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1. RESUMO 

 O presente trabalho busca gerar conhecimentos para a aplicação prática, visa 

também solucionar problemas específicos, no caso, analisar a gestão estratégica de 

pessoas e seus efeitos no ambiente de trabalho e demonstrar os efeitos estratégicos 

no desenvolvimento da organização. Avaliar as políticas de gestão, observar as ações 

implantadas e seus reflexos para a empresa, desenvolver a capacidade de 

compreender as influências desta questão no ambiente corporativo.  O trabalho foi 

realizado por meio de estudo de caso, entrevistas, de natureza qualitativa e 

exploratória, sendo a coleta de dados realizada através de um questionário destinado 

aos colaboradores, com o objetivo de criar soluções para resolver o problema 

abordado nesse trabalho. Os principais resultados mostraram a indefinição do plano 

de gestão estratégica na empresa. Há necessidade da implantação de um plano 

estratégico de resultados que abranja todos os funcionários, definidas aos requisitos 

de administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano nas 

organizações, de modo que venha facilitar o processo de participação, 

desenvolvimento e envolvimento dos funcionários na empresa.  

Palavras chave: Gestão, estratégica, pessoas, resultados. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Vergara (2000) vêm analisando o tema, conforme apontado na revisão de 

literatura, em seus diferentes níveis de entendimento e aplicação ao contexto 

organizacional. Pode-se encontrar na literatura definições para Gestão de Pessoas 

e Gestão estratégica de pessoas com enfoque nos resultados o que demanda a 

construção de um modelo teórico/gerencial que explicite como esses diferentes 

conceitos se articulam e podem contribuir para o entendimento de propostas do 

desenvolvimento organizacional.    

   Como o problema identificado na empresa está associado à gestão de 

pessoas por envolver habilidades, quais os métodos, técnicas e práticas definidas 

aos requisitos de administrar os comportamentos internos e potencializar o capital 

humano nas organizações, de modo que venha facilitar o processo de participação, 



desenvolvimento e envolvimento dos funcionários na empresa, onde o setor de 

gestão de pessoas tem a responsabilidade de formação dos profissionais e o porquê 

dos objetivo que venham desenvolver os colaboradores para ter crescimento da 

organização e na própria vida  profissional. 

 Analisar e elucidar a importância da estratégia com enfoque nos resultados; 

demonstrar os efeitos estratégicos no desenvolvimento da organização no ramo de 

prestação de serviços; desenvolver a capacidade de compreender as influências 

desta questão no ambiente corporativo; identificar quais são as opiniões dos 

funcionários/colaboradores; elaborar ações baseadas nas percepções das situações 

vivenciadas pelos colaboradores para produção de ações que possibilitem atingir 

estes objetivos. 

3. OBJETIVOS 

 O objetivo deste trabalho é saber como a gestão estratégica de pessoas pode 

influenciar no comportamento organizacional? O presente estudo visa a contribuir 

para a elucidação de questões relacionadas aos dois temas: Almeja-se preencher a 

lacuna empírica/gerencial identificada na relação entre Gestão de Pessoas e Gestão 

estratégica de pessoas com enfoque nos resultados. O presente estudo constitui uma 

contribuição para compreender os fatores competitivos do ramo de transportes.  O 

presente estudo visa contribuir para a elucidação de questões relacionadas aos dois 

temas: Porque a gestão estratégica de pessoas pode trazer resultados para uma 

empresa. O problema abordado, pesquisará quais as definições de gestão com 

enfoque na estratégia de mercado e quais contribuições as mesmas oferecem para 

ampliar o conhecimento sobre a estratégia de gestão visando resultados, com base 

nas competências e avaliação de desempenho. E quanto a análise destas estratégias 

consegue aproximar os objetivos da empresa ao dos funcionários. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, em termos metodológicos, será adotada 

a abordagem qualitativa. Segundo Collis; Hussey (2005), as pesquisas deste tipo se 

caracterizam pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja 

conhecer. Basicamente, procede-se à solicitação de informações via questionários a 

um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para em seguida, 

mediante análise, obter as conclusões correspondentes aos dados coletados. A 

população entrevistada foi de 24 funcionários/colaboradores de diferentes 

hierarquias, as amostras foram analisadas de forma empírica na empresa Modular 



na cidade de Guarulhos.  

4. METODOLOGIA 

O Estudo de Caso como método que apresenta melhor aderência ao objetivo 

e às questões norteadoras do trabalho.  Tull e Hawkins (1976, p. 323) afirmam que 

"um estudo de caso se refere a uma análise intensiva de uma situação particular". 

Para Quivy; Campenhoudt (1998), no método de observação é importante ressaltar 

que este implica um alto grau de subjetividade, uma vez que as pessoas se 

manifestam de acordo com sua vivência, histórico de valores e aspectos culturais. 

Utiliza-se este tipo de pesquisa empírica quando se quer conseguir informações e 

conhecimento referentes a um determinado problema do qual se busca comprová-

lo, ou ainda, com a intenção de descobrir novos fenômenos, percepções ou relações 

entre eles.  

A análise das entrevistas foi feita de maneira empírica e interpretativa, por 

meio da utilização da análise de conteúdo. Segundo (GUBRIUM; HOLSTEIN, 2000) 

esse tipo de pesquisa busca apontar os “comos”, e os “por quês” embasados nos 

discursos oriundos da análise das entrevistas levando-se em consideração as 

significações, procurando identificar as percepções dos funcionários/colaboradores 

sobre o tema. Um dos propósitos da utilização das entrevistas como método de 

coleta de dados na pesquisa qualitativa, explorar percepções, experiências, crenças 

e/ou motivações dos funcionários/colaboradores sobre questões específicas no 

campo organizacional. 

As entrevistas para esse trabalho foram realizadas individualmente no local de 

trabalho, com funcionários/colaboradores de diferentes níveis hierárquicos. Estas 

foram realizadas entre os dias 13/04 e 26/04 do ano de 2016. Para se atingir os 

propósitos desse estudo buscou-se formular um roteiro de entrevistas embasado na 

teoria descrita. Os dados foram levantados por meio de revisão de literatura que foi 

desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livro e 

artigos científicos, para dar o devido suporte teórico-acadêmico ao estudo DIEHL e 

TATIM, (2004). Efetuou-se a pesquisa de campo e entrevistas em profundidade, com 

questões não estruturadas com 25 entrevistados de nível técnico e gerencial, 

funcionários de uma empresa Transportadora atuantes na cidade de Guarulhos, 

ligados à área de prestação de serviços.  



   Segundo (Rynes; Gephart; 2004), um valor importante da pesquisa 

qualitativa é a descrição e compreensão das reais interações humanas, percepções, 

sentidos, e processos que constituem os cenários da vida organizacional. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Gestão estratégica de pessoas com Enfoque nos Resultados 

 De acordo com Fischer (1998) o aumento da competitividade no mercado 

empresarial fez com que a gestão de pessoas passasse por alterações, e a 

administração dos recursos humanos tornassem-se estratégicos para o alcance dos 

resultados. Fazendo com que o gerenciamento humano nas empresas assumisse um 

patamar de vantagem competitiva, com isso os recursos agregaram-se valores 

referente a capacidade de encontrar meios de custos, obtendo recursos diferenciados, 

difíceis de imitar, ou seja não podem ser copiados facilmente pelos outros, obtendo 

um diferencial com talentos que possam ser combinados e atribuindo suporte 

organizacional.  

Segundo Stadler (2014), os recursos humanos são considerados diferencial 

na empresa, uma vez que constitui vantagem competitiva ante a concorrência, pois 

as empresas para ter uma vantagem terão que ter algo diferente do seu concorrente. 

Knapic (2014) afirma que a gestão de pessoas atua diretamente no ambiente interno 

das organizações, no clima e na cultura organizacional, assim como faz com que 

tenha uma corrente maior com seus colaboradores De acordo com Gramigna (2002), 

a gestão de pessoas é o passo fundamental para a geração de resultados, como 

também traz uma maior afinação para a empresa. Segundo Pestana (2003), quando 

a organização visa mais a satisfação de seus funcionários, entendendo que os 

mesmos motivados executam as tarefas com eficiência e eficácia, a empresa passa 

desta forma a ter um maior valor para seus colaboradores 

Gouillart (1995), afirma que as pessoas não mudam de forma fundamental, o 

que mudam nelas são seus comportamentos, bem como seus atos e culturas. 

Segundo Pierre (2000), a gestão estratégica de pessoas é alavancar os resultados 

da empresa e focar suas preocupações com os funcionários num patamar ainda não 

atingido, para atingir um grau maio de valor agregado nas suas organizações. 

Conforme Carvalho (2000), gestão estratégica de pessoas é racionar e modernizar 



a organização, qual quer que seja seu campo de atividade e de acordo com FIDELIS 

(2008), gestão estratégica de pessoas é a gestão do conhecimento além da análise 

dos indicadores de desempenho; 

Percebe-se através da pesquisa várias formas de abordagem sobre gestão 

estratégica e gestão estratégica de pessoas. STADLER (2014); GRAMIGNA (2002) 

a interpretam como um diferencial que contribui para a geração de resultados. 

PESTANA (2003); KNAPIC (2014) e GOUILLART (1995) a identificam como um fator 

interno, ligado diretamente ao comportamento das pessoas e a motivação das 

mesmas. Em contrapartida Pierre (2000) afirma que a estratégia na gestão de 

pessoas permite a racionalização e modernização da organização. Todas as 

definições se relacionam entre si e conduzem a importância da implantação do 

processo nas empresas, visando seu crescimento e desenvolvimento. 

De acordo com Rogers (2001) o relacionamento interno, a definição dos papeis 

de cada um, favorece o sucesso da empresa e ainda é parte essencial de Recursos 

Humanos; que na visão social é importante cada um possa ter suas tarefas bem 

definidas e um ambiente adequado para a realização das atividades; logo uma 

empresa ainda não consegue alavancar a sua competitividade se não tiver um quadro 

de funcionários e a valorização de todos que estão na empresa; à medida que isso 

demonstre que as empresas de pequeno porte precisem de uma pessoa especialista 

na Gestão de Pessoas. 

6. RESULTADOS  

Os resultados descritos a seguir foram baseados nas informações colhidas 

das entrevistas, também foram colhidas informações no site da empresa. Estas 

contribuíram para conclusão do estudo. Os resultados visaram responder, como a 

gestão estratégica de pessoas pode trazer resultados para uma empresa. As 

discussões apresentadas buscam traduzir a interpretação do pesquisador, 

construída a partir da análise das respostas obtidas pelas entrevistas realizadas, bem 

como, os dados obtidos a partir da observação in loco. As informações foram 

trabalhadas de forma a apresentar as percepções dos colaboradores com a 

finalidade de analisar e elucidar a importância da estratégia com enfoque nos 

resultados. E optou-se por abordar quatro pontos e direcionar a abordagem para as 

diferentes áreas. 



  Quadro 1 – Resultado das entrevistas 

 Descrição da questão: investigação a respeito do conhecimento dos 

entrevistados sobre gestão estratégica de pessoas 

5 - Gerentes Alavanca os negócios, mas necessita de domínio das 

estratégias, para conseguir resultados e a superação de 

expectativas dentro da área de atuação. Dois dos 

entrevistados demonstraram desconhecer ações estratégicas 

na gestão de pessoas embora acreditem ser importante. E um 

deles mencionou ter elaborado um plano estratégico visando o 

desempenho da empresa e os resultados em sua gestão. 

Tendo em mente que o plano de atuação não se refere 

somente ao presente, pois os desafios estratégicos são 

criados principalmente visando o futuro, necessitando, 

portanto de uma definição em longo prazo.  

 

Descrição da questão: forma com que a empresa faz as contratações e como 

valoriza seu capital humano;  

5 -

Coordenadores 

A empresa não possui um padrão para contratação de seus 

colaboradores.  Na maioria das vezes usa a forma de 

indicação, feita pelos funcionários ou encaminhamentos feitos 

por agência de trabalho. A valorização dos colaboradores é 

mediana, muitos se sentem desvalorizados e com isto 

desmotivado. 

Descrição da questão: conhecimento do plano estratégico da empresa para os 

próximos cinco anos. 

14 - Auxiliares Os entrevistados citaram alguns pontos importantes para o 

estabelecimento de um plano estratégico. Muitos Acreditam 

que não se deve buscar objetivos que estejam fora do alcance 

e realidade da empresa. Necessita-se conhecer bem a 

situação atual. 

Outros citaram que para elaboração do plano estratégico é 

preciso também uma análise externa, ou seja, basicamente 

avaliação do cenário econômico e também dos concorrentes 

http://www.anotacoes.org/queima48horas/
http://www.anotacoes.org/queima48horas/


da empresa. Estudar bem o mercado e conhecer bem o que 

está sendo ofertado pela concorrência, faz toda a diferença no 

estabelecimento de metas para a empresa. 

Alguns acreditam que também é importante a análise interna 

da empresa envolvendo checagem e avaliação das estruturas 

da empresa e avaliação do patrimônio da mesma. 

No entanto a grande maioria dos entrevistados alegaram não 

ter conhecimento profundo do plano estratégico. Mas 

acreditam que o mesmo exista. Pois são sempre pressionados 

para o cumprimento de metas e objetivos. 

Fonte: Dados da pesquisa  

 Analisando as respostas dos gerentes sobre gestão estratégica de pessoas 

chegou-se a seguinte definição: “Uma gestão estratégica se define no gerenciamento 

dos processos da organização. É o alinhamento de todos os departamentos em suas 

realizações para o melhor desempenho dos nossos colaboradores, buscando 

inovação no mercado para manter organização a organização com crescimento 

constante e satisfação dos seus clientes” que vai de encontro à colocação de SOBRAL 

(2008) do qual menciona a complexidade da implantação de uma estratégia de 

gestão, que necessita envolver vários aspectos, neste caso o comprometimento inicia-

se com os líderes. 

Com relação à ausência de ações claras no recrutamento e seleção e 

valorização da mão de obra na empresa, (VERGARA, 2000) afirma ser fundamental 

um plano que valorize o capital humano das organizações, pois o mesmo representa 

competitividade empresarial e significa implantar meios para captar talentos bem 

como mudar a visão da gestão de Recursos Humanos (RH) de forma a integra-lo de 

maneira estratégica as metas da empresa.  

Uma boa gestão estratégica segundo Hunter (2006) deve basear-se em uma 

relação de integração entre os funcionários, e a liderança visando um projeto de 

trabalho entre os pares, com respeito as competências e habilidade de cada um e 

não apenas uma relação distante de administração e a implantação destas ações 

somente é possível com um bom plano com capacidade de: 

- Eliminar a desmotivação e falta de comprometimento dos colaboradores, 

uma vez que tal comportamento gera queda na produtividade no ambiente de 



trabalho, mensalmente através de palestras e cursos motivacionais, realizados no 

ambiente de trabalho. Pois segundo (BERGAMINI, 1997) a organização precisa criar 

condições de trabalho motivadoras, envolvendo a todos em um objetivo comum e 

amplamente compartilhado, do qual as pessoas possam sentir satisfeitas suas 

necessidades. Desta forma a motivação será na verdade alimentada pela conquista 

das necessidades de cada pessoa. 

 Elevar as ações estratégicas de gestão de pessoas, visando elucidar as 

habilidades dos colaboradores e conseguir captar novos talentos para a empresa.  

Conforme (ALMEIDA, 1993) o processo deve ocorrer inicialmente através do 

alinhamento das estratégias de negócios com as estratégias de gestão de pessoas; 

de um claro entendimento das relações entre o comportamento das pessoas e os 

resultados da organização; profunda conscientização dos líderes quanto a 

importância de mover as pessoas em direção aos objetivos estratégicos da empresa; 

adaptação das pessoas para as novas demandas da organização; coloração em 

contextos interdepartamentais. 

Diminuir a rotatividade dos colaboradores, pois conforme Ferreira (2001) o 

fenômeno representa uma fonte de preocupação, levando-se em conta a importância 

de se possuir um sistema capaz de possibilitar a permanência de profissionais que 

desenvolvam trabalhos com eficiência e eficácia, ou seja, a saída dos mesmos pode 

representar distorções na política de recursos humanos. As ações internas que 

podem ser tomadas para a redução da rotatividade envolvem a política salarial e de 

benefícios oferecidas pela organização, o estilo gerencial, as oportunidades de 

treinamento, o desenho dos cargos e o plano de carreira. 

Criar um plano de ação estratégica de pessoas bem elaborado e abrangente. 

Seguindo o seguinte esquema: Mapear cada área da empresa (realização de cada 

líder); Consolidação do planejamento estratégico na unidade (elaborado pela 

diretoria e gerencia); Reunião com a Gestão de RH para alinhamento da estratégia 

de pessoas; Elaboração do cronograma de reuniões estratégicas; Comunicação da 

estratégia para toda a organização (por meio de memorandos). A etapa da 

divulgação é muito importante para que todos se sintam envolvidos e comprometidos 

para agir em prol da implantação e consequente sucesso do planejamento. 

 

 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os objetivos desse trabalho, avaliar as políticas de gestão, observar as ações 

implantadas e seus reflexos para a empresa, para tal foi realizado um estudo de caso, 

com abordagem qualitativa por meio de entrevistas, na empresa Modular no setor de 

transportes. A revisão de literatura sugere que existe uma relação entre estratégica 

de pessoas e enfoque nos resultados. 

A princípio, tinha-se receio de que o questionamento sobre os temas desta 

pesquisa não fosse bem compreendido pelos colaboradores durante a entrevista, 

porém foi surpreendente o entendimento deles quanto aos assuntos tratados, 

acreditando-se que isso se deve pela própria rede de informações que faz parte de 

seu cotidiano.  

Diante do exposto as implicações mais relevantes são de natureza 

empírico/gerencial, pois durante a realização da pesquisa constatou-se a 

necessidade de investimento na área de RH e implantação de um plano estratégico 

de resultados que abranja todos os funcionários.   Que são eixos empírico e 

gerenciais mais condizentes com as necessidades expressas da organização. 
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