalho, dedicação, e esforço pessoal, com os seus 

conhecimentos e habilidades desde que receba uma retribuição adequada. As 

organizações estão interessadas em investir em recompensas para as pessoas desde 

que delas possam receber contribuições ao alcance de seus objetivos.  

De acordo com o autor a remuneração total consiste na remuneração básica (salário 

mensal), somado aos incentivos salariais (bônus, participação nos resultados, e etc.) e aos 

benefícios (seguros de vida, seguro saúde, vale alimentação e etc.).  

Peixoto (2011) menciona que o ambiente de trabalho deve ser seguro para o 

empregado. A segurança no trabalho são a medidas adotadas para diminuir os acidentes de 

trabalho, as doenças ocupacionais, protegendo a capacidade e integridade dos colaboradores 

da organização. 

Albuquerque e França (1998) pontuam que o conjunto de ações de uma empresa que 

envolve a implantação de melhorias, inovações tecnológicas e estruturais dentro e fora da 

organização, no intuito de proporcionar condições plenas de desenvolvimento humano para os 

colaboradores são mecanismos da qualidade de vida no trabalho. 

A qualidade de vida no trabalho esta ligada ao bem estar psicológico e social do 

empregado, envolve aspectos físicos e ambientais. Chiavenato (2002, p.487) menciona que “a 

QVT assimila duas posições antagônicas: de um lado, a reinvindicação dos colaboradores 

quanto ao bem-estar e satisfação no trabalho e, de outro, o interesse das organizações quanto 

aos seus efeitos ponteciadores sobre a produtividade e a qualidade”. 
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Desenvolvimento: Treinamento  

 

O desenvolvimento é uma parte suma importância na gestão de pessoas, pois eu papel 

é treinar os colaboradores na busca de qualifica-los para alcançar os objetivos almejados pela 

empresa.  

Boog (2001) cita que o treinamento tem por objetivo proporcionar as habilidades 

necessárias para a realização das tarefas de responsabilidade do cargo, buscando através do 

treinamento um aumento de produtividade e aperfeiçoamento do desempenho. 

Chiavenato (2002) aponta que o processo de treinamento apresenta quatro etapas: 

diagnóstico, desenho, implementação e avaliação. O diagnóstico é quando levanta as 

necessidades e carências a serem treinadas, o desenho é quando elabora-se o projeto ou 

programa de treinamento para atender ao diagnóstico,  a implementação é a execução do 

programa de treinamento e a avaliação é a análise dos resultados do treinamento.   

Silva (2008) menciona que o processo de treinamento é desenvolvido de acordo com 

as necessidades da empresa. Esses treinamentos podem ser realizados por meio de cursos 

internos ou externos organização. 

Monitoração: Banco de dados e sistema de informações 

 

Segundo Chiavenato (2002) para que os gestores possam obter informações e tomar 

decisões para a empresa é necessário um sistema de informações. O banco de dados surge 

como uma alternativa necessária para o bom desenvolvimento da gestão de pessoas nessa 

organização. 

Para o autor, a gestão de pessoas necessita em um banco de dados conter informações 

como: cadastro pessoal dos funcionários, cadastro de cargos, cadastro de seções, cadastro de 

remuneração, cadastro de treinamento, cadastro de candidatos a vagas, cadastro médico e até 

mesmo outros cadastros de acordo com as necessidades de organização da empresa, para que 

esses dados processados possam se convertem em informações precisas, que possam auxiliar 

na tomada de decisões na empresa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A empresa em estudo foi fundada nos anos de 1982 e encontra-se a mais de 30 (trinta) 

no mercado. Atualmente possui um quadro de funcionários composto por 23 colaboradores, 
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enquadra-se no Setor Terciário e seu ramo de atividade é Comercio Varejista de móveis e 

eletrodomésticos. Segundo Vargas (2001) esse setor incorpora a atividade que não produz e 

nem modifica os produtos, terminando no momento em que são realizadas. 

A loja encontrando-se situada na Avenida Rio Arinos no Centro de Juara-MT. A 

empresa possui forma jurídica de microempresa individual e se enquadra de acordo com seu 

faturamento na condição de Empresa de Pequeno Porte (EPP). 

Chiavenato (2002) explica que devido as constantes transformações o profissional de 

RH necessita apresentar um perfil flexível, aberto às novas tecnologias administrativas e 

capaz de agregar, desenvolver e manter pessoas competentes que acompanhem essas 

mudanças. Uma pessoa que possa atender aos usuários internos e externos da organização.  

Um agente de mudança, ao mesmo tempo em que garante um comportamento ético e 

socialmente é ele o responsável por envolver as pessoas como parceiras da organização. 

Focado em proporcionar maior competitividade às pessoas e organizações. Na loja todos os 

processos da gestão de pessoas estão sob a direção dos dois gerentes: financeiro e comercial. 

 

 Provisão aplicada na empresa em estudo 

 

Como já citado a provisão na gestão de pessoas engloba os processos de seleção, 

recrutamento e integração dos colaboradores na organização. O processo de recrutamento de 

novos colaboradores para a empresa é responsabilidade da dupla de gerentes da loja.  

Chiavenato (1999, p.53) cita que “recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos 

que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da 

organização”. No recrutamento é dado primeiro preferência aos colaboradores que já fazem 

parte da equipe da empresa, ou seja, é feito primeiramente o processo de recrutamento interno 

como forma de viabilizar oportunidade de crescimento do colaborador que já faz parte da 

organização. 

No caso do não preenchimento da vaga por meio de recrutamento interno a empresa 

recorre ao recrutamento externo. Nesse caso, na hora de recrutar os pretendentes a vaga a 

empresa divulga aos seus colaboradores, que passam a indicar conhecidos para levarem 

currículos até a empresa, assim como também é passada a informação para a rádio local fazer 

anúncio por ser um dos principais meios de comunicação da cidade. 
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 Feita essa etapa, no processo de seleção os gerentes analisam os currículos já 

existentes na empresa juntamente como os currículos que recebem por indicações de seus 

colaboradores e anúncio na rádio. De acordo com as qualificações e experiências profissionais 

descritas nos currículos eles selecionam alguns candidatos para passarem pelo processo de 

entrevista. Nesse contexto (França, 2007, p. 36) afirma que: 

 

A seleção de pessoal não pode ser feita apenas avaliando-se a experiência e o 

conhecimento do trabalho a ser realizado. Conhecer aspectos relacionados com a 

personalidade do candidato é fundamental para verificar se a contratação será 

positiva para ambos, empresa e empregado. 

 

Na busca de conhecer novos aspectos dos candidatos pré-selecionados os gerentes 

passa para o processo de entrevistas na seleção. Chiavenato (1999) cita que existem varias 

técnicas usadas para a seleção entre elas: análise de currículo entrevista com roteiro ou sem 

roteiro, provas de conhecimentos gerais ou específicos, testes psicométricos, testes de 

personalidade, dinâmicas grupais e etc. Tudo no intuito de procurar o candidato mais apto ao 

cargo. 

A entrevista é feita pelos dois gerentes e ocorre de forma espontânea, ou seja, não se 

segue um roteiro já estabelecido. De acordo com o desempenho dos candidatos nessa 

entrevista e com a opinião de ambos os gerentes chegasse num consenso de qual o candidato 

melhor se saiu na entrevista e melhor se encaixa ao perfil que a empresa busca para seu 

quadro de colaboradores. 

Após a contratação esse novo colaborador é integrado à empresa. Na loja alguns 

minutos antes de dar início aos trabalhos diários os colaboradores se reúnem para um 

momento de oração. Nesse momento, havendo um novo colaborador na empresa ele é 

apresentado aos demais colaboradores que simultaneamente também se apresentam, 

integrando e recepcionando esse colaborador, não somente aos colegas de departamento como 

também a todo quadro de funcionários da loja. 

 

Aplicação na empresa em estudo 

 

A aplicação na gestão de pessoas engloba os processos de avaliação de desempenho, 

análise e descrição de cargos numa empresa. Lucena (1992, p. 77) conceitua que: 
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Avaliação é a verificação formal e permanente dos resultados alcançados 

comparados com os padrões de desempenho estabelecidos e o termo desempenho é 

definido como: compreender a atuação do empregado em seu posto de trabalho, 

traduzida em projetos, atividades, ou tarefas que lhe foram atribuídas, assim como 

os resultados que dele se espera, definidos por padrões de desempenho.  

 

Na empresa o processo de avaliação de desempenho é feito pelos gestores, onde 

somente os funcionários são submetidos à avaliação. O resultado das avaliações não é passado 

aos funcionários, ficando somente sob conhecimento dos gestores as conclusões após 

avaliação. 

Na busca de melhorias, a empresa também vem tentando implantar um método de 

avaliação do atendimento, através de uma pequena máquina implantada na loja. A empresa 

buscará descobrir qual a avaliação que o cliente dá para o atendimento sem precisar se 

identificar.  

Em relação à análise e descrição de cargo na empresa foi possível observar que não se 

tem estabelecido em documentos redigidos quais as exigências específicas para cada cargo, 

porém, mesmo assim na empresa há algumas exigências para desempenhar determinados 

cargos. Podemos citar, por exemplo, o entregador que deve possuir a carteira nacional de 

habilitação, e a experiência em direção de automóveis já que transitará pelas ruas da cidade.  

Assim como de forma indireta há na empresa a análise de cargo, a descrição também 

existe, pois se observou que os funcionários de cada cargo sabem descrever suas principais 

responsabilidades na função.  

 

Manutenção aplicada na empresa em estudo 

 

O processo de manutenção na gestão de pessoas engloba fatores para manter seus 

colaboradores na organização, como a remuneração, qualidade de vida e segurança trabalho. 

Segundo Pontes (2004, p. 29) “a empresa deve ver a remuneração como função agregada de 

motivação e procurar utilizá-la como um instrumento a mais na compatibilização dos 

objetivos organizacionais e pessoais”. 

O processo de remuneração na empresa ocorre por meio de salário mensal, comissão, 

e salário mensal somado a comissão para alguns. Ficando distribuído da seguinte forma: 

vendedores e cobradores comissão, gerentes e analista de créditos comissão somado ao salário 

fixo, demais funcionários salário fixo. A empresa utiliza em sua remuneração o salário mensal 

e incentivos salariais como a comissão. A loja não possui benefícios no processo de 
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remuneração, mas assegura a seus funcionários todos os direitos garantidos pela CLT, como, 

férias, descanso semanal, décimo terceiro e etc. 

Para Silva (2007, p.22) a segurança no trabalho “garante a segurança e o bem-estar 

físico dos empregados da empresa. [...] evitando acidentes de trabalho”. Conforme informado 

pelos funcionários na empresa não há o uso equipamentos de segurança para o desempenho 

das atividades pelos colaboradores, pois até hoje não houve nenhum tipo de acidente de 

trabalho na empresa. 

Em relação a programas de qualidade de vida Gil (2006, p.275-276) cita: 

 

Os programas de qualidade de vida no trabalho costumam apresentar muitas 

dificuldades para serem implantados. Como envolvem custos para a empresa e têm 

como alvo principal os empregados e não a organização, torna-se penoso conseguir 

a adesão da alta administração. Esses programas, no entanto, orientam-se também 

em direção a melhorias na eficácia organizacional, já que esta tem como pré-

requisito a satisfação do indivíduo, que se intensifica por meio da participação nas 

decisões e da melhoria das condições em que se desenvolve o trabalho. Assim, um 

programa de melhoria da qualidade de vida no trabalho pode permitir reconciliar os 

objetivos dos indivíduos em situação de trabalho e os propostos pela organização. 

 

Na empresa em estudo a qualidade de vida no trabalho é uma área de recursos 

humanos que não é muito trabalhada. A empresa investe em motivação e agradecimento aos 

trabalhadores pelas atividades desenvolvidas ao longo do ano, através de uma 

confraternização realizada para seus funcionários anualmente. Nessa confraternização, os 

funcionários são através de sorteio premiados com presentes que vão desde televisores a 

ventiladores, liquidificadores, enfim, produtos da própria loja que são disponibilizados para 

presenteá-los. Não há um programa de qualidade de vida aplicado, assim como também ainda 

são poucas as atividades desenvolvidas na empresa em relação a proporcionar maior 

qualidade de vida no trabalho aos seus colaboradores. 

 

Desenvolvimento aplicado na empresa em estudo 

  

O desenvolvimento na gestão de pessoas está inteiramente ligado às atividades de 

treinamento realizadas pela empresa. Nesse contexto, Chiavenato (2002, p.367) cita que o 

treinamento numa organização é: 

 

[...] o processo de desenvolver qualidades nos recursos humanos para habilitá-los a 

serem mais produtivos e contribuir melhor para o alcance dos objetivos 

organizacionais. O propósito do treinamento é aumentar a produtividade dos 

indivíduos em seus cargos influenciando seu comportamento. 
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O colaborador novo é orientado e supervisionado por um colega de departamento, esse 

é responsável por ajuda-lo em suas dúvidas até que esse possa executa-las com total domínio. 

O processo de treinamento fica na responsabilidade do departamento em que ele será inserido, 

sendo passada todas as coordenadas por um colega de trabalho. Podemos dizer que o processo 

de treinamento dos colaboradores ocorre informalmente e a partir da transferência de 

conhecimento empírico de funcionários experientes no cargo. Algumas empresas 

fornecedoras, no intuito de auxiliar na venda de seus produtos oferecem treinamentos 

específicos para equipe de vendas. 

 

Monitoração aplicada na empresa em estudo 

 

Em relação a monitoração dentro de uma empresa Chiavenato (2002, p.505) conceitua 

que: 

 

O banco de dados funciona como um sistema de armazenamento e acumulação de 

dados devidamente codificados e disponíveis para o processamento e obtenção de 

informações. Dados são elementos que servem de base para a formação de juízos ou 

para a resolução de problemas. Um dado é apenas um índice ou um registro. Em si 

mesmo, os dados têm pouco valor. Todavia, quando classificados, armazenados e 

relacionados entre si, os dados permitem a obtenção de informação. 

 

A empresa possui banco de dados para armazenagem de informações sobre os 

funcionários contratados, currículos deixados na loja, clientes, vendas e etc. Todas essas 

informações ficam armazenadas de forma virtual nos documentos no computador, assim 

como também se encontram armazenadas em papéis num arquivo no escritório.  

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O presente estudo permitiu explorar todos os aspectos da gestão de pessoas assim 

como traçar uma linha de comparação entre as teorias e as realidades encontradas na gestão de 

pessoas de uma empresa do comércio varejista de móveis e eletrodomésticos de Juara-MT. 

Ressaltamos com os estudos o quão ampla é a área da gestão de pessoas em uma 

organização e quais os diversos processos que á integram. Diante do artigo desenvolvido foi 

possível concluir que nem todos os procedimentos da gestão de pessoas são seguidos por uma 

empresa em sua realidade conforme citado na teoria, podendo ser esse um fator de possível 
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deficiência entre em algumas áreas da gestão de pessoas que influenciam de forma direta ou 

indireta no bom desenvolvimento organizacional. 

 Mediante a realidade encontrada, pode-se identificar a boa estratégia no processo de 

provisão na empresa, que possibilita primeiramente o crescimento interno seguido da 

possibilidade de recrutamento externo valorizando os colaboradores que já atuam na empresa. 

No mesmo contexto, também cabe salientar as possibilidades de avanço para a empresa 

através do desenvolvimento de treinamentos e investimentos na área de manutenção de seus 

colaboradores, podendo dessa forma fortalecer seu quadro de funcionários.  

 Através do artigo e estudo realizado em campo, foi possível concluir o quanto a gestão 

de pessoas é importante dentro de uma empresa, uma vez que envolve diversos processos que 

sendo bem aplicados são de extrema influência em todas as outras áreas da administração de 

uma empresa. Uma gestão de pessoas bem aplicada valoriza seu capital humano assim como  

também soma forças da empresa junto a seus colaboradores. 
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