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ENSINO CARTESE 

O Ensino Cartese fundamenta-se na Ciência Cartese (CARTESE - Compreender, 
Aplicar e Revisar as Teorias e Teses) efetivando Conhecimentos de Transformação e 

tem como mantenedora a Organização Espírita para o Ensino e Pesquisa (OEEP). 
Sua prática está na constante realização do avanço das pesquisas, da qualificação 

de suas ações institucionais, dos processos de ensino e aprendizado e da produção, 
desenvolvimento e difusão do conhecimento científico e transformador. 

 

 

MISSÃO 

Promover a autonomia estratégica das pessoas e organizações, aplicando 
procedimentos fundamentados em ensino, pesquisas e tecnologias inovadoras, 

superando as dificuldades em produzir novos conhecimentos para a compreensão 
racional do meio, fundamentando a consciência metódica nas investigações e nos 

seus controles. 
 

 

VALORES 

-Raciocínio lógico 
-Motivação pela pesquisa 

-Empatia 
-Responsabilidade social 

-Empenho 
-Engajamento 

-Discrição 
-Honestidade 

-Empreendedorismo 
-Empregabilidade 

-Responsabilidade ambiental 
 

 

FUNDAMENTO DA VISÃO 

Compreender, aplicar e ensinar as regras das evidências, da ciência básica e da 
ciência aplicada. 

 

 

 

Todos os direitos reservados 

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada ou  
transmitida, total ou parcialmente, por quaisquer meios ou processos, sem 

autorização escrita da OEEP. 

 

 

 

ADMINISTRATION 

ADVICE 

Revista de 
Administração 

Aborda assuntos das 

Ciências Sociais 

Aplicadas e das 

Ciências Humanas, 

visando contribuir 

para a ampliação, 

aprimoramento e 

especialização dos 

conhecimentos no 

âmbito da 

Administração 

 

 

Organização 

Espírita para o 

Ensino e Pesquisa 

 

Charles Antonio Kieling 

Sócio-Administrador 

 

(51) 998.908.980 

www.oeep.com.br 

contato@oeep.com.br 
 

Av. Protásio Alves, 5381 
Porto Alegre – RS 



3 
Revista de Administração – Administration Advice, Porto Alegre, nº 5, ano 1, maio de 2020. 

EDITORIAL 

ZONA DO DESCONFORTO 

 
Nada é mais justamente distribuído que o senso comum: ninguém pensa 

que precisa mais do que realmente já tenha. 
René Descartes 

 

O Mundo está “mergulhado” na zona do desconforto mais impactante dos últimos 

75 anos. Desde o final da 2ª Guerra Mundial que as sociedades não vivenciavam 

situação tão atordoante. O atual contexto de pandemia despertou incertezas 

generalizadas alimentadas por fake news. Soma-se a isso a uma imensa dose de 

senso comum e suas explicações e soluções estapafúrdias frente ao mundo real e 

as evidências.  

O problema do desconforto generalizado está assentado em uma sociedade 

despreocupada em buscar conhecimentos científicos e tecnológicos. E tal situação 

se aprofunda na medida que não se aplicam teorias para mitigar os impactos da 

crise e onde muitos acreditam que são possuidores de suficiente conhecimento que 

não necessitam mais de instrução ou lógica. 

As sociedades estão preocupadas com o atual contexto da pandemia e da crise, 

mas despreocupadas em aplicar coerência a partir de suas ações ou mesmo de 

identificar seus pontos fortes para gerar soluções efetivas e compartilhadas. Nesse 

contexto bem vale a frase inscrita à entrada do santuário de Delfos, na Grécia 

Antiga, ''conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses''. Fato é que 

o “conhece-te a ti mesmo”, e que ficou atribuído ao filósofo Sócrates, não se tornou 

em pressuposto científico geral como prática das sociedades; foi vencido pelo senso 

comum. 

Compreender sobre si mesmo e sobre os contextos próximos que se vivencia é 

estratégico para superar a zona do desconforto. Também é fundamental conhecer 

as histórias locais e as que tenham relação direta com os pontos fortes de si mesmo, 

pois são esses contextos que garantirão o empoderamento e o avanço para zonas 

de conforto, criando condições para uma espiral de crescimento racional, lógico e 

fundamentado na Ciência e Tecnologia. 

Que os debates prossigam.  

Boa leitura! 

Charles A. Kieling 
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DESAFIOS DA ADMINISTRAÇÃO 

NO SÉCULO XXI – Parte 4 – Final 

 

 

Charles A. Kieling 

 

 

A pandemia fez emergir das organizações a 

ausência de Ciência no âmbito de diversas áreas do 

conhecimento humano. E, conforme nosso foco, a 

Administração também provou a ausência de Ciência, ou a 

aplicação de alguma Teoria que amenizasse as 

consequências da crise.  

Atualmente, no Mundo, se conta aos milhões o 

número de pessoas formadas em Administração, outro tanto 

em Economia, mais outros em Gestão de Empresas etc. Ou 

seja, o número de “cientistas” é significativo para pautar 

ações anticrise. Todavia, o Mundo depende, no atual 

contexto, de alguns grupos diminutos de uma área específica 

de uma única Ciência, da Biologia; e para ser mais preciso, 

a crise dos mercados, das economias, das organizações e 

sociedades, dependem de uma solução da Infectologia e do 

encontro de uma vacina. E ao observarmos o número de 

nações que compõem o contexto global, tal solução para a 

pandemia está concentrada em um pequeno número de 

países, em uma dezena de laboratórios ou centros de 

pesquisa. E os indicadores para a solução global da 

economia dependerá de uma ação dos Estados Unidos. 

* 
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Diante do contexto, ou seja, o da 

Ciência para solucionar a pandemia estar 

concentrado basicamente em seis países e o 

da recessão e depressão econômica estar na 

dependência de um único, percebe-se emergir 

a prova de que a Ciência não é “produto” de 

consumo mundial. Também percebe-se os 

diversos estranhamentos entre as diferentes 

áreas de conhecimento, sem conseguir 

estabelecer uma transdisciplinaridade para 

orientações e ações comuns. E o que mais se 

destaca nos distanciamentos de opiniões, 

quanto a tomada de decisões apresentadas 

por administradores e gestores, são os 

argumentos descaracterizados de Ciência e 

carregados de senso comum. Nesse sentido, 

vale destacar o apresentado na Revista 

Administration Advice nº 4, Ano 1, abril de 

2020: 

 

O desconhecimento em realizar o pensamento científico é 

o desafio fundamental que se soma ao resgate dos 

capitais de investimento, ao estímulo do consumo, a 

geração de postos de 

trabalho, bem como 

atenção nas logísticas e na 

geopolítica, assegurado o 

reposicionamento dos 

empreendimentos. A ação 

necessita ser em rede e 

em grande escala; e isso 

exige aplicação coordenada de Ciência.  

Diante do contexto, ou seja, 

o da Ciência para solucionar 

a pandemia estar 

concentrado basicamente 

em seis países e o da 

recessão e depressão 

econômica estar na 

dependência de um único, 

percebe-se emergir a prova 

de que a Ciência não é 

“produto” de consumo 

mundial. 

A ação necessita ser 

em rede e em grande 

escala; e isso exige 

aplicação coordenada 

de Ciência. 
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Para cada empreendimento, os administradores e 

gestores necessitam 

levantar os dados e 

produzir as informações 

assertivas para o 

reposicionamento 

empresarial. As 

especificidades são muitas 

e todas as ações 

administrativas serão 

múltiplas. E não surgirá nenhum salvador ou medida 

política que garanta o reposicionamento dos 

empreendimentos. Convém destacar que as ações sejam 

imediatas, pois a sustentabilidade e a vitalidade das 

organizações não podem esperar; e essas dependem de 

cada administrador e gestor. 

  

Conforme propomos da Revista Administration Advice nº 2, Ano 1, fevereiro de 2020 

(http://www.oeep.com.br/index.php/biblioteca/acesso-ao-conteudo/37-revistas/200-revista-de-

administracao-administration-advice-n-2-ano-1-fevereiro-2020), na Revista Administration Advice 

nº 3, Ano 1, março de 2020 (http://www.oeep.com.br/index.php/biblioteca/acesso-ao-conteudo/37-

revistas/202-revista-de-administracao-administration-advice-n-3-ano-1-marco-2020) e na Revista 

Administration Advice nº 4, Ano 1, abril de 2020 

(http://www.oeep.com.br/index.php/biblioteca/acesso-ao-conteudo/37-revistas/204-revista-de-

administracao-administration-advice-n-4-ano-1-abril-2020) estamos concluindo os conceitos 

subjetivos pautados por diversos autores da Administração, referente aos desafios dos 

administradores e gestores do século XXI. Os assuntos abordados são: Habilidades para lidar com 

informações; Eficácia; Eficiência; Efetividade; e, Gestão de Pessoas. Lembrando que a análise visa 

superar as ambivalências e subjetividades, para pautar ajustes e assertividades. Como conclusão, 

apresentamos ao final o Quadro 1 com um sumário dos desafios para administradores e gestores. 

 

administradores e 

gestores necessitam 

levantar os dados e 

produzir as 

informações 

assertivas 

http://www.oeep.com.br/index.php/biblioteca/acesso-ao-conteudo/37-revistas/200-revista-de-administracao-administration-advice-n-2-ano-1-fevereiro-2020
http://www.oeep.com.br/index.php/biblioteca/acesso-ao-conteudo/37-revistas/200-revista-de-administracao-administration-advice-n-2-ano-1-fevereiro-2020
http://www.oeep.com.br/index.php/biblioteca/acesso-ao-conteudo/37-revistas/202-revista-de-administracao-administration-advice-n-3-ano-1-marco-2020
http://www.oeep.com.br/index.php/biblioteca/acesso-ao-conteudo/37-revistas/202-revista-de-administracao-administration-advice-n-3-ano-1-marco-2020
http://www.oeep.com.br/index.php/biblioteca/acesso-ao-conteudo/37-revistas/204-revista-de-administracao-administration-advice-n-4-ano-1-abril-2020
http://www.oeep.com.br/index.php/biblioteca/acesso-ao-conteudo/37-revistas/204-revista-de-administracao-administration-advice-n-4-ano-1-abril-2020
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HABILIDADE PARA LIDAR COM 

INFORMAÇÕES 

 

O desafio de lidar com informações é fato 

presente em todos os tempos da humanidade e de 

todas as atividades; e continuará sendo um 

desafio ad aeternum. E em concomitante com a 

habilidade para lidar com informações está o 

posicionamento que cada qual assume na 

sociedade e no mercado; ou seja, o 

posicionamento estratégico é estabelecido em 

conformidade com a melhor habilidade em lidar 

com as informações. 

A habilidade de lidar com as informações 

estão condicionadas pelo (1) Tempo e a 

Dedicação, o (2) Conhecimento e sua Ciência, e a 

(3) Aplicação e seu Contexto; todos esses vetores 

se articulam na geração de determinadas 

condições para o Posicionamento Estratégico. 

Dessas condicionantes, se destaca que o 

Tempo é a única que se caracteriza pela sua 

constância, inalterável e imodificável para 

todos; ou seja, o Tempo é igual para todos, 

indistintamente, em qualquer parte da Terra a 

velocidade de rotação do planeta e de sua 

translação no entorno do Sol serão a mesma 

para qualquer pessoa ou empresa. Todas as 

outras condicionantes são variáveis; ou seja, a 

Dedicação, o Conhecimento, Ciência, 

Aplicação, Contexto e Posicionamento 

Estratégico, são variáveis decorrentes da 

habilidade de cada um em melhor aproveitar a 

constante Tempo. 

Para lidar com as 

informações é necessário: 

(1) Tempo e Dedicação 

(2) Conhecimento e 

Ciência 

(3) Aplicação e Contexto 

(4) Método e Matemática 

o Tempo é igual para todos, 

indistintamente, em 

qualquer parte da Terra a 

velocidade de rotação do 

planeta e de sua translação 

no entorno do Sol serão a 

mesma para qualquer 

pessoa ou empresa. 
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Gerenciar o tempo é fundamental na vida das pessoas para que possam 

planejar e realizar suas pretensões no ambiente no qual está inserido. O 

ambiente, em constante mudança, é um fator essencial para se avaliar, pois 

impacta no comportamento do indivíduo e gera desafios para acompanhar 

essas transformações em tempo hábil. Nesse meio, predominam, do mesmo 

modo, decisões e escolhas importantes, que de alguma forma, são 

influenciadas pelo tempo que uma pessoa tem para executar suas decisões 

e suas escolhas. Para Chaves (2008) gerir o tempo é saber usá-lo para fazer 

atividades consideradas importantes e prioritárias, tanto na vida pessoal, 

quanto na profissional. Assim, a afirmação de “não ter tempo suficiente” pode 

ser decorrência do uso demasiado do tempo em tarefas consideradas 

dispensáveis ou não prioritárias para serem executadas no tempo disponível 

na vida de uma pessoa. O tempo, no cotidiano do homem, tem grande 

relevância no qual deve ser aproveitado em conjunto do que tem prioridade, 

valor e importância. 

(RODRIGUES, 2018). 

 

Para muitos, então, a solução pode indicar que um controle do Tempo, estabelecendo um 

cronograma disciplinado para amplicar os estudos, leituras, análises e propostas de melhorias, 

pode indicar que quem mais estudar livros, artigos, participar de palestras, seminários etc., terá 

maior habilidade para lidar com as informações. Ora. Essa é uma postura ingênua. Pois, levaria 

alguém a acreditar que ao ler todos os livros de administração já teria ampla habilidade para lidar 

com as informações. A superação de tal ingenuidade decorre da aplicação metódica do 

conhecimento. 

As condicionantes – (1) Tempo e Dedicação; (2) Conhecimento e Ciência; e (3) Aplicação 

e Contexto – serão qualificadas para o melhor posicionamento estratégico se forem trabalhadas 

conjuntamente com (4) Método e Matemática, e essas duas variáveis são as de maior 

vulnerabilidade e desconhecimento nas suas aplicações enquanto habilidade para lidar com as 

informações.  

 

Assim, o desafio da Administração, dos administradores e gestores, é o de trabalhar as 

condicionantes de Tempo e Dedicação, de Conhecimento e Ciência, e de Aplicação e Contexto, 

aplicando Método e Matemática para qualificar suas habilidades e desenvolver informações que 

validem o posicionamento estratégico sustentável das organizações. 
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Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Peter_Drucker  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Peter_Drucker
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EFICÁCIA  

 

Apesar do conceito de eficácia está amplamente trabalhado nos estudos da Administração 

Pública, objetivamos também inseri-lo na Administração Privada.  

Em Administração o conceito de Eficácia 

tem uma abordagem prática sempre ligada ao tempo 

presente e seu futuro imediato, ao dia a dia, em cada 

minuto. Uma Administração pode ser considerada 

eficaz se as suas ações estão atingindo as metas 

pontualmente, alcançando os resultados e os 

esforços gerando os números definidos para a 

sustentabilidade e perenidade da organização. 

Dessa forma, a eficácia está condicionada à ação 

diária dos administradores e gestores no atingimento 

das metas, na concretização dos resultados. 

Todavia, apesar de tratarmos de forma 

muito objetiva o conceito de eficácia, é necessário 

destacar que o desafio da Administração está em 

estruturar um conjunto de processos para uma 

organização eficaz, com capacidade de se auto 

gerenciar frente aos problemas que surgem e a 

superar instabilidades, sem a geração de 

conflitualidades que afetem metas, resultados e a 

própria organização. 

 

A eficácia consiste na capacidade de “fazer as coisas certas” ou de conseguir 

bons resultados; e isso inclui a escolha dos objetivos mais adequados e os 

melhores meios de alcançá-los. (MEGGINSON et al., 1998). 

 

 

O desafio para administradores e gestores é o de desenvolver padrões de processos e de 

controles para o desenvolvimento eficaz das organizações. E diante do exposto e dos contextos, 

esse desafio é urgente. 

 

Uma Administração pode 

ser considerada eficaz se 

as suas ações estão 

atingindo as metas 

pontualmente, 

alcançando os resultados 

e os esforços gerando os 

números definidos para a 

sustentabilidade e 

perenidade da 

organização. 
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Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Arthur_Schopenhauer  
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EFICIÊNCIA 

 

Se compararmos a eficácia como sendo em acertar sempre o alvo, poderemos dizer que 

eficiência é o de acertar sempre o centro do alvo. Numa competição entre arqueiros, ganharia a 

medalha de ouro o que conseguir ser mais eficiente em acertar o centro do alvo e no menor tempo.  

Em Administração, a eficiência está correlacionada na utilização e aplicação dos recursos, 

com a melhor utilização da capacidade instalada por tempo de produtividade, diminuindo custos, 

mitigando desperdícios, evitando perdas e quebras, reduzindo a distância entre a produção e o 

consumidor e melhorando continuamente os dados e resultados financeiros. 

 

No ano de 2009, o mundo e os mercados vivenciaram uma severa recessão 

e, em 2010, uma recuperação puxada por estímulos. Em 2011, com o término 

da primeira década do século XXI que tornou a competição mais acirrada, 

com o aumento do nível de maturidade e saturação dos principais mercados 

globais que alertaram as empresas da importância, no sentido de se alcançar 

maior eficiência dos seus recursos instalados, bem como maior eficácia nos 

seus resultados. 

A globalização econômica intensificou a convivência das empresas com 

cenários de incertezas e imprevisibilidades onde as constantes mudanças, a 

acirrada concorrência e os novos padrões de qualidade e eficiência são 

elementos cada vez mais desafiadores (OLIVEIRA SOUZA, 2010). 

Corroborando, Silveira (2009) mostra que nos últimos quarenta anos, o 

aumento da competitividade no mercado globalizado levaram as empresas a 

produzirem produtos e serviços com qualidade, baixo custo e em menor 

tempo possível. A partir desta nova situação, abordagens, técnicas e 

princípios da gestão da qualidade passaram a receber um maior foco da 

gestão empresarial.  

(SOUZA et al., 2011).  

 

 

O cenário da economia e mercado mundial não oportuniza tempo de espera; diante do 

mesmo, o desafio de administradores e gestores para aplicação urgente é o de identificar, apontar 

e liderar às práticas e processos de eficiência para as organizações. 
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Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Irineu_Evangelista_de_Sousa  
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EFETIVIDADE  

 

A efetividade corresponde ao desenvolvimento simétrico do planejamento, de seus 

processos e do atingimento das metas, sendo aplicado nessa mesma simetria a eficácia e a 

eficiência. Considera-se também a efetividade como as ações de correção, sempre que 

necessárias, do planejamento e seus objetivos. 

 

A efetividade organizacional, por se tratar de um constructo relativo à 

percepção individual, pode ter diferentes significados de acordo com a 

perspectiva pela qual ela está sendo observada (FERNANDES et al, 2007). 

Segundo Cameron (1986), a efetividade organizacional é um constructo 

complexo, relativo a diferentes domínios de atividades organizacionais e que 

comporta múltiplas abordagens ou modelos. Umas das primeiras abordagens 

para efetividade organizacional foi definida como “Abordagem por Objetivos”, 

que define a organização como efetiva quando esta atinge seus objetivos 

internos (GEORGOPOULOS e TANNENBAUM, 1957). Esta abordagem, 

segundo Fernandes et al (2007) obteve críticas por ser considerada vaga, 

tendo em vista estar diretamente associada à definição correta dos objetivos 

organizacionais, sendo útil somente quando os objetivos da empresa são 

suficientemente claros e consensuais, limitados no tempo e facilmente 

mensuráveis. Outra crítica à Abordagem dos Objetivos, segundo 

Georgopoulos e Tannenbaum (1957), é feita em relação à situação em que 

os objetivos divergem entre diferentes constituintes da organização. Em 

virtude destas críticas, uma nova abordagem para efetividade foi proposta. A 

abordagem denominada de “Abordagem dos Sistemas de Recursos”, 

concentra-se na interação da organização com seu ambiente, considerando 

a efetividade organizacional como resultado da capacidade da organização 

em explorar o ambiente na aquisição de recursos escassos e valiosos 

(GEORGOPOULOS E TANNENBAUM, 1957). Conforme Fernandes et al 

(2007), através de uma perspectiva sistêmica a efetividade organizacional 

obteve um novo viés, onde as organizações passaram a ser vistas como 

sistemas abertos admitindo a existência de influências externas na efetividade 

organizacional. Sobre esta perspectiva, uma organização seria considerada 

efetiva de acordo com a sua capacidade de obter do ambiente externo os 
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recursos necessários para a realização de suas atividades e serviços (KATZ 

e KAHN, 1978). Cameron (1986), ao se referir a “Abordagem dos Sistemas 

de Recursos” de Georgopoulos e Tannenbaum (1957), faz uma crítica 

dizendo que está abordagem seria útil somente quando fosse possível 

identificar claramente a relação entre os recursos do ambiente externo e o 

desempenho organizacional. Após as críticas a “Abordagem dos Sistemas de 

Recursos”, surgem Hannan e Freeman (1977) para quem a efetividade 

organizacional está na capacidade de adaptação da organização diante de 

um contexto de profundas e permanentes modificações. Neste sentido, a 

efetividade organizacional pode ser definida como a capacidade de uma 

instituição corresponder às expectativas em relação aos produtos, serviços e 

resultados gerados no seu próprio contexto, uma medida de mensuração 

entre o planejado e executado (CAVALIERI, MACEDO-SOARES e 

THIOLLENT, 2004). Outra abordagem para efetividade organizacional foi 

definida por Pfeffer e Salancik (1978), na qual uma organização é considerada 

efetiva quando o sucesso na realização de seus objetivos atende a 

necessidades de seu público-alvo, esta abordagem foi chamada pelos 

autores de “Abordagem da Ecologia Populacional”. A efetividade 

organizacional também pode obter definições diferentes em virtude do espaço 

de tempo utilizado para sua análise, neste sentido pode-se dizer que existe 

uma efetividade de curto prazo e uma efetividade de longo prazo. Segundo 

Katz e Kahn (1978), a efetividade em curto prazo diz respeito à obtenção de 

lucro ou resultados pontuais enquanto a efetividade em longo prazo diz 

respeito à sobrevivência da organização e sua permanência no mercado. 

(WIEDENHÖFT et al, 2012).  

 

 A efetividade compreende uma atenção particular para formar as equipes e suas ações; 

ou seja, a de integrar sinergicamente os pontos fortes e complementares na formação das equipes, 

motivadas para a execução do planejamento, a superação de desafios e o atingimento de metas. 

E nesse contexto, as ações de engajamento se darão de forma mais assertiva entre organização e 

mercado. 

 

O desafio de administradores e gestores para ações urgentes, pois não pode ser de 

maneira alguma aguardado, é o de estruturar ações para contextos complexos e de superação 

imediata, formando equipes sinérgicas na execução do planejamento e em atingir ou mesmo 

superar metas. 
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Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill  
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GESTÃO DE PESSOAS  

 

Uma concordância que pode ser aplicada como premissa inicial é a de que somente se faz 

gestão sobre aquilo que se conhece; conforme essa referência, podemos também afirmar que a 

Gestão de Pessoas é atividade complexa e de difícil realização. Isso pelo fato de também ser 

complexo conhecer a totalidade das personalidades das pessoas que integram as equipes, de 

compreender suas Culturas e suas Identidades Culturais. 

E outra certeza que se destaca do contexto é a de que 

gestores e administradores, no âmbito da Gestão de 

Pessoas, tornam-se “reféns” das coordenações 

comportamentais que cada pessoa assume como válida; 

se essas 

coordenações 

estão de acordo 

com os 

comportamentos 

que o gestor 

considera como 

válido, as 

pessoas e suas 

atividades são 

consideradas 

acertadas e profissionais, mas se o comportamento das 

pessoas destoa de alguma orientação do gestor, este 

passa a ser motivo de reorientação.  

A Gestão de Pessoas passa pela expertise dos 

administradores e gestores em compreenderem sobre as 

Culturas e as Identidades Culturais das pessoas e de 

identificar os pontos fortes e os pontos fracos de cada 

integrante das equipes da organização. Assim, estabelece 

a organização dos pontos fortes de cada integrante da 

equipe, estabelecendo a coordenação sinérgica de tais 

forças ou competências, bem como também administrando 

os pontos fracos dos respectivos.  

gestores e 

administradores, no 

âmbito da Gestão de 

Pessoas, tornam-se 

“reféns” das 

coordenações 

comportamentais que 

cada pessoa assume 

como válida 

A Gestão de Pessoas 

passa pela expertise 

dos administradores e 

gestores em 

compreenderem 

sobre as Culturas e as 

Identidades Culturais 

das pessoas e de 

identificar os pontos 

fortes e os pontos 

fracos de cada 

integrante das 

equipes da 

organização. 
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Todavia, os estudos sobre Gestão de Pessoas necessitam de pesquisas metódicas. 

 

No que tange especificamente às políticas e práticas de GP [Gestão de 

Pessoas], a única revisão publicada foi a de Demo, Fogaça, Nunes et al. 

(2011), que apresentou uma síntese do estado da arte e o cenário de diversos 

estudos científicos de primeira linha no período de 2000 a 2010. Os resultados 

desse estudo apontam a relevância estratégica para as organizações dos 

estudos sobre políticas de GP, ratificando os achados de Tonelli, Caldas, 

Lacombe et al. (2003). Como sugestão, foi proposto relacionar as políticas e 

práticas de GP a outras variáveis do comportamento organizacional e 

combinar diferentes perspectivas metodológicas para analisar com maior 

propriedade seus efeitos no bem-estar dos colaboradores e nos resultados 

organizacionais. A partir dos resultados engendrados na revisão de Demo, 

Fogaça, Nunes et al. (2011), mostra-se necessária uma atualização dessa 

revisão, retratando os avanços nos 

indicadores de produção para 

mapear o cenário atual das 

pesquisas publicadas sobre o tema, 

o que este artigo se propôs a fazer. 

Destarte, há consenso de que as 

práticas de GP produzem 

desempenho organizacional 

superior quando são utilizadas em 

conjunto e de maneira integrada à 

estratégia de negócios (EZZAMEL, 

LILLEY e WILLMOTT, 1996; 

GUEST e HOQUE, 1994). A 

pesquisa de Fogaça e Coelho Júnior 

(2015) identificou que a satisfação é 

muito importante para a obtenção 

de melhores índices de desempenho. E isso também é válido para pequenas 

empresas, como é o caso do estudo recente de Machado e Fischer (2017), 

ao identificar que as práticas de GP incorporadas ainda são bastante pontuais 

e básicas, carecendo de um desenvolvimento maior para que se tornem um 

elemento estratégico para a organização. 

(DEMO; FOGAÇA; COSTA, 2018). 

as práticas de GP 

produzem 

desempenho 

organizacional 

superior quando são 

utilizadas em 

conjunto e de maneira 

integrada à estratégia 

de negócios 
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Apesar da vulnerabilidade dos estudos correspondentes ao tema, necessário se faz em 

desenvolver abordagens sobre os referenciais comportamentais das pessoas, abarcando sobre os 

aspectos culturais. E, de fato, no interior de uma mesma 

empresa, diferentes Culturas e Identidades Culturais 

coexistem e se cruzam, mas a Cultura da empresa 

necessita ser a integradora. Todavia, os gestores e 

administradores, no processo de Gestão de Pessoas, 

necessita compreender que a cultura da empresa é 

construída por todo um complexo jogo de interações entre 

as pessoas e os grupos, gerando microculturas. Assim, a 

atenção a ser dada para a Gestão de Pessoas em uma 

organização 

parte da 

compreensão que administradores e gestores têm sobre 

as microculturas dos grupos que permeiam a 

organização. Estas são criadas considerando o contexto 

próprio da empresa, especialmente das limitações da 

organização formal do trabalho e da tecnologia utilizada. 

Uma mesma organização formal, acompanhada de uma 

mesma tecnologia não leva necessariamente a uma 

microcultura idêntica, e isso torna-se o fator de 

complexidade para a realização da Gestão de Pessoas. 

Isso decorre do fato de que a Cultura de uma empresa se 

situa na interseção das diferentes microculturas 

presentes no interior dessa mesma empresa, e essas não 

estão necessariamente em harmonia; relações de forças 

culturais surgem e se traduzem, e é esse o contexto que 

exige a expertise de administradores e gestores para a 

realização da Gestão de Pessoas. 

 

O desafio de administradores e gestores para ações urgentes, pois não pode ser de 

maneira alguma aguardado, é o de estruturar processo de Gestão de Pessoas que identifique os 

pontos fortes de pessoas e grupos, visando estabelecer a integração sinérgica das capacidades e 

competências para a sustentabilidade assertiva da cultura da organização. 

 

no interior de uma 
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diferentes Culturas e 

Identidades Culturais 
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a Cultura de uma 
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presentes no interior 
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empresa, e essas não 

estão 

necessariamente em 

harmonia 
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Fonte da imagem: https://www.pensador.com/autor/henry_mintzberg/  
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SUMÁRIO DOS DESAFIOS DA 

ADMINISTRAÇÃO NO SÉCULO XXI  

 

QUADRO 1: Qualificadores e os desafios da Administração no século XXI com o tempo de 
resposta. 

QUALIFICADORES DESAFIOS 
TEMPO DE 
RESPOSTA 

Visão sistêmica 
Aplicar Métodos para compreender relações e 

perseguir resultados 
Urgente 

Excelência na 
Gestão 

Garantir a readaptação e a sobrevivência das 
organizações, reposicionando-as em realidades 

voláteis 
Urgente 

Conhecimento Buscar conhecimentos assertivos Urgente 

Habilidade para 
lidar com as 
Informações 

Trabalhar as condicionantes de Tempo e 
Dedicação, de Conhecimento e Ciência, e de 

Aplicação e Contexto, aplicando Método e 
Matemática 

Urgente 

Eficácia Desenvolver padrões de processos e de controles Urgente 

Eficiência Identificar, apontar e liderar às práticas e processos Urgente 

Efetividade 
Estruturar ações para contextos complexos e de 

superação imediata, formando equipes sinérgicas 
Urgente 

Gestão de 
Pessoas 

Identificar os pontos fortes de pessoas e grupos, 
visando estabelecer a integração sinérgica das 

capacidades e competências 
Urgente 

Função 
Coordenar processos e comportamentos para a 

sustentabilidade e perenidade das pessoas e 
organizações 

Próximos oitenta 
anos 

Ética e Moral 
Prospectar os contextos Éticos e os contextos 

Morais 
Próximos oitenta 

anos 

Gestão de Riscos 
Identificar os potenciais riscos inerentes a 

organização 
Próximos oitenta 

anos 

Cidadania 
Ambiental 

Identificar, apontar e liderar às práticas objetivas de 
Cidadania Ambiental 

Próximos oitenta 
anos 

Responsabilidade 
Social 

Desenvolver praticidades mensuráveis e aplicáveis 
em grande escala 

Próximos oitenta 
anos 

Plano e 
Planejamento 

Prospectar conhecimentos para elaborar Planos e 
Planejamentos assertivos 

Próximos oitenta 
anos 

Desafios 
Prospectar os desafios específicos das 

organizações 
Próximos oitenta 

anos 

Visão Globalizada 
Identificar e hierarquizar a posição que ocupa a 
organização nas redes de mercado, produção e 

consumo 

Próximos oitenta 
anos 

Fonte: Elaborado por Charles A. Kieling, abril de 2020. 
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