A liderança e gestão de pessoas nas empresas

O processo chamado de Gestão de Pessoas consiste em abastecer a empresa com mão de obra
qualificada e geralmente é desenvolvido pela área de Recursos Humanos. Ao levar em consideração
as mudanças no mercado de trabalho e nas relações entre empresa x funcionário, é necessário que as
organizações tracem estratégias claras, sustentadas por laços participativos, estreitando cada vez
mais o seu relacionamento com o público interno e externo. Neste contexto, consideramos que as
empresas devem se preocupar totalmente em encontrar verdadeiros trabalhadores de equipe e
liderança.

Dentro de um período de tempo, a empresa elabora suas estratégias e objetivos a serem atingidos em
um final de ano. O planejamento da equipe de Recursos Humanos, por exemplo, é um processo de
decisão, no qual verifica-se qual a força de trabalho e talentos humanos serão necessários para a
realização dos planos organizacionais e para a contribuição dos objetivos individuais de cada um.
Através dos planejamentos, é elaborada uma seleção pessoal que tem o objetivo de atrair candidatos
potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. Esse recrutamento é
feito a partir das necessidades presentes e futuras.

O objetivo das organizações ao buscar profissionais capazes de liderar é, necessariamente, de não
apenas desenvolver tarefas simples, como ler instruções e mexer em computadores, mas a tomada de
decisão e a facilidade de captar novas informações. Isto significa que eles podem agir sozinhos,
tomando suas próprias decisões e iniciativas, independentemente de um chefe, assumindo a
responsabilidade em tarefas propostas por seu cargo. Além disso, precisam ser capazes de motivar
suas equipes e compartilhar valores, experiências e informações importantes.

Pode-se concluir que as empresas atuais necessitam e buscam esses perfis para o desenvolvimento de
seus planos estratégicos. A relação da liderança com a empresa é muito importante para dar forma e
corpo a uma gestão.

