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RESUMO

Atualmente a Gestão de Pessoas é fundamental na busca de mercado e competitividade, sendo uma prática
indispensável num processo empresarial de bons resultados. Para isso, pequenas empresas necessitam instalar
práticas e estratégias, possibilitando gerir seus recursos de forma mais eficiente, conseguindo sua sustentabilidade no
mercado. Com isso, foi realizada uma pesquisa exploratória sobre a necessidade da inserção das práticas de Gestão
de Pessoas na Pharma Manipulações. Através das análises foi visto que a empresa possuía algumas práticas de
Gestão de Pessoas, e levando em consideração as respostas dos colaboradores e gestora, estes possuem
conhecimento dos benefícios e importância das práticas dessa gestão para a melhoria contínua do processo
empresarial e competividade de mercado, concluindo-se que as práticas de Gestão de Pessoas são de uma alta
utilidade dentro de quaisquer organizações.

Palavras-Chave: Pequenas empresas, Gestão de Pessoas, Técnicas de Gestão.

ABSTRACT

Currently the People Management is fundamental in the search of market and competitiveness, being an indispensable
practice in a business process of good results. For this, small companies need to install practices and strategies,
enabling them to manage their resources more efficiently, achieving their sustainability in the market. With this, an
exploratory research was carried out on the necessity of insertion of the practices of People Management in Pharma
Manipulações. Through the analyzes it was seen that the company had some People Management practices, and
taking into account the answers of the employees and manager, they are aware of the benefits and importance of the
practices of this management for the continuous improvement of the business process and market competitiveness,
Concluding that the practices of People Management are of great use within any organization.

Key words: Small Business, People Management, Management Techniques.

INTRODUÇÃO

Qualquer organização que busque sustentabilidade de mercado tem que ter em seus pilares a gestão de pessoas bem
implantada e de forma eficaz, pois o maior recurso de uma empresa são as pessoas e assim deve-se ser
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acompanhado de trabalho para se obter melhores indicadores.

O setor de Gestão de Pessoas é fundamental no processo seletivo das pessoas, além da integração e treinamento na
função, que garantirá que os funcionários estejam capacitados e que obtenham melhores resultados.

A área de Gestão de Pessoas abrange um amplo campo de pesquisa e atividade, o que lhe enriquece, e fortalece sua
importância, por isso as empresas devem ser flexíveis e começar a adotar cada vez mais suas atividades. Porém, esta
área deve ser vista não apenas como um setor de administração de pessoal, com atribuições meramente burocráticas
e operacionais.

É preciso considerar que, embora as pessoas precisem ser administradas pelas
organizações como seus recursos humanos não se pode perder de vista que elas são
seres humanos, que querem ser felizes e ter qualidade de vida, que tem outros vínculos
além daqueles que mantêm com suas organizações e que seus objetivos nunca coincidem
integralmente com os da organização, ainda que possam ter muitos pontos coincidentes.
(LACOMBE 2003, p.14).

Gil (2009, p. 17) afirma que “gestão de pessoas é a função gerencial que visa à cooperação das pessoas que atuam
nas organizações para o alcance dos objetivos tanto organizacionais quanto individuais”. Para este autor, a gestão de
pessoas constitui uma evolução do que era conhecido como Administração de Pessoal, Relações Industriais e
Administração de Recursos Humanos.

O conceito Recursos Humanos vem mudando com o passar do tempo, pois antigamente limita-se as pessoas por
manter apenas como meros recursos dentro da empresa, ou seja, os funcionários eram vistos apenas como máquinas
produtivas, só estavam lá para trabalhar e nada mais. Já a Gestão de Pessoas propõe considerar os indivíduos não
mais como meros empregados e funcionários, e sim, tratá-los como parceiros, como colaboradores.

Fischer (1998, p. 51) também conceitua o modelo de gestão de pessoas, dizendo que “ela deve ser compreendido
como o conjunto de políticas, práticas, padrões atitudinais, ações e instrumentos empregados por uma empresa para
interferir e direcionar o comportamento humano no trabalho”.

Mascarenhas (2003) ao falar em gestão de pessoas afirma que um modelo de gestão de pessoas transcenderia a
operação dos tradicionais subsistemas de RH, abrangeria os princípios, as políticas e práticas em uma organização,
que definiriam a utilização de ferramentas de gestão para direcionar o comportamento humano no trabalho.

Percebe-se que há entre alguns teóricos um consenso no que diz respeito ao termo gestão de pessoas ou
administração de recursos humanos. Fischer (1998) e Mascarenhas (2003), ao conceituarem, falam em um conjunto
de políticas e práticas organizacionais. Já Gil (2009) fala em função gerencial, que atua na organização em busca de
atingir objetivos, organizacionais e pessoais.

No tocante aos subsistemas da Gestão de Pessoas, Chiavenato (2008) apresenta vários, dentre eles: recrutamento de
pessoas, seleção de pessoas, avaliação de desempenho, remuneração, treinamento, desenvolvimento, higiene,
segurança e qualidade de vida.

De uma forma abrangente, falar em Gestão de Pessoas é falar em gerenciamento de conhecimento. Sobre o assunto,
Santos e Bolgar (2003) afirmam que terão mais sucesso aquelas organizações que forem capazes de tomar a
informação e transformá-la rapidamente em uma oportunidade de novo produto ou serviço, isto é, o que impera é o
conhecimento, e o capital intelectual.

No entanto, Fernandes (2002) aponta que o despreparo dos profissionais de Gestão de Pessoas, impeditivos
institucionais e dificuldades em operacionalizar as ações estratégicas de Gestão de Pessoas distancia a teoria da
prática, o que na realidade poucas são as empresas que gerenciam seus recursos humanos de forma efetivamente
estratégica.

Além disso, parte-se do princípio de que as pequenas e médias empresas do município de Lagarto não têm condições
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de contar com departamento de Gestão de Pessoas para auxiliar no dia a dia por ser, em sua maioria, empresas de
pequeno porte, há pelo menos a necessidade de inserir as técnicas para que o seu gestor possa ter maiores
informações sobre a mesma. A grande parte das empresas ainda não enxerga a área de Gestão de Pessoas como
uma aliada estratégica, o que se caracteriza um erro. Os que respondem pela área devem assumir a função de
transmitir aos colaboradores os valores da empresa e assim melhorar a produtividade e os resultados no trabalho.

Portanto, este trabalho tem como objetivo verificar a contribuição das práticas de Gestão de Pessoas na Pharma
Manipulações. Buscando levantar informações sobre a demanda das técnicas de Gestão de Pessoas na Pharma
Manipulações; Apontar fatores que justifiquem a necessidade das práticas de Gestão de Pessoas na Pharma
Manipulações; Identificar o nível de conhecimento dos colaboradores a respeito das técnicas de Gestão de Pessoas
adotada pela Pharma Manipulações.

Assim justifica-se escolha deste tema, pesquisando sobre a necessidade de se deter informações sobre a demanda
das técnicas de Gestão de Pessoas e a forma com que ela é aplicada, uma vez que surgiu o interesse de entender a
maneira de como acontece essa gestão dentro das pequenas empresas no município de Lagarto. Com isso passar-se
a ter um melhor entendimento da existência e de como está sendo aplicada a Gestão de Pessoas, expondo ainda a
necessidade da demanda na gestão da pequena empresa na ótica do gestor e colaboradores fazendo com que exista
material para conhecimento. Elucida, ainda, a forma de como está sendo suprida essa demanda de forma clara e
objetiva, havendo um desenvolvimento no entendimento da aplicabilidade da gestão de pessoas.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa é considerada bibliográfica e de estudo de caso, sendo exploratória de caráter qualitativo. É importante
salientar que, antes de aplicar os instrumentos de coleta de dados, os sujeitos da pesquisa foram comunicados de
maneira formal, através de uma carta, explicando a natureza da pesquisa, sua importância e a necessidade de se
obter as respostas, prezando pelo sigilo total da amostra.

A citada pesquisa teve como universo a Pharma manipulações LTDA ME, onde atualmente conta com 5
colaboradores e a amostra será apenas com 4 colaboradores, pois a 5ª pessoa é a própria pesquisadora.

Quanto ao instrumento de coleta de dados desta pesquisa utilizou-se uma entrevista semiestruturada com perguntas
abertas, sendo gravadas em áudio tanto as perguntas do entrevistador como as resposta dos entrevistados, para que
desta forma, possam ser analisadas, tabuladas e apresentadas. Assim, com os dados já coletados, basta apenas
organizá-los para que possam ser analisados. Foram utilizados dois roteiro de questionário, um para a gestora e outro
para os colaboradores. Contudo com perguntas semelhantes, com o intuito de confrontar as informações e saber se a
percepção da gestora sobre determinados aspectos é semelhantes a percepção dos seus colaboradores.

As questões qualitativas serão interpretadas pela pesquisadora. Ou seja, a entrevista semiestruturada será analisada
pela própria pesquisadora e em seguida apresentará fazendo comparações com o referencial teórico. Também foi
utilizado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), onde todos os participantes assinaram e assim foi
realizada a pesquisa garantindo o anonimato dos entrevistados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com relação a parte sócio demográfica da pesquisa, verificou-se que a gestora e proprietária possui o ensino superior
completo com o tempo de dois anos e seis meses na empresa. Com relação aos colaboradores, o participante 1,
recepcionista, é do sexo masculino, com ensino superior completo, e com 2 anos e seis meses de atuação na
empresa. O participante 2, tem formação de farmacêutica, é do sexo feminino, com 9 meses de atuação na empresa e
o participante 3, auxiliar de laboratório, é do sexo feminino, possui o ensino superior completo e tem um ano e três
meses ligado à empresa.

A primeira questão do roteiro busca saber dos participantes como eles visualizam a área de Gestão de Pessoas, isto
é, o que eles compreendem como sendo as práticas da área.

Na visão da Gestora: “É um conjunto de habilidades complexas que tem o objetivo de motivar, capacitar e identificar
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as habilidades de cada pessoa com o objetivo de alcançar resultados positivos”.

Levando em consideração as respostas dos questionários dos colaboradores entrevistados, eles disseram que a
gestão de pessoas está ligada ao recrutamento, seleção e ao treinamento de pessoas. Afirmam, também, que é uma
estratégia que a empresa utiliza para gerir seus colaboradores e elaborar também o plano de cargos e salários.

Como justificativa a tal achado, a fala do participante 2 esclarece: “É um quadro de estratégias que objetivam
administrar os funcionários de uma empresa com atividade, por exemplo, como seleção e treinamento, que irão
contribuir não só para o desenvolvimento da empresa, mas também promove a valorização do profissional”.

Torna-se perceptível que a gestora da empresa tem conhecimento do que é a Gestão de Pessoas, ou seja, é
preparada para desenvolvê-la dentro da mesma, pois percebe a importância da Gestão de Pessoas não apenas para
motivar o funcionário como também conseguir identificar suas habilidades e competências, conseguindo, dessa
maneira, alcançar os objetivos de ambos. Por sua vez, os colaboradores têm uma visão correta do que vem a ser
Gestão de Pessoas, principalmente quando dizem que a mesma está ligada ao recrutamento, seleção e treinamento
de pessoas, que são fases primordiais dentro da empresa que possui a área de Gestão de Pessoas.

Com relação à segunda questão, aborda sobre quais são as práticas de Gestão de Pessoas que a gestora já
implantou na empresa que atua.

Sendo assim, a Gestora relatou que já conseguiu implantar as seguintes práticas: “Procedimentos operacionais
padrões (POP), recrutamento, seleção e treinamento, comunicação integrada (através de whatsapp, e-mail e outros),
reuniões, descrição de cargos em formação de acordo com as habilidades de cada um, etc”.

As práticas mais utilizadas pela empresa analisada, segundo os três entrevistados, foram as seguintes: Recrutamento,
Seleção, Treinamento, POP (Procedimentos Operacionais Padrão); Comunicação; e a Descrição de Cargos ainda em
iniciação significando práticas de Gestão de Pessoas dentro da Pharma.

Tendo como base no que foi relatado acima, Vilas Boas e Andrade (2009), afirmam que as principais práticas de
Gestão de Pessoas dizem respeito ao Recrutamento e Seleção, Cargos, Salários e Benefícios, e Treinamento e
Avaliação de Desempenho. Todas estas práticas são relevantes, pois elas estão inter-relacionadas e afetam o
processo motivacional e de engajamento dos profissionais em suas atividades.

Portanto, pode-se relatar que as práticas de gestão de pessoas contribuem para o desenvolvimento tanto intelectual
como para motivação do colaborador e, consequentemente, melhores resultados em suas atividades diárias.

A gestora também apresenta algumas medidas de gestão de pessoas aplicadas dentro da empresa que buscam
garantir uma boa comunicação entre todos, o que é extremamente importante para que o colaborador sinta-se como
parte primordial da empresa. A descrição de cargos também é de suma importância dentro da empresa, pois, assim,
cada colaborador sabe suas atribuições bem como seus colegas sabem o que cada um é encarregado de fazer.

Tanto os colaboradores quanto a gestora apresentam que dentro da empresa existe recrutamento, seleção e
comunicação, além de que o colaborador 1 identificou o POP como uma prática da Gestão de Pessoas, assim
também apresentado pelo gestor, bem como o colaborador 3 abordou a descrição de cargos ainda que em iniciação,
sendo também uma prática da Gestão de Pessoas.

A questão de número três faz referência a como é feito o processo seletivo da empresa.

Na concepção da Gestora, as etapas realizadas para o processo seletivo são: “Seleção de currículo, teste por escrito,
entrevista, teste de habilidades no período de dois dias”.

Os colaboradores colocaram que para ingressar na empresa passaram por um processo seletivo que compreendia as
seguintes etapas: envio de seus currículos, realização de um teste por escrito, em seguida entrevista e depois
passaram por um teste de habilidades que se estendeu no período de dois dias. O colaborador 2 ainda coloca que,
após ser admito, recebeu um treinamento mais intenso que se estendeu por alguns dias pela antiga responsável do
cargo.

Para Vilas Boas e Andrade (2009), a entrevista é um método utilizado em todos os processos de seleção, permitindo
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que a equipe de recrutamento e seleção tenha contato direto com o candidato e possa angariar informações mais
precisas sobre o mesmo.

Para Vilas Boas e Andrade (2009), as técnicas são combinadas de acordo com o cargo e o nível da organização,
normalmente utilizam-se de entrevista, testes de conhecimento, teste prático ou testes de personalidade com poucos
candidatos por vaga.

O método usado pela gestora é coerente e segue a sequência adequada para uma correta seleção de pessoas.
Através desses métodos utilizados por ela verifica-se que existe a preocupação com a seleção do correto perfil do
colaborador para o cargo disponibilizado.

Na quarta questão o entrevistador questiona sobre o nível de eficácia do treinamento oferecido.

Gestora: “Bom, porém acredito que devo melhorar no treinamento oferecido para estimular aos funcionários a
mostrarem mais”.

Os colaboradores avaliaram como sendo bom o treinamento que recebeu por parte da gestora, porém, somente
tiveram treinamentos quando assumiram o cargo.

Como ressalta o colaborador 1: “Tanto o treinamento que recebi do supervisor em relação a forma de tratar os
clientes, os procedimentos de funcionamento da farmácia de manipulações, de entrada e entrega de fórmulas, como
também por parte da empresa sobre o sistema que até hoje usamos durante o dia a dia, todos foram bastante
eficazes”.

Milkovich e Boudreau (2009) relata que o processo de treinamento é um processo sistemático para promover a
aquisição de habilidades, regras, conceitos ou atitudes que resultem em uma melhoria da adequação entre
características dos empregados e as exigências dos papéis funcionais. O treinamento é, sem dúvida, um grande
negócio.

Villas Boas e Andrade (2009) acrescentam que o treinamento desenvolve o indivíduo a adotar capacidade crítica,
competências e valores que o capacitem a interagir e transformar o ambiente em que trabalha e vive.

Na fala da gestora nota-se que a mesma acredita que seus treinamentos são bons, no entanto, ressalva que precisa
melhorar alguns pontos com o objetivo de alavancar a produtividade dos colaboradores.

Conclui-se que a gestora orienta bem seus colaboradores e que eles se valem dessas informações para desenvolver
suas atividades.

Na quinta pergunta procura-se saber da gestora a respeito das expectativas de crescimento da empresa.

Gestora: “Minhas expectativas para com o crescimento da empresa são muito realistas, eu não traço minhas metas
com ilusão, traço com observação do dia a dia, o que vem acontecendo a cada mês, de acordo com a situação do
país, do município e do meu ramo de comércio”.

Todos os colaboradores entrevistados relatam que as metas da gestora são condizentes com a realidade, ou seja, ela
não visa posições que sejam impossíveis de se alcançar. Eles transparecem, também, a ideia da gestora de não
sobrecarregar seus funcionários em busca da meta, podendo concluir que a gestora é ciente de que, para crescer e
manter seu crescimento no mercado, precisaria contar com um número maior de colaboradores.

Tendo em vista que a visão da gestora leva em consideração as expectativas de mercado e sua participação no
mesmo, referenciando-se ao seu histórico de vendas, traça metas tangíveis às análises realizadas. Ela ainda envolve
a equipe no alcance das metas e ressalta a importância para a sustentabilidade da empresa. Entretanto, as metas
desta não visa a expansão de mercado por conta da necessidade de criação de novos cargos limitando-se a valores
atingíveis com o contingente que mantém.

A sexta pergunta do formulário enfoca sobre a visão em relação à implantação de cargos e salários na empresa.

Segundo a Gestora, “acredito que é interessante para motivar os funcionários a fazerem o ‘a mais’, pois quando o
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funcionário não tem um objetivo ele fica fazendo só o básico e eu acredito que o funcionário tem que fazer o “a mais”
do que é pedido procurando melhores resultados para a empresa, porque é assim que o gestor vai identificar que
aquele cargo está pequeno e precisa ser melhor remunerado e é assim que ele pode vir a crescer”.

Seus colaboradores enfatizam dizendo que é de grande importância para que cada um saiba o que lhe compete e
assim, tendo esse conhecimento, não deixará que suas obrigações sejam passadas para o outro colaborador.

O colaborador 3 diz que: “É de grande importância, para que cada um saiba suas responsabilidades procurando,
então, não as deixar passar para o outro e seja remunerado de acordo”.

Sendo assim, para dar mais ênfase aos relatos acima, na visão de Vilas Boas e Andrade (2009), a definição de
Cargos e Salários estabelecerá uma política salarial eficaz que permitirá a ascensão profissional dos colaboradores de
acordo com suas aptidões e desempenho, assim como subsidiará o desenvolvimento do plano de carreira dos
profissionais de média e alta gerência.

Portanto, tanto a gestora quanto os colaboradores acreditam que é fundamental a implantação de cargos bem
definidos e remunerados compativelmente. A gestora acredita, ainda, que com essa implantação conseguiria melhorar
sua eficiência e consequentemente sua produtividade. Já os colaboradores ressaltam a ideia de que somente assim
evitaria a sobrecarga e a incoerência salário e cargo, criando um ambiente de trabalho mais harmonioso e produtivo.

A sétima questão procura saber se a gestora costuma oferecer orientação aos seus funcionários em relação a novos
hábitos adotados pela empresa.

Na opinião da gestora: “Sempre que surge uma coisa nova, uma formulação nova, uma nova maneira de agir ou falar
com as pessoas, tudo que aprendo trago para dentro da minha empresa, chamo meus funcionários, dependendo do
setor e do interesse de cada um, e a gente se comunica”.

Todos os colaboradores concordam que existem atualizações referentes a novos hábitos quando surgem ou quando
há necessidade de criação, ou seja, sempre que existem revisões de procedimentos ou aplicações de novas práticas
a gestora repassa a informação através de treinamentos aos seus colaboradores.

Colaborador 1 ressalta: “Sim, temos aqui os Pop (Procedimentos Operacionais Padrão) que, ao surgir alterações, a
gestora refaz o processo e isso é passado para nós, colaboradores. Quando é viável, faz verbalmente mesmo e
quando necessário, o faz por escrito”.

Para Gil, (2001, p. 51), “o gestor de pessoas na verdade é o responsável direto pelo monitoramento do colaborador na
empresa, devendo atuar de forma efetiva e desenvolver atitudes de postura diante da cada situação”.

Conclui-se que a gestora preocupa-se bastante com o comportamento e desenvolvimento dos seus colaboradores,
sendo que, sempre que surgem novas atualizações de procedimentos, a mesma transmite para a equipe visando
manter o conhecimento sempre atualizado.

Na questão oitava procura-se saber se a gestora tem preocupação em ouvir e solucionar os problemas relatados pela
equipe.

A gestora responde que: “Normalmente eu resolvo no momento, mas tem coisas que precisam ser analisadas e acaba
que não venha a ser resolvido no momento, mas normalmente é resolvido no momento por mim ou por eles mesmos
decorrendo da minha observação”.

Ao analisar as respostas da equipe, houve consenso em relação à urgência na solução dos problemas levantados e
que, quando não há uma imediata solução, ela transmite uma orientação que ajuda solucionar a problemática.

O colaborador 3 ressalta que: “A gestora sempre está ouvindo e resolvendo, somente em casos difíceis de se resolver
na hora é que ela precisa analisar a situação daí ela pode deixar para depois. No mais, sempre soluciona ou passa
para alguém que possa resolver. No mais, sempre está nos ouvindo e orientando conforme nossas necessidades”.

Na nona questão o entrevistador busca saber como é a relação interpessoal entre a equipe dentro da empresa.
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Gestora: “Graças a Deus não tenho problema com minha equipe, há uma boa relação entre eles. Acredito que só
precisa melhorar um pouco a questão do feedback, do retorno, mas é uma cobrança que procuro fazer diariamente.
Fora isso, temos um bom relacionamento interpessoal”.

Todos os colaboradores também afirmaram que possuem bom relacionamento na empresa, tanto profissional quanto
pessoal, ressaltado, também, pela conscientização da necessidade de ser desta forma.

O colaborador 2 ressalta: “Sim, pois aqui todos os funcionários se respeitam e entendem a importância das suas
atividades e de existir esse bom relacionamento”.

Sendo assim, Cardozo e Silva (2014), acrescentam que a importância de se ter um bom relacionamento interpessoal
entre gestores e colaboradores nas organizações é fundamental, pois é através dele que há uma melhoria no
ambiente de trabalho, pois aumenta a motivação dos envolvidos, facilita o alcance dos resultados da empresa, além
do que, intensifica o crescimento pessoal e profissional dos trabalhadores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando como base a problemática desta pesquisa na área de Gestão de Pessoas, questiona-se quais as demandas
de Gestão de Pessoas no dia a dia da Pharma Manipulações. A Pharma Manipulações demanda uma boa seleção de
currículos e de pessoas, recrutamento e treinamento dos seus funcionários, os quais já vêm sendo bem desenvolvidos
na empresa. Em contrapartida, apesar de ter projeto para um bom plano de cargos e salários, ele ainda não foi
devidamente implantado na organização o que, como consequência, demandaria o plano de benefícios para seus
colaboradores e com isso os motivaria mais.

Através da análise dessa pesquisa e considerando o primeiro objetivo especifico do trabalho, foram colhidas
informações sobre a demanda das técnicas de Gestão de Pessoas na Pharma Manipulações com base nas respostas
dos questionários dos colaboradores e gestora. Foi visto que ela aplica recrutamento, seleção e treinamentos e seus
colaboradores possuem conhecimento dos benefícios e da importância da implantação dessa gestão para a melhoria
contínua do processo empresarial e da competividade de mercado, porém, a Pharma Manipulações demanda por uma
boa implantação de plano de cargo e salários.

Levando em consideração o segundo objetivo específico da pesquisa, no qual foram buscados os fatores que
justifiquem a necessidade das práticas de Gestão de Pessoas na Pharma Manipulações, a necessidade da
contratação dos colaboradores carecia de uma seleção estruturada que, após seu recrutamento, seguisse com a
capacitação dos funcionários para que dentro da sua função contribuísse positivamente com o alcance das metas da
empresa. O que reforça a ideia da justificativa da necessidade de implantação das práticas, é também que nas falas
da gestora nota-se a preocupação desta com as práticas da Gestão de Pessoas, pois reconhece a necessidade para
conseguir gerir bem sua empresa. É perceptível, ainda, que a gestora da empresa tem conhecimento sobre a
importância da Gestão de Pessoas e exerce a função na implantação das práticas que consideram fundamentais.

Destacando a ótica do terceiro objetivo desta pesquisa que foi identificar o nível de conhecimento dos colaboradores a
respeito das técnicas de Gestão de Pessoas adotada pela Pharma Manipulações, viu-se que tanto a gestora quanto
os seus colaboradores possuem um bom nível de conhecimento do que vem a ser técnicas de Gestão de Pessoas,
pois todos os colaboradores sabem a definição e as necessidades das mesmas e principalmente das que até então
são aplicadas na empresa.

O objetivo geral da pesquisa foi verificar a contribuição das práticas de Gestão de Pessoas na Pharma Manipulações.
Averiguou-se que as práticas de Gestão de Pessoas aplicadas na Pharma Manipulações contribuem para a boa
contratação dos seus funcionários, evitando, assim, a troca excessiva de funcionários pela não adaptação às funções,
contribuem, também, para o bom desenvolvimento das funções, pois como foi visto, a gestora se preocupa em treinar
bem seus funcionários e é aberta a observações por parte dos mesmos. Apesar de ainda estar sendo iniciada a
implantação de práticas de Gestão de Pessoas a Pharma Manipulações possui uma boa organização da Gestão da
sua gente, o que consolida o objetivo dessa pesquisa.

Assim, pode-se verificar que a pequena empresa, objeto de estudo aqui, se destaca pela iniciação de algumas boas

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/a_necessidade_da_insercao_das_praticas_de_gestao_de_pessoas_nas_p.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.7-8,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



práticas, com isso considera-se que os objetivos desta pesquisa foram alcançados tendo em vista que a gestora tem
conhecimento na área administrativa o que talvez não ocorra na maioria das outras pequenas empresas do município
de Lagarto. Não foi realizado nenhum levantamento das necessidades de outras pequenas empresas do ramo, mas
isso poderia ser objeto de estudo para outras pesquisas e assim vir a poder realizar comparações de produtividade e
participação de mercado das empresas entre as que possuem algumas práticas de Gestão de Pessoas e outras que
ainda não iniciaram.

Conclui-se através desta pesquisa que a empresa Pharma Manipulações possui aderência a algumas práticas da
gestão de pessoas e possui grande oportunidade de aplicar novas ferramentas da gestão buscando o atingimento de
suas metas. A eliminação das lacunas encontradas garantirá a manutenção do resultado da empresa em ascensão
dentro do desafio de participação de mercado. A empresa mostrou engajamento de sua gente, o que a torna a
saudável em relação a sua produtividade. Apesar de ser uma organização nova no mercado do município de Lagarto,
a demanda de Gestão de Pessoas está inicialmente sendo atendida e a gestora comprometida com este objetivo.
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