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Desde a época da Escola de Relações Humanas de Elton Mayo já se sabe que, 
dentro das empresas, além de máquinas, também existem pessoas, as quais 
têm inúmeros sentimentos e diferentes reações aos estímulos motivacionais. 
Dessa forma, o jeito de tratá-las determinará como você será tratado. 
 
Diante disso, pode-se afirmar que a primeira regra de um bom Gerente é tentar 
obter uma visão otimista sobre seus funcionários, pois isso tende a criar pessoas 
mais colaborativas, afirmam alguns estudiosos em Liderança.  
 
Outros, mais radicais, afirmam que “se você tratar seu funcionário como um ca-
chorro, mais cedo ou mais tarde ele vai lhe dar uma mordida”.   
 
Antigamente, gerenciar significava “a arte de obter resultados através das pes-
soas”. Porém, as Relações Humanas foram se desenvolvendo e hoje o Líder 
precisa entender as aspirações humanas.  
 
As pessoas costumam ter variadas aspirações, mas apenas para simplificar po-
demos reduzi-las a: 
 

Aprenda como tratar alguns tipos de funcionários existentes nas Organizações 
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• Aspirações Simples: São as condições básicas de um emprego, sem as 
quais os empregados nem aceitam trabalhar, tais como um salário com-
patível, emprego próximo à casa, conforto no local de trabalho, garantias 
de continuar empregado, ambiente de amizade e atenção. Note-se que 
as aspirações simples são requeridas por uma minoria dos trabalhadores 
brasileiros. 

 

• Aspirações Complexas: A maioria das pessoas possui aspirações com-
plexas, gostando de ser diferenciadas das demais e de terem seu valor 
reconhecido pelo Líder. Elas gostam de aprender, enfrentar desafios sig-
nificativos e de tarefas difíceis. Aqueles com aspirações complexas obtêm 
seu crescimento pessoal e recompensas financeiras de seus próprios es-
forços. 

 
Diante disso, pode-se perceber que a arte de gerenciar pessoas nas organiza-
ções exige muita criatividade do Líder, pois em vez de controlá-las é preciso 
energizá-las, buscando atender suas expectativas e aspirações mais complexas.  
 
Dessa forma, podemos afirmar que a principal função de um gerente moderno é 
“energizar” as pessoas. E, energizar significa atender ás aspirações complexas 
dos funcionários.  
 
Mas, antes de energizar as pessoas o Gerente deve conhecer o “sentido de 
prontidão” dos funcionários, pois existem funcionários que estão “prontos” e os 
que ainda não estão. Ou seja, aqueles que estão prontos têm experiência técnica 
no ramo – eles são funcionários experientes. E os que têm pouca prontidão são 
os funcionários inexperientes. 
 
Sendo assim, ao cruzarmos essas duas variáveis – aspirações e prontidão – 
encontramos quatro (4) tipos de funcionários e, antes de qualquer próxima aná-
lise, é necessário afirmar que as pessoas tendem ser muito mais complexas do 
que apenas quatro tipos.  
 
Mas, apenas para compreendermos melhor a forma de tratá-las – gerenciá-las – 
vamos classificá-las em grupo de quatro tipos: 
 
 
A) Os Aprendizes: Perfil – São aqueles funcionários inexperientes e que só pos-
suem aspirações simples, os quais – na sua maioria – obtêm o primeiro emprego. 
Eles não têm experiência alguma e preferem trabalhar apenas por ser perto de 
casa e pelo pequeno salário. Tratamento – trate-o com pouca flexibilidade, in-
formando-o detalhadamente o que fazer e conferindo se as tarefas foram reali-
zadas conforme o escrito. Ou seja, o líder deve usar uma supervisão rígida. 
 
B) Os Frios: Perfil – São aqueles funcionários que até têm experiência técnica, 

http://www.tnxbrasil.com.br/
http://www.itsx.com.br/


www.tnxbrasil.com.br | www.itsx.com.br 

3 

 

 

A arte de gerenciar funcionários nas organizações 

mas possuem aspirações simples. Ou seja, eles não estão energizados ou mo-
tivados a alcançar suas aspirações. Eles sabem trabalhar, mas não vibram com 
isso porque talvez tenham sido punidos na sua criatividade – em empregos an-
teriores. Tratamento – O Líder deve envolvê-lo nas decisões do setor, fazendo-
o sentir-se importante e aumentando sua autoestima. Na verdade, o cuidado do 
Líder não deve ser técnico, mas humano. Esse tipo de funcionário precisa de 
envolvimento emocional e o Líder deve estimulá-lo a ter “a coragem de errar”. 
Não estamos estimulando o erro frequente, mas a tentativa da inovação pode 
levar às pessoas ao erro e isso não deve ser reprimido para esse tipo de funcio-
nário. 
 
C) Os Potenciais: Perfil – São aqueles que, embora não tenham experiência, 
têm aspirações complexas. Ou seja, eles estão energizados, motivados e com 
vontade de crescer (é o “sonho” de todo Gerente). Eles têm iniciativa e garra, 
mas ainda não estão prontos porque não têm experiência. Tratamento – Na 
verdade, talvez seja necessário o Gerente conter um pouco esse ânimo para que 
o funcionário não cometa erros infantis. Eles precisam de treinamento, instruções 
claras e acompanhamento técnico. Além disso, ele deve ter envolvimento com 
os mais experientes para assimilar conhecimentos e habilidades.  
 
D) Os Empreendedores: Perfil – São aqueles que têm muita experiência técnica 
e aspirações complexas. Ou seja, são funcionários que estão prontos, energiza-
dos e motivados. Tratamento – Esse tipo de funcionário não deve ser tratado 
com rigidez, controle ou cobrança por resultados. Trate-o com “agradinhos” e ele 
ficará “doente”, pois sua energia vem dele e não de você. Eles precisam de de-
safios, tarefas difíceis e participação nos resultados. Dessa forma o Líder deve 
envolvê-lo nas decisões, dando-lhes autonomia porque os empreendedores são 
capazes – em muitos casos – de fazer melhor que o próprio Líder. 
 
 
OBSERVAÇÃO: Um Gerente não pode se conformar em ter na sua equipe ape-
nas funcionários classificados como aprendizes, frios ou até mesmo os poten-
ciais. Na verdade, seu principal objetivo deverá ser o de transformar todos eles 
em empreendedores, pois assim o Gerente só cuidaria da estratégia da sua 
empresa. 
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e “Liderança, Atitude e Comportamento Gerencial (Ed. Clube de Autores); “Estratégia: o Jogo Nas Em-
presas” e “Planejamento de Vendas” (AGBook Editora) e Co-Autor de "Trabalho e Vida Pessoal - 50 Con-
tos Selecionados" (Ed. Qualytimark, Rio de Janeiro, 2001). Vivência de 25 anos em treinamento de equi-
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Sobre a TNX Brasil: 
Uma empresa brasileira integradora de soluções de TI, especializada em 
prover soluções tecnológicas através da venda consultiva, consultoria/pla-
nejamento/execução de serviços relacionados a soluções inovadoras e de 

tecnologia avançada. Fornecemos softwares e soluções para gestão da excelência/conformidade 
empresarial, gestão do chão de fábrica/automação de coleta de dados da produção, gestão de de-
partamentos jurídicos/escritórios de advocacia e gestão empresarial (ERP). A TNX Brasil conta hoje 
com unidades de negócios localizadas em Minas Gerais e Rio de Janeiro, atendendo também o 
Espírito Santo e uma ampla rede de parceiros com capacidade de atendimento em todo o terri-
tório nacional. Representamos a Softexpert em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo há 
mais de 18 anos.  
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Sobre a ITSX: 
Somos uma empresa comprometida em fornecer ao mercado soluções 
de Tecnologia da Informação, provendo soluções de software, consulto-
ria e serviços especializados que simplificam e automatizam os processos 

corporativos focados na gestão da excelência empresarial. Atuando há 15 anos no mercado, a 
ITSX conta com uma equipe de profissionais qualificados, com capacitação teórica e prática nas 
áreas de conhecimento onde nossos produtos são aplicados. Juntamente com nossos parceiros 
de negócio, nossos serviços e soluções buscam auxiliar as organizações no atendimento de nor-
mas e padrões, gestão da informação e automatização dos processos. 
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Organizações de todo o tipo têm dificuldades para lidar com os seus recursos humanos. Planos de treinamentos são 

ineficientes e há pouca visibilidade sobre os resultados dos investimentos. Além disso, desenvolvimento individual se 

torna um processo desmotivador e cansativo. Como resultado, a empresa perde seus melhores profissionais no processo, 

enquanto as taxas de rotatividade aumentam cada vez mais. 

SoftExpert HDM (Human Development Management) é a solução mais completa em gestão do desenvolvimento humano. 

A suíte de aplicativos oferece todas as ferramentas necessárias para mapeamento de competências, treinamento e 

desenvolvimento individual, otimizando os processos de avaliação de desempenho e levantamento de competências, e 

incorporando ainda mais valor no capital intelectual das organizações. 

A solução pode ajudar as organizações a melhorar a eficácia e eficiência através da gestão das informações dos recursos 

existentes e de ferramentas para melhor administrar e desenvolver os talentos existentes, enquanto identifica e 

implementa planos para atender às necessidades futuras. Ela também ajuda os gestores na motivação dos funcionários 

através de feedbacks de desempenho, alinhando toda a força de trabalho com as estratégias e as prioridades da 

organização. 

Com SoftExpert HDM, as empresas podem preencher as habilidades desejadas para tarefas e trabalhos específicos, 

promover as capacitações para aprimorar estas habilidades e garantir que estas habilidades continuem sendo testadas e 

avaliadas, transformando as competências em uma plataforma para atividades educacionais e de desenvolvimento 

humano. É uma solução completa para entrega, monitoramento, gestão e análise de todos os tipos de aprendizagem: 

formais ou informais. 

SoftExpert HDM fornece as 

ferramentas para produzir, medir e 

melhorar continuamente os 

resultados de negócios através de 

pessoas. 

Gestão do Desenvolvimento 

Humano [HDM]  

Desenvolvendo talentos para a excelência. 

 



  

  

• Avaliação de competência de funcionário através de formulários com  
itens de avaliação personalizado para cada competência. 

• Banco de talentos gerencia o processo de contratação e promoção e  
dá aos mais hábeis e mais motivados trabalhadores oportunidades  
para aprender e crescer. 

• Avaliação de risco de deixar a empresa identifica potenciais áreas de  
risco – as pessoas-chave que podem sair. 

• Matriz “9 Box” gerencia continuamente o planejamento de sucessão e  
o desenvolvimento do empregado por avaliar o desempenho do  
empregado contra seu potencial. 

• Avaliação de potencial/promoção avalia o desempenho organizacional  
e simplifica o planejamento de sucessão. 

• Perfil do colaborador permite aos empregados destacar o valor e as  
qualificações que trazem para a organização, oferecendo completa  
visibilidade dos dados críticos e muitas vezes desconhecidas sobre  
seus empregados. 

• Visualização do perfil do colaborador com gráficos da organização,  
matriz “9 Box” e outros. 

• Avaliação de 360 graus fornece um feedback de desempenho mais  
amplo sobre os funcionários e a equipe de liderança através de pares,  
relatórios diretos, clientes e parceiros. 

Avaliação de desempenho 

•  
informando quando concluíram sua formação, o nível de estudo,  
certificados recebidos e as datas estabelecidas para reciclagem de  
treinamento. 

• Planos de desenvolvimento melhora o engajamento dos funcionários e  
propicia à empresa uma vantagem competitiva, promovendo o avanço  
do empregado na busca de seus objetivos profissionais. 

• Avaliação de necessidades de treinamento e desenvolvimento identifica  
e direciona os requisitos individuais e da organização. 

• Calendário de treinamento configurável exibe os treinamentos  
planejados nos períodos diários, semanal ou mensal.  

• Levantamento das necessidades de treinamento (LNT) impede a  
escassez de competências e o desperdício financeiro na formação  
inadequada ou desnecessária.  

• Custos de treinamento que auxiliam a determinar o investimento em  
formação no nível individual a empresarial. 

Histórico de formação e certificação completos para cada funcionário,  

Treinamento e desenvolvimento 

•  
personalizável de competências para avaliação e desenvolvimento de  
talentos de liderança em uma organização. 

• Mapeamento de competências organizacionais e mapeamento de  
competências por processo. 

• Análise de lacunas para determinar as áreas que têm oportunidades  
de aprendizagem e desenvolvimento e onde é necessário  
desenvolver competências. 

• Avaliação de competência de funcionário através de formulários com  
itens de avaliação personalizado para cada competência. 

• Calendários configuráveis para realizar o planejamento de avaliação  
de competências – semanal, mensal, anual, etc. – com a exibição  
automática das competências mapeadas. 

• Escala de proficiência para medir a capacidade de demonstrar uma  
competência no trabalho. 

• Descrição do perfil profissional com a identificação das respectivas  
responsabilidades, autoridades e competências necessárias. 

Catálogo de competências que fornece um conjunto fácil de usar e  

Mapeamento de competências 

  

 Leve sua empresa para o próximo nível 
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