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Resumo 

Na medida em que novas tecnologias vêm sendo desenvolvidas e uma vasta quantidade de dados encontram-se 

disponíveis para análise, discussões sobre a qualidade do processo decisório em gestão de pessoas vem tomando relevância 

no meio empresarial, demandando uma gestão orientada mais por dados - data-driven - e menos por intuição. No entanto, para 

que o uso dos dados conduza de fato a melhores decisões, é importante explorar os conhecimentos da ergonomia, 

considerando as características, potencialidades e limitações dos decisores. Este trabalho, caracterizado como pesquisa 

aplicada, exploratória, com abordagem predominantemente qualitativa, busca apresentar contribuições ergonômicas para a 

melhoria do processo decisório em gestão de pessoas baseado em dados. Para isso, o procedimento metodológico constituiu-

se de cinco principais etapas, apresentadas em formato de artigos. A primeira etapa (Artigo 1), realizada por meio de estudo de 

caso, evidencia o potencial dos dados para melhoria do processo decisório em gestão de pessoas, propondo um modelo para 

avaliação da qualidade de vida no trabalho. A segunda etapa (Artigo 2), também caracterizada como estudo de caso, utiliza 

simulação e prospecção de cenários de sistemas dinâmicos para atuação preventiva em gestão de pessoas, avaliando 

possíveis impactos de uma mudança organizacional na rotatividade de trabalhadores e mapeando a eficácia de diferentes 

intervenções. A terceira etapa (Artigo 3) evidencia, por meio de pesquisa bibliográfica, as contribuições da ergonomia para a 

promoção das condições adequadas ao uso de técnicas analíticas de dados em gestão de pessoas. A quarta etapa (Artigo 4) 

retrata, por meio de um estudo de caso, as principais demandas e práticas adotadas com relação ao uso de dados no processo 

decisório em gestão de pessoas em empresas de Tecnologia da Informação. A última etapa (Artigo 5) descreve, por meio da 

aplicação da Análise Ergonômica do Trabalho, as principais oportunidades de melhoria no processo decisório de gestão de 

pessoas em uma empresa de grande porte. Como resultados, a ergonomia apresentou contribuições para promoção de 

condições para um processo decisório mais assertivo, propiciando que a quantidade massiva de dados seja tratada por meio 

de técnicas e modelos que apoiem o trabalho do gestor/decisor com subsídios confiáveis para tomada de decisão, tornando 

conhecidos ao decisor os possíveis vieses para que possam ser contornados, respeitando seus limites cognitivos e 

considerando sua autonomia no contexto organizacional, além de observar condições organizacionais que propiciam a 

sustentabilidade da qualidade do processo decisório, como a comunicação entre os diferentes atores e a elaboração de 

diretrizes claras e coerentes à estratégia da empresa, podendo requerer intervenções na cultura organizacional para que esta 

sustente a gestão de pessoa data-driven. Para que a gestão de pessoas explore adequadamente a evidente oportunidade de 

melhorar suas decisões por meio da análise dados, a adoção de técnicas e tecnologias devem ser pensadas “para” o decisor, e 

não “apesar” dele. Neste contexto, a ergonomia demonstra-se como uma área de que deve ser envolvida neste processo de 

evolução da gestão de pessoas nas organizações. 
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