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RESUMO 

 

Introdução: O departamento de pessoal, popularmente nomeado de DP, se fundamenta como 

um setor organizacional que desempenha funções de grande responsabilidade, com atividades 

que vão desde o processo burocrático para admissão de pessoal e manutenção de funcionários 

até o processo de desligamento empregatício com ou sem justa causa. O departamento possui 

uma forte relação com a prática contábil, visto que todas as informações geradas influem 

diretamente na contabilização da folha de pagamentos de salários. A gestão de pessoas, as 

rotinas e as inovações do DP, diante de novas tecnologias e sistemas de informações 

estratégicas, têm sido submetidos à desburocratização e informatização de documentos e 

registro do empregador, como também a compreensão de rotinas trabalhistas, com incentivo à 

pesquisa contínua e ao acompanhamento das tendências, oportunidades e desafios 

relacionados com os desdobramentos das relações trabalhistas. Objetivo: O estudo objetivou 

avaliar o departamento de pessoal para as organizações e sua importância nos processos 

empresariais relativos às rotinas trabalhistas. Metodologia: A metodologia utilizada para o 

alcance do objetivo foi revisão de literatura. Para levantamento bibliográfico foi adotado o 

repositório de dados “Google Acadêmico” e para pesquisa inicial adotou-se os termos 

“Departamento Pessoal, Gestão de Pessoas, Orientação de Colaboradores em uma Empresa” 

que resultou em 41 artigos enquanto que com os termos "rotina de pessoal" a pesquisa 

retornou 27 artigos. Ao delimitar a pesquisa ao período de 2016 a 2020, os resultados 

migraram para 15 e 12 artigos, respectivamente. Com intuito de atender ao objetivo de 

pesquisa, houve a leitura, análise e averiguação de conteúdo dos artigos, para seleção final dos 

trabalhos que atendiam à discussão proposta. Considerações Finais: O DP é essencial ao 

funcionamento e manutenção das organizações, pois é responsável por gerenciar as atividades 

burocráticas que envolvem os colaboradores, como também comprometer a gestão e 
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planejamento para que não ocorram falhas nas tarefas que envolvam habilidades e 

competências dos empregados. Estrategicamente, esse setor alinha todas as atividades 

exercidas em relação às obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados, bem como 

a capacidade de relacionamento interpessoal e profundos conhecimentos na aplicação na 

legislação, além de execução de políticas e regulamentos e acompanhamento dos fatores 

motivacionais e dos interligados à segurança, ordem, regras e comportamentos. 
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