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INTRODUÇÃO

A partir do processo de fusão e aquisição de

organizações, a Gestão de Pessoas torna-

se fundamental para que o processo seja

bem sucedido. Em relação ao encontro das

organizações, o resultado inicial é um

choque cultural. Quando há fusão, a cultura

organizacional das empresas passa por

mudanças, mas, as organizações que se

uniram irão gerar uma outra, com um novo

perfil, podendo contar com características

tanto de uma quanto de outra, agregando

valor ao ambiente organizacional. Dessa

forma, avaliando a condição da empresa em

questão, Worldlink, consideramos que para

que a organização consiga encontrar uma

unidade e êxito, objetivando o aumento da

sinergia, identificação de conflitos, e

alinhamentos organizacionais eficazes é

preciso ações estratégicas dos gestores,

evidenciando que as diferenças culturais

podem e precisam ser encaradas não como

fontes de problemas e conflitos, mas como

fontes de vantagem competitiva,

respondendo ao desafio de consolidar a

empresa na geração de resultados,

fortalecendo seu capital humano.

OBJETIVO

Demonstrar a importância dos recursos

humanos e gestão com pessoas nas

empresas, relacionados a administração e

desenvolvimento de processos

organizacionais. Buscar ferramentas que

auxiliem a empresa nas questões do clima

organizacional, plano de cargos e salários,

gestão por competências, padronização de

processos e treinamentos, objetivando

redução de custos, atingimentos de metas e

zelo pelo recurso mais relevante da

organização, o humano.

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO COM 

PESSOAS

De acordo com o questionário aplicado

foram apontadas falhas, notando que a

empresa está focada apenas nos benefícios

para a organização. O enfoque são os

problemas relacionados ao desempenho na

execução de tarefas, comunicação

ineficiente, participações, reconhecimentos,

organização, motivação e principalmente o

diálogo entre profissionais e empresa. Para

alcançar uma administração de qualidade

o RH deve trabalhar com gestão de

pessoas, buscando integrar o todo, orientar

o desenvolvimento de competências com

feedbacks contínuos, aplicar pesquisa de

clima e avalição de desempenho,

aprimorando os conhecimentos e

habilidades por meio de treinamentos e

desenvolvimento, proporcionando a

valorização dos profissionais.

PESQUISA DE CLIMA

Notamos diversos fatores na empresa

Worldlink que traz a necessidade de aplicar

uma pesquisa de clima bem estruturada,

visando a retenção de talentos, o

engajamento e a motivação dos

profissionais, trazendo benefícios à

organização como maior envolvimento dos

funcionários em relação ao ambiente de

trabalho, envolvendo a satisfação e redução

de absenteísmo e melhoria de desempenho;

prevenindo o surgimento de situações

críticas que influenciam negativamente no

comportamento e em suas atividades.

PLANEJAMENTO DE CARREIRA E 

GESTÃO POR COMPETÊNCIAS

O plano de carreira nos últimos tempos está

se tornando um plano individual, onde cada

um traça seus próprios objetivos, o que

antes era um benefício oferecido pela

empresa.

No atual cenário em que novos atributos

profissionais ganham crescente importância,

faz-se necessária a adoção de um novo

direcionamento nos esforços de gestão de

pessoas na empresa. A gestão por

competências vem ao encontro dessa

necessidade e por isso tem sido adotada em

diversas organizações.

Com a adoção da gestão de competências,

cada pessoa passa a ter uma visão mais

clara do plano de carreira e dos requisitos

necessários para alcançar promoções que

almeja.

PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS

A padronização de processos é responsável

por tornar as atividades e as rotinas de uma

empresa uniformes. Ao implementar

padrões no modo de se trabalhar, torna-se

mais fácil colocar em prática uma operação

consistente e produtiva. A padronização de

processos operacionais exige boa

comunicação e estruturação entre os

setores e hierarquias dentro da organização.

Serve ainda, como um manual, um guia de

práticas dentro da organização,

normalizando e melhorando a rotina dos

colaboradores. Para Gaither e Frazier

(2006), a padronização de processos é um

fator crítico de sucesso.

TREINAMENTOS

O investimento em treinamento e

desenvolvimento é uma prática que traz

resultados positivos para a empresa. Com o

treinamento dos profissionais é possível

desenvolver as habilidades e

potencialidades de cada um e, como

consequência, gerar o desenvolvimento não

somente do seu pessoal, mas da própria

empresa. O treinamento dos profissionais é

uma estratégia eficiente para qualquer

negócio, independentemente do seu setor

de atuação ou porte. Trata-se de uma

aposta segura que vai resultar, não só em

benefícios para a atuação dos profissionais,

como em retornos lucrativos para a

organização.
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