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GESTÃO COM PESSOAS - Gestão, COMUNICAÇÃO e Pessoas- um modelo para 

construção do tripé:  realidade, afinidade e comunicação.  
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Resumo 

A comunicação pode transformar as práticas de gestão de pessoas para encurtar distâncias 

rumo ao desenvolvimento de competências e de resultados humanos.  São poucas as fontes, 

como livros, artigos, pesquisas, que estimulem uma reflexão e uma avaliação sobre gestão se 

comunicando com pessoas, mas essa omissão pode representar uma ameaça à realização do 

maior desafio declarado da área de  recursos humanos: atrair, manter e reter talentos nas 

organizações. Um modelo de Gestão COM Pessoas propõe que gestores  “desaprendam” as 

respostas previamente estabelecidas por modelos ultrapassados de administração e sejam 

capazes de responder às demandas da nova realidade organizacional.  
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Ao interagir com seus semelhantes o homem utiliza um código comum e inteligível e vai além 

do que informar e ser informado sobre as coisas do mundo, pois ele agrega novas formas de 

organização, de construção de pensamentos e amplia a consciência e compreensão dele 

próprio, de sua posição neste mundo e de sua responsabilidade na sociedade e pela 

sustentabilidade da vida. É nas organizações que o homem assume diversos papéis social para 

que possa sobreviver e aprimorar-se, utilizando-se de processos de comunicação que tendem a 

ser cada vez mais claros, transparentes e apropriados.  Nas organizações o papel do gestor vai 

além das funções administrativas determinadas por Henry Fayol (apud SILVA 2008: 135) de 

“prever, organizar, comandar, coordenar e controlar”. Quando escreveu sobre as atividades 

dos gestores, Mintzberg (1973) relatou sobre suas pesquisas que a atividade principal e mais 

freqüente dos gestores é estar em comunicação contínua com subordinados, pares, clientes, 

fornecedores atendendo às exigências organizacionais (reuniões, almoços, negociação, 

entrevistas, pronunciamentos, textos). Apesar da prática constante são poucos os resultados 

que expressem a melhora da comunicação no sentido de agregar valor à vida nas organizações 

e o que mais se aponta em pesquisas internas são problemas por falha no processo de 

comunicação. 

Por interesse da gestão os estudos de comunicação empresarial durante um tempo se 

fundamentaram na visão instrumental de transmissão de valores e padrões comportamentais 

que predominavam nos grupos sociais daquela época e seus respectivos interesses. Hoje a 
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comunicação empresarial pode se um pilar importante para apoio à gestão de pessoas porque 

trata do convívio entre humanos. 

O conceito de comunicação depende muito da formação profissional, do modelo teórico 

adotado na escolha de alguns autores e as tendências que estes representam.  Uma definição 

de interesse para esse estudo é a de Flores de Gortari e Orozco Gutierrez (1993) que definem  

comunicação como toda difusão de informações visando uma resposta, mas que nem sempre 

acontece com aceitação passiva porque envolve um processo que é composto de três 

elementos: fatos objetivos, sentimentos e propósitos, dos quais com freqüência o primeiro 

resulta o menos relevante.  

 

No Novo Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, 

comunicação é “fazer saber, tornar comum, participar”. Questão essencialmente social, a 

comunicação inclui a transferência e a compreensão dos significados. Significado corresponde 

ao conceito ou noção que se quer transmitir por meio das palavras, gestos e sinais. Não existe 

interação e não existe grupo sem a comunicação. A comunicação implica um aspecto 

relacional de quem transmite algo e o outro que compreende, caso contrário não passará de 

algo inútil, significa também compartilhar, é ação entendida como processo de socialização e 

de evolução humana tento em forma como conteúdo. Os fatos podem estar sendo vistos como 

o menos importante a comunicar e o mais importante talvez esteja nas diversas formas de 

perceber, interpretar e sentir esses fatos de acordo com propósitos ou interesses de cada 

público. Portanto pessoas, receptores da comunicação, com sua subjetividade, vão perceber 

fatos semelhantes sobre óticas diferentes, dependendo de seus interesses, conhecimentos e 

interação com seu meio. Então quanto ao conteúdo da comunicação as informações podem 

expressar emoções e sentimentos, valores sociais, cultura do grupo, descobertas e avanços 

tecnológicos e, a forma revela padrões de desenvolvimento humano. 

Para efeito desse estudo o mais importante é uma reflexão sobre o papel que a comunicação 

assume nesse contexto de transformação social ocorrida a partir da metade do século XX e, 

mais especificamente, aplicada ao campo do trabalho, das relações e do comportamento 

humano. A comunicação desde o final do século passado tornou-se um negócio e surgiram  

empresas de informática,  de telecomunicação, de finanças não-bancárias, de saúde, de grifes 

de roupas (imagem), entre tantas outras. Essa mudança de papel da comunicação no mundo da 

vida é qualitativa. Segundo Dowbor (2003), isso obriga cada um a repensar o conjunto da 

visão que se tem de uma sociedade que se transforma. Para o autor, as diversas atividades 

“substantivas” do homem estão cada vez mais articuladas com os meios de comunicação e as 
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fronteiras ficam borradas. Há no ar uma ampla tendência de confluência organizada de 

interesses e as redes de comunicação tendem a adquirir empresas dos mais variados setores. 

Os meios de informação e comunicação se fortalecem como instrumento central de 

canalização de interesses e motivações na sociedade e desempenham um papel determinante 

na formação dos valores ou como reflexo desses valores. 

Conseqüentemente é importante compreender como a comunicação transforma o modo de 

viver, de fazer política, de canalizar o lazer, de controlar a vida das pessoas, de relacionar 

culturas, de “maquiar” as informações, de priorizar as escolhas e o consumo dos indivíduos. A 

comunicação por meio da internet favorece a interconectividade e cria novas solicitações, 

transforma as hierarquias nas empresas e como fenômeno, interessa às mais diversas áreas de 

estudos e representa uma marca de transformação tecnológica. 

Enfrenta-se no século XXI uma nova realidade global, pois os processos de competitividade, 

produção e trabalho ocorrem intermediados por transformações tecnológicas, cuja intensidade 

e  ritmo geram uma situação quantitativa nova, na medida em que  as  empresas procuram 

adaptar o consumidor ao que ela pode produzir, há um forte desejo empresarial de atingir o 

comportamento do consumidor e de criar novas necessidades de consumo. Nesse contexto, 

questiona-se o uso dado à comunicação e sobre a visão que vai se desenvolvendo do ser 

humano e da sociedade. 

Nas sociedades agrárias a agricultura transformou a civilização, na sociedade industrial o 

capitalismo pôde desenvolver-se e a era do conhecimento e da tecnologia  pode novamente 

transformar a civilização do século XXI a respeito da condição humana. Nas organizações 

uma cultura de comunicação transparente e fluida deve orientar esforços conjuntos de 

autotransformação da sociedade, do trabalho e das pessoas. Controlar a cultura pode parecer 

uma grande tentação e fonte de lucros, mas o acesso às informações, a um novo pensar, ao 

desenvolver-se deve ser encarado como algo essencial ao desenvolvimento do ser humano.  

Comunicação PARA organização 

Nas organizações empresariais os processos de comunicação não têm a função de apenas 

perpetuar e disseminar a cultura da empresa repassando aos seus elementos e padrões 

aceitáveis e válidos de estruturação de trabalho, resolução dos problemas e relacionamento 

interpessoal e, segundo Casado (2002), são também formas pragmáticas de estabelecer e fazer 

cumprir objetivos e metas, pois ao proceder a estruturação de um grupo de trabalho, o que se 

organiza é o fluxo de informações relativas aos processos da empresa voltados ao 

cumprimento de seus objetivos.  
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Novas idéias sobre administração e gestão, novas tecnologias de telecomunicações, provocam 

impactos na maneira da empresa planejar, organizar, dirigir e controlar suas atividades e 

recursos e  comunicar para os demais. A comunicação tende a uma crescente descentralização 

e não se trata de tarefa de uma área especializada, mas de toda organização. O processo de 

comunicação empresarial tem três funções relevantes referente ao objetivo da comunicação 

nas organizações e referem-se à produção e controle dos trabalhos; mudanças e  inovação de 

processos e procedimentos; e, socialização como meio de realização de trabalhos.  

As empresas também se tornaram mais vigiadas pelo público em geral e os cuidados com a 

imagem das Instituições fortaleceram os setores de relações com os públicos externos, 

buscando o melhor alcance para as comunicações. Há uma preocupação com a percepção 

desenvolvida pelos públicos com os quais a empresa se relaciona, com as pessoas que se 

apresentam como consumidores ou investidores engajados, os quais exigem dessas 

organizações a capacidade de desenvolver uma linguagem comunicacional que revele padrões 

de saúde, qualidade e ética empresarial.  

Os conceitos de produção e eficácia contribuíram para edificar a realidade social da gestão 

empresarial que se conhece hoje. Interesses e necessidades de cada época impõem mudanças 

e os padrões de comunicação deverão estar em constante evolução. A comunicação contribuiu 

para a formação da visão de progresso econômico e social baseado na produção e eficácia da 

era industrial. O modelo de tratamento dado ao trabalhador, na visão de homo economicus, foi 

comunicado no texto clássico dos Princípios da Administração Científica de Frederick Taylor 

(1856-1915), que objetivou racionalizar o trabalho e os relacionamentos organizacionais no 

processo de produção fabril abrangendo o estudo das tarefas, seleção e treinamento de 

operários e, divisão clara entre concepção (capacidade de planejar) e execução das atividades. 

Assim, o trabalhador foi ensinado a moldar-se aos modelos de comportamento desejados e 

estimulado a buscar melhores salários como produto da melhor adaptação ao sistema. Neste 

sentido as empresas foram beneficiadas porque emergiram com a visão de progresso 

econômico e social para ambas as partes e os processos de  comunicação nas organizações 

deverão agora contemplar aspectos de mudanças e desafios impostos pela globalização, pelo 

avanço tecnológico na transmissão de informações, a alta competitividade e desemprego. 

Adaptar-se ao arsenal da informática, apropriar-se dos conhecimentos gerados nas 

organizações, fazer a gestão dos conhecimentos é um desafio para as empresas e para a 

inteligência das pessoas. 

 

Comunicação PARA Gerenciamento 
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A comunicação no contexto do gerenciamento e gestão sustenta um papel de natureza 

operacional e serve para traduzir as transformações da sociedade moderna aplicada ao 

ambiente organizacional-cliente-mercado-produto-lucro. A relação que o universo da gestão 

estabeleceu com a comunicação gira em torno de estudos da eficácia comunicacional para 

compreensão e condução de questões referentes às idéias geradas pelo sistema de produção e 

consumo de bens e valores emergentes. 

A comunicação desempenhou seu papel ao responder aos imperativos da eficácia e como 

ciência da linguagem, buscou esclarecer sobre o sentido da produção para a sustentação da 

vida coletiva, favorecendo para que a humanidade desenvolvesse pensamentos de produção e 

acúmulo e um sistema de significações e relações entre eles, calcados nos princípios da 

qualidade, descartabilidade e consumo. Durante quase um século o mundo da gestão que se 

consolidava precisou desta comunicação numa concepção mecânica e telegráfica, com a qual 

os gerentes ampliavam a visão do campo da linguagem, aprendendo a dar sentidos e 

significações nas trocas e na vida coletiva. Entende-se que o modelo de gerenciamento 

desenvolvido para as organizações empresariais revelou um movimento de racionalização 

crescente que foi imposto à sociedade no último século. Tourraine (1994), na obra “Crítica à 

Modernidade” afirmou que o poder da gestão consiste, nesta sociedade, em prever, melhorar 

opiniões, atitudes, compostos e modelar a personalidade da cultura. Então o ser humano é  

visto como um ser abstrato, objeto econômico e sem afeto, sem história e sem cultura porque 

ele faz parte de um projeto instrumental que permite sua inserção na sociedade e na vida 

produtiva.  

Quando a comunicação gerencial é essencialmente instrumental visando ações dos 

trabalhadores na direção que a empresa fixa, ela deixa espaços apenas para que o trabalhador 

administre essas instruções gerais que são comunicadas. Esses espaços continuam sendo 

reguladores do comportamento do trabalhador enquanto que os padrões de gestão requeridos 

pela era do conhecimento e da aprendizagem visam evolução e desenvolvimento das pessoas 

para que o sistema alcance resultados econômicos e humanos, diante do cenário planetário 

que implora pela sustentabilidade da vida. Ainda se discute pouco sobre os rumos das 

transformações em sociedade, mundo do trabalho, planetarização dos problemas e suas causas 

enquanto a gestão reconhece a necessidade de uma outra forma de comunicação, que sirva 

como um facilitador para a expressão e a participação do trabalhador. Um dos conceitos mais 

importantes em relação aos fatos atuais é trazido pela ciência da psicologia e refere-se à 

importância das atitudes das pessoas na forma de reagir às transformações, revela que é 

preciso conhecer sobre modelos mentais que possam estar impedindo ou facilitando as 
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capacidades de pensar, sentir e agir dos indivíduos. A psicologia ensina que o estado de 

prontidão mental depende do componente cognição, isto é crença e conhecimento para os 

temas em pauta; depende do componente afetivo para  sentir a necessidade de estar em 

contato com emoções e, depende do componente comportamental para agir em resposta ao 

cognitivo e afetivo.  

Para Corrado (1994) transmitir ao empregado uma  nova visão empresarial não será fácil. Os 

profissionais de gestão precisarão aprender mais sobre pessoas enquanto seres com projetos 

de vida pessoal e profissional. Esse contexto conta com mais uma dificuldade, pois nos 

últimos anos a realidade de trabalho foi marcada por uma administração empresarial com 

operações dinâmicas e enxutas, que rompeu com o antigo pacto que premiava o trabalhador 

pela fidelidade à empresa.  

O que surge é um debate sobre fazer a gestão das pessoas além do modelo taylorista-fordista 

de organização de trabalho para estabelecer uma nova relação profissional indivíduo-

organização. Se anteriormente a qualificação profissional era definida pelos requisitos do 

cargo ou função, o que prevalecia era o estoque de experiência anterior e dos conhecimentos 

certificados pelo sistema educacional, porém este modelo não atende mais às demandas de 

uma organização complexa e altamente mutável em um mundo globalizado e provido de 

rápido acesso às informações e conhecimentos. O debate sobre conceito de competência nos 

anos 1970 veio com o questionamento sobre qualificação e formação profissional alinhadas às 

necessidades de um novo momento do trabalho e como a única chance das pessoas manterem-

se empregadas. Segundo Zarifian (2001) competência é a inteligência prática de situações que 

se apóia nos conhecimentos adquiridos e os transforma com tanto ou mais força quanto maior 

for a complexidade das situações. 

A comunicação para gerenciamento de pessoas pode servir de ponte ou elo para um equilíbrio 

nos relacionamentos entre indivíduos, estruturas organizacionais e a própria 

contemporaneidade para que isto favoreça a “leitura” dessa realidade e novas competências 

requeridas. Conforme Kunsch, (2003:73), “acredita-se que as organizações, em pleno início 

do século XXI, não mudaram muito o seu comportamento”. Muitas vezes as empresas têm 

uma retórica moderna, mas suas atitudes e ações comunicativas estão ainda impregnadas por 

uma cultura tradicional e autoritária do século XIX. Para Kunsch (2003) a abertura de canais e 

a prática da “comunicação assimétrica” requerem uma nova filosofia organizacional mais 

crítica, capaz de incorporar atitudes inovadoras e coerentes com os anseios da sociedade 

moderna e complexa. Os atos comunicativos podem orientar a ação de organizações e seus 
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profissionais, mas são muitas as barreiras que se formam durante o processo de comunicação 

diante dos interesses organizacionais e individuais.  

(...) para compreender a complexidade do ato comunicativo, um dos 

caminhos é estudar alguns elementos ou aspectos relevantes presentes na 

gestão do processo comunicativo nas organizações: as barreiras, os níveis de 

análise, as redes, os fluxos, os meios e as diversas modalidades 

comunicacionais existentes. (KUNSCH 2003: 73). 

 

Agregue-se a estes elementos presentes na gestão do processo comunicativo a noção de 

competência como fonte de valor para o indivíduo e para a organização. Para Fleury 

(2002:55) essas competências referem-se a “um saber agir, mobilizar recursos, integrar 

saberes múltiplos e complexos, saber aprender, saber se engajar, assumir responsabilidades e 

ter visão estratégica”. Então a competência refere-se à capacidade das pessoas de assumir 

iniciativas, ir além das atividades prescritas, ser capaz de compreender e dominar novas 

situações no trabalho, ser responsável e reconhecida por isso (ZARIFIAN, 2001). 

Neste sentido este estudo apresenta um novo modelo de gestão de pessoas, que introduz a 

idéia de Gestão, Comunicação e Pessoas- Gestão COM Pessoas. Neste modelo a  competência 

é entendida como resultado das aprendizagens sociais e comunicacionais, muito adiante de 

um conjunto organizado de políticas, práticas e processos de gestão, que marcaram as 

políticas e procedimentos da Administração de Recursos Humanos - ARH. Assim o modelo 

de Gestão COM Pessoas considera que a competência do indivíduo não é um estado, não se 

reduz a um conhecimento, é sim fruto de aprendizagem e da capacidade do indivíduo para 

avaliar sua biografia, a formação educacional e a sua vivência profissional. A competência 

individual encontra limites no nível dos saberes  alcançados por uma sociedade ou pela 

profissão exercida, numa época determinada porque as competências são sempre 

contextualizadas e os conhecimentos ganham status de competência quando são comunicados 

e utilizados.  

Perspectivas  para comunicação e pessoas 

A comunicação, através da linguagem faz diferença na vida das pessoas, disse o poeta 

Fernando Flores “... com ela inventamos mundos com outras pessoas”.  

Na visão de Souza Filho (2002), a comunicação e a interdisciplinaridade se constituem num 

tema que está sob a mira e é responsabilidade de todos. Esse é um tempo para pensar nessa 

interdependência. Um novo tempo requer que  as pessoas estejam atentas aos acontecimentos 

políticos, econômicos e sociais. Para Kunsch (2003:161) “comunicação é um ato de 

comunhão de idéias e o estabelecimento de um diálogo. Não é simplesmente uma transmissão 

de informações. A eficácia da comunicação passa pela valorização das pessoas como 
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indivíduos e cidadãos. Os gestores devem desenvolver uma atitude positiva em relação à 

comunicação, valorizar a cultura organizacional e o papel da comunicação nos processos de 

gestão participativa, devem planejar conscientemente para comunicação e desenvolver 

confiança entre emissores e receptores”.  

Um primeiro passo para converter a comunicação como um modo das pessoas  encararem  a 

vida ou as idéias é  reconhecer que a comunicação não é uma função da área de comunicação, 

de recursos humanos, da direção ou de uma prestadora de serviços. Comunicação é  

responsabilidade das pessoas e nesse sentido é de responsabilidade de todos os membros da 

organização. A idéia é que pouco a pouco a comunicação se transforme em algo menos 

controlável ou controlador  e mais uma ação consciente, cientificamente falando. As 

perspectivas  de mudanças na comunicação devem fluir no sentido de ajudar as pessoas a 

enfrentarem mudanças e perceberem a necessidade de desenvolver novas competências: saber 

se posicionar, fazer projeções e interferir nos rumos dos acontecimentos. É preciso aprender a 

lidar não com um raciocínio linear, mas com os efeitos dos atos, que virão na mesma 

proporção que as causas. Lidar com essa complexidade implica cuidar das interações e 

procurar conviver com os efeitos da complexidade. Para conviver nesse teatro do dia a dia, 

para cada papel há uma nova emoção e os atores sociais se assustam, se frustram, se revêem 

em novos papéis. Essa convivência em família, com as organizações das quais cada um faz 

parte, com o país,  com o meio ambiente, com a natureza, indica ao indivíduo, na maioria das 

vezes, um sentimento de impotência para tentar influenciar nas situações complexas e 

dificuldades que todos enfrentam.  

O espaço de trabalho, herdeiro da razão, foi abalado pelo imponderável e agora mexe com a 

emoção do ser humano. 

(...)   “o ser humano pensa e age construindo, por meio de seus atos, a 

sua própria realidade social, com autonomia relativa e sabendo o preço 

que está disposto a pagar no plano social. Como forma de expressão 

básica recorre à linguagem para expressar  sua realidade interior e 

exterior. Portanto, é na análise de todo documento escrito e de toda 

palavra pronunciada que vamos encontrar o agir, o pensar e o 

sentimento dos indivíduos nas organizações. O tema da comunicação 

deve merecer prioridade entre os especialistas do comportamento 

organizacional se partirmos de constatações óbvias de que o ser 

humano é um ser de desejo e pulsão, um ser simbólico e um ser 

espaço-temporal que, pelas relações mantidas com o outro, realiza 

jogos de identificação: introspecção, projeção, transferência”. 

(FREITAS  2006:55) 
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Construção do Tripé:  Realidade, Afinidade e Comunicação 

Gestores COM pessoas poderão estimular por meio da comunicação a descoberta de novos 

caminhos para a empresa reconhecer a capacidade das pessoas de  pensar, sentir e agir, 

considerando alguns aspectos novos na sua própria aprendizagem:  

a. Pensar: para o homem a realidade é aquilo que aparenta ser, mas sobre ela é 

fundamental que haja um acordo, porque aquilo que se acorda ser real é o real. O 

homem pensa  com base na sua percepção e seu  conhecimento, então ele constrói 

uma realidade. Entende-se que a realidade do mundo físico é percebida através de 

vários canais: com os olhos, com os ouvidos, com as mãos, com o nariz e então,  

decide-se que algo existe, que é real. O mundo é conhecido  através dos sentidos: 

visão, audição, tato, paladar e olfato. O sentido  é um canal artificial, pois não se 

contata o universo físico, mas todos estão em contato através de canais sensoriais. 

Assim cada pessoa tem uma realidade diferente daquela que a outra captou com 

seus sentidos e quanto mais uma pessoa concorda com uma realidade mais elas 

entram em comunicação. Para um indivíduo, a realidade pode consistir nas 

interpretações das percepções sensoriais que ele recebe, mas a realidade difere em 

detalhes, segundo cada observador, logo pode haver diversos relatos sobre o 

mesmo fato. Na verdade, existe uma extensa área de acordo, o acordo comum da 

humanidade: terra, homem, água, ar, sol, céu. Se a realidade consiste na percepção 

pessoal da realidade então a realidade consiste naquilo que se pode pensar e  

comunicar para outras pessoas.  

b. Sentir: o homem sente, a partir de sua afinidade com pessoas e objetos. Então a 

afinidade corresponde à resposta emocional. Trata-se do sentimento de afeição ou 

da falta dele, de emoção ou não-emoção, que estão conectados com uma área da 

vida. Afinidade implica uma maior ou menor distância com relação a algo ou 

alguém, corresponde ao grau de estima e de interesse por  pessoas ou objetos, mas 

isso não significa  identificação com a presença de um só sentimento, vai além de 

empatia. Afinidade não implica obrigações, mas há uma aproximação, uma 

influência animadora, pois as pessoas envolvidas concordam sobre uma realidade e 

são capazes de comunicar esta realidade entre si. 

c. Agir: o homem age quando se comunica e muitas vezes a comunicação parece uma 

química para todas as coisas e essa química requer acordo e afinidade. Para haver 

uma realidade e um acordo, deve existir afinidade e comunicação. Entende-se que 

se não houver comunicação todas desaparecem. A afinidade pode ser aumentada 
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de diversos modos, no caso da convivência, dialogando  com os demais. Quando 

se consegue fazer com que as pessoas entrem em acordo, a comunicação e a 

afinidade aumentarão; quando uma equipe está de acordo em relação ao que está 

fazendo então está se comunicando. 

A Gestão COM Pessoas, apoiada no tripé realidade, afinidade e comunicação pode elevar a 

afinidade das pessoas para discutir idéias básicas sobre aprendizagem e  desenvolvimento de 

competências no sentido de  aumentar a percepção do cenário que se vive. Valorizar a Gestão 

COM Pessoas implica elevar o nível de necessidade do indivíduo para além da necessidade de 

sobrevivência e promover uma intervenção para estimular acordo sobre novas perspectivas 

humanas.  

O modelo de Gestão COM Pessoas 

Gestão COM Pessoas refere-se à gestão apoiada na comunicação para promover ao 

desenvolvimento humano no ambiente de transformações. Se a comunicação é entendida 

como linguagem básica para que “idéias” sejam entendidas, então a figura do sujeito está ao 

lado da imaginação, da criação, da crítica e da reflexão sobre si mesmo; ele participa da 

transformação do mundo, ele é o criador da história quando tem consciência de sua 

fragilidade, da experiência vivida, do simbólico, da história e da ética. Gestão COM Pessoas é 

uma idéia nova e sabe-se que a ruína da maioria das idéias novas é que não se discute esses 

assuntos com as outras pessoas salvo quando há algum  ponto de acordo, discute-se sobre 

aquilo com que se concorda, pois a tendência é que algo que esteja mais próximo da realidade 

de alguém seja mais real do que aquilo com o qual não se concorda. Para o aprimoramento de 

um modelo de Gestão COM Pessoas verifica-se  a necessidade de aceitar a correlação entre 

acordo e realidade, pois parecem ser reais, as coisas que se concorda serem  reais. O diálogo 

pode levar a um acordo. Para se discutir assuntos novos com as pessoas torna-se necessário 

construir e estabelecer a realidade começando por tentar  descobrir  alguns pontos com os 

quais estas pessoas concordem.  

É por meio da compreensão que uma pessoa pode se fazer entendida, combinando afinidade, 

realidade e comunicação. Esse pode ser um caminho para que Gestão COM Pessoas 

modifique o trabalho dos gestores para que eles se sintam menos impotentes ao tratar com  o 

outro – seja para criar novas relações, manter boas relações ou reparar aquelas que se 

desviaram.  

O “Modelo para Gestão COM Pessoas” é apresentado na figura a seguir. Faz parte da 

representação conceitos que revelam mais do que uma preocupação com a comunicação 
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instrumental presente na relação de gestores com pessoas, mas uma postura adotada pela 

autora durante sua vida pessoal e profissional.   

Figura 1 - Modelo para Gestão COM Pessoas 

 

Pessoas

Percepção da  Realidade

Busca de Afinidade

Comunicação  

Novas Idéias 

+

Resultados 

Humanos

Gestão

Gestão

Busca de afinidade

Comunicação

 

Fonte: Macarenco (2006) 

Os conceitos introduzidos pelo modelo proposto referem-se a: 

Compreensão e Expressão: é o denominador comum de todas as atividades da vida. 

Compreensão: é referente à percepção que se constrói da realidade, o nível da afinidade e da 

capacidade de se comunicar; Expressão: é o mental abstrato se manifestando a partir das 

idéias de convivencialidade e compartilhamento de aprendizagens. 

Novas Competências: é relativo às capacidades de pensar, sentir e agir e referem-se aos 

conhecimentos, habilidades e atitudes do ser total.  

Gestão: é uma ação para a qual há menor grau de previsibilidade sobre o resultado do 

processo a ser gerido; o processo está em contínua transformação e depende de fatores 

humanos e aspectos técnicos.   

Pessoas: são os seres em comunicação que existem dentro de um contexto e em um espaço 

temporal, que constroem a realidade a partir da percepção e da aprendizagem e cujo 

desenvolvimento pessoal e profissional envolvem competências técnicas, comportamentais e 

abstratas (Vontade e Expressão).  

Percepção é uma construção ativa e implica interpretação.  

Realidade é fundamentalmente um acordo sobre o que se concorda ser real e corresponde ao 

grau de acordo alcançado por pessoas.   
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Percepção da Realidade: é o processo de organizar e interpretar dados sensoriais recebidos 

para desenvolvimento da consciência do ambiente e de si próprio. 

Busca de Afinidades: é uma atitude emocional e implica “grau” de gostar ou desgostar, estar 

em maior ou menor distância das pessoas ou idéias. 

Comunicação: é compreendida como a linguagem de apoio em uma ação para promover uma 

idéia ou palavra do  ponto de vista de uma pessoa com as demais, contando com uma 

distância até o ponto de recebimento, mas com a intenção de criar nas pessoas uma 

perspectiva de compreensão e de duplicação  da mensagem ou da idéia. 

Novas Idéias + Resultados Humanos: Novas idéias são as fontes de respostas para disfunções 

presentes e para construir novas formas de organizar o pensamento, em pessoas confiantes nas 

suas vivências e no seu potencial para desenvolvimento; e, Resultados Humanos - RH é o 

resultado obtido porque houve um estímulo para as pessoas desenvolverem a capacidade de 

viver em um mundo totalmente revolucionado e carente de Inteligência Social.  

Abrahamson (2006) afirma que um mal que acomete um número cada vez maior de 

organizações é a síndrome da mudança repetitiva, cujos sintomas são sobrecarga de iniciativa, 

caos decorrente de mudanças e cinismo, desgaste e ansiedade entre funcionários. Como 

resultado além de causar sofrimento às pessoas, em todos os níveis da companhia torna as 

mudanças organizacionais mais difíceis de administrar, mais caras para serem implementadas 

e aumenta a probabilidade delas fracassarem, como também interferem nas rotinas 

operacionais. Considera-se que Gestão COM Pessoas pode ser um ideal de mudança sem dor, 

mas  com compreensão.  

O cientista comportamental Kurt Lewin (1890 – 1947) em suas pesquisas envolvendo a 

dinâmica dos grupos verificou que toda mudança envolve sofrimento e talvez essa seja mais 

uma herança do gerenciamento. Então se propõe a partir deste estudo que essa sobrecarga seja 

diluída com abordagens melhores para se aprender sobre mudanças, porque aquilo que as 

pessoas compreendem é o que se torna realidade, algo que ao ser recriado pode gerar menos 

sofrimentos e mais resultados, sejam organizacionais ou humanos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A construção do conhecimento e desenvolvimento de competências ocorre a partir das 

capacidades do homem de pensar  a realidade física, de sentir afinidade com idéias, pessoas 

e lugares (considerando certa distância, boa ou ruim), de agir em relação ao mundo físico e da 

capacidade de estabelecer uma comunicação de acordo com a realidade e afinidade. Sabe-se 



 13 

que o papel do homem no trabalho vem se transformando e cada vez mais suas características 

mais humanas – o saber, a intuição e a criatividade – serão valorizados. È importante 

reconhecer que gerimos nossas relações com pessoas, não com recursos, o que demonstra a 

transição para uma realidade empresarial radicalmente diversa.  

O melhor resultado humano pode ser estimulado pela Gestão COM Pessoas, cuja bandeira da 

inteligência agita uma idéia simples – todos deveriam compreender a realidade, preparar-se 

para conviver com ela e criar diferentes ações, nos diversos sentidos do fluxo da comunicação 

no âmbito profissional e pessoal. 
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