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1  INTRODUÇÃO 

 
O cenário competitivo do século XXI está demandando mais das organizações. Mudanças 

ocorrem nas mais variadas arenas: social, política, econômica, tecnológica, e numa velocidade 

nunca antes observada. Dependendo do mercado em que atuam, a combinação dessas 

mudanças pode afetar significativamente o posicionamento estratégico e a forma de gestão 

dessas organizações. 

 

Em função desse cenário, antigos paradigmas de vantagem competitiva como plataforma 

tecnológica ou domínio de mercado estão dando espaço para um novo: as pessoas. São as 

pessoas que, consideradas parceiras do negócio, vão formular e implementar os objetivos 

estratégicos, inovar, informar, fazer e, por conseqüência, suportar o crescimento das 

organizações.  

 

Gerir as pessoas virou um desafio estratégico de muitas organizações na atualidade. Garantir 

o comprometimento e desenvolvimento do ativo humano para a implementação de objetivos 

estratégicos e busca de melhores resultados é um processo complexo que deve ser arquitetado. 

As organizações devem elaborar estratégias, políticas e práticas, bem como conceber uma 

estrutura de Recursos Humanos que contribua com essa gestão. 

 

A ênfase no capital humano é um assunto contemporâneo. Alguns trabalhos acadêmicos, 

realizados a partir da última década do século XX, se concentraram em estudar estratégias, 

políticas e práticas de gestão de pessoas que contribuem para a melhoria dos resultados 

organizacionais; ou mesmo analisar modelos de Recursos Humanos que mais colaboram para 

a implementação das estratégias organizacionais. A pesquisa é extensa, em sua maioria são 

trabalhos quantitativos que resultam em análises de tendências, destacam o estágio atual de 

implementações nas organizações e fazem a correlação entre práticas de gestão de pessoas e 

resultados. Os achados são, na maioria dos estudos, considerados universais. Aspectos como 

ambiente de negócio, dependência da estratégia organizacional e o alinhamento entre 

estratégia, políticas e práticas de gestão de pessoas e estruturas de Recursos Humanos são 

pouco discutidos. 

 

Este cenário foi o que motivou o presente trabalho. Por um lado, uma nova fonte de vantagem 

competitiva de gestão complexa e, por outro, certa escassez de análise acadêmica relacionada 
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à importância das relações, ao alinhamento entre estratégia, práticas e estrutura e a as 

dificuldades e implicações do modelo de gestão escolhido. 

 

Com isso, o objetivo central desse estudo é analisar o alinhamento entre estratégia, práticas de 

gestão de pessoas e estrutura da área de recursos humanos como um diferencial competitivo 

organizacional. A pergunta de pesquisa a ser respondida é: A Gestão de Pessoas da sua 

Organização está alinhada às estratégias organizacionais?  

 

Essa pergunta é suportada por perguntas específicas como: Quais estratégias de gestão de 

pessoas contribuem para a execução dos objetivos organizacionais? Como traduzir essas 

estratégias em políticas e práticas que reforcem o comportamento desejado das pessoas? Qual 

é o papel da área e dos profissionais de Recursos Humanos nesse processo? Como aferir a 

contribuição das pessoas? O alinhamento entre estratégia de negócio e gestão de pessoas é um 

diferencial competitivo? 

 

Para suportar a pesquisa, a revisão bibliográfica realizada incluiu: a análise das demandas do 

ambiente competitivo organizacional sobre as pessoas; uma análise de estratégias de gestão de 

pessoas; a verificação de políticas e práticas de gestão de pessoas que contribuem para o 

resultado organizacional ou são decorrentes da estratégia de gestão de pessoas; a evolução da 

área de RH e de seus profissionais para uma atuação de parceria estratégica e, uma análise 

sobre aferição de resultados. Esse processo ajudou a relacionar os conceitos para suportar a 

análise de alinhamento em gestão de pessoas. 

 

O objetivo foi realizar um estudo exploratório, para analisar questões de relações, contextos, 

dificuldades e posicionamento empresarial, no cenário brasileiro. Desta forma, este trabalho 

optou por um estudo de caso único que pudesse servir de contexto para uma análise detalhada 

sobre gestão de pessoas como fonte de vantagem competitiva.  

 

A organização escolhida como foco de estudo é a Oxiteno, uma das maiores empresas 

químicas brasileiras que atua no mercado interno e externo. Embora seja uma empresa de 

capital intensivo, a escolha foi realizada em função das demandas do cenário competitivo em 

que está inserida - com mudanças constantes e prementes; da forma de atuação para enfrentar 

essas demandas com estratégia voltada ao crescimento e forte e contínuo esforço em pesquisa 
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e desenvolvimento de produtos e processos e; pela abertura da mesma para a realização do 

trabalho. 

 

Após um estudo que envolveu vários métodos e fontes de pesquisa, concluiu-se que está em 

curso o esforço de alinhamento da Gestão de Pessoas com as estratégias organizacionais na 

Oxiteno. 

 

Algumas estratégias existentes em gestão das pessoas (gestão de competências, transformação 

cultural e gestão de talentos) devem ser associadas a outras, ainda em desenvolvimento 

(gestão do conhecimento e da comunicação e ambiente), para suportar o processo de 

crescimento da empresa. Políticas e práticas podem ser revisadas e, mais extensamente 

comunicadas para reforçar essas estratégias como: o desenvolvimento de sucessores, o 

reconhecimento de desempenhos e contribuições individuais e em grupo, além da busca da 

participação e do exercício constante da comunicação. A área de RH deve ser percebida como 

um parceiro estratégico, não como ator principal na gestão de pessoas. A aferição dos 

processos de gestão e do exercício dos papéis dos gestores das pessoas pode contribuir para 

direcionar os comportamentos individuais das pessoas para que sejam vistas e percebidas 

como fonte de vantagem competitiva, demanda prioritária da Organização. 

 

A análise do caso e seus achados provocam algumas indagações: É possível obter de forma 

permanente o alinhamento entre gestão de pessoas e desafios organizacionais? Essa seria uma 

busca constante? O esforço organizacional na busca do engajamento, comprometimento das 

pessoas por si só é um posicionamento estratégico? Como efetivamente aferir pessoas como  

fonte de vantagem competitiva? 

 

Futuros estudos com abordagem qualitativa ou quantitativa, utilizando a mesma estrutura 

teórica e instrumentos de pesquisa propostos por este trabalho, podem ajudar na busca das 

respostas para as perguntas apresentadas anteriormente ou mesmo buscar entender a 

correlação entre estratégias de gestão de pessoas e desafios do cenário competitivo, a práticas 

de gestão, a modelos de RH e, especialmente a aferição de resultados. A gestão das pessoas, 

um ativo tão complexo e único, deve ser cuidadosamente arquitetada e representar um desafio 

estratégico nas Organizações para consolidá-las como fonte de vantagem competitiva. 
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2    UMA ANÁLISE DO CENÁRIO COMPETITIVO ATUAL 

 
Entender o ambiente de negócio e as suas demandas sobre as organizações é um processo 

fundamental para analisar a forma como estas se posicionam para competir e, 

consequentemente gerem seus recursos humanos. 

 

2.1 O ambiente de negócios do Século XXI. 

 

O cenário em que as organizações estão inseridas está mudando, numa velocidade nunca antes 

observada, especialmente a partir do final do século XX. Fenômenos como a globalização, a 

necessidade crescente de lucratividade, mudanças tecnológicas, a segmentação de clientes, 

entre outros, fazem parte das novas demandas organizacionais. (KAPLAN & NORTON, 

1997; ULRICH, 1997; CASTER, 2001). 

 

Embora nem todas as organizações ou todos os mercados sofram igualmente as pressões 

desses fenômenos, de alguma forma, estes circundam o ambiente de negócio em que as 

organizações estão atuando. Esses fenômenos precisam ser analisados sob a ótica dos 

impactos que geram na gestão das pessoas. 

 

Num cenário globalizado, é importante pensar globalmente e agir de forma localizada. Isso 

demanda movimentar pessoas e idéias, entender novas culturas, absorver novos 

conhecimentos para a execução dos negócios como, por exemplo, regulamentação local. 

  

Collis e Porras (1997) argumentam que lucro é um pressuposto, “... lucro é o que o oxigênio, 

a comida, a água e o sangue representam para o corpo: eles não são o sentido da vida, mas 

sem eles não há vida... ”. A mudança deste século é que a lucratividade é obtida por 

movimentos alternados ou simultâneos de controle de custos e de crescimento contínuo e 

sustentável. O controle de custos muitas vezes é obtido por revisão de processos e 

enxugamento de estruturas organizacionais com redução de níveis hierárquicos. O processo 

de crescimento é suportado pela inovação e pela capacidade organizacional de executar suas 

decisões de negócio. 

 

As mudanças tecnológicas afetam como o trabalho é feito e onde ele é feito (ULRICH, 2000). 

A velocidade das mudanças tecnológicas afeta os processos de trabalho e o acesso à 
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informação. As questões sobre organização de trabalho se tornam críticas, sugerindo 

mudanças contínuas e grandes processos de aprendizado, tanto organizacionais quanto 

individuais. 

 

A segmentação de clientes demanda das organizações flexibilidade no atendimento e nos 

processos. Além disso, novas e contínuas exigências destes clientes com relação a custo e 

qualidade reforçam alguns dos pontos já mencionados e, ainda demandam das organizações 

uma expansão de suas relações tradicionais para fora de sua estrutura padrão: com o cliente, 

ou mesmo com o fornecedor, numa busca de geração contínua de valor (KAPLAN & 

NORTON, 1997). 

 

Assim, movimentar pessoas e idéias, trabalhar com diversidade cultural, inovar, aprender de 

forma coletiva, agregar partes além da organização formal, são alguns dos desafios 

organizacionais para competir no século XXI. Alguns desses desafios não são considerados 

nos modelos tradicionais de gestão empresarial, baseados na administração científica.  

 

Os modelos de gestão, baseados em divisão e padronização do trabalho, que buscavam a 

eficiência total e que assumiam o gerente como o responsável pela administração 

(planejamento, organização, comando, coordenação e controle), desenhados e implantados 

por Frederick Taylor e Henry Fayol; pressupõem práticas de gestão de pessoas não aderentes 

com alguns dos novos desafios organizacionais. Algumas dessas práticas são: aderência 

perfeita entre a pessoa e o trabalho a ser realizado (física e mentalmente); treinamento para 

assegurar o desempenho na função e incentivos para seguir procedimentos detalhados e pré-

especificados (JAMROG, OVERHOLT e MILES, 2004; MAXIMINIANO, 2004). Essas 

práticas suportam um cenário mais padronizado e menos dinâmico. Sob este modelo, as 

pessoas são consideradas recursos de produção. 

 

O diferencial competitivo desse início de século, para organizações que enfrentam os desafios 

de um cenário mais dinâmico é considerar as pessoas como solucionadoras de problemas e 

não custos variáveis, como o modelo mencionado pressupõe, argumentam Kaplan e Norton 

(op. cit.). Com isso, os trabalhadores do conhecimento agregam valor pelo que sabem, 

informam e fazem. Investir, gerenciar e explorar o conhecimento de cada funcionário passou a 

ser um fator crítico para o sucesso dessas organizações, especialmente num ambiente de alta 



 9 

competitividade, no qual os outros recursos se tornaram comuns a todas elas. Os processos de 

atrair, desenvolver e reter pessoas passa por modificações de estratégias e práticas.  

 

Fitz-enz Jr (2001) resume sua visão sobre as demandas do cenário atual, considerado como 

contexto para um grande número de organizações: “... o conhecimento, as habilidades e as 

atitudes da força de trabalho distinguem as empresas vencedoras das empresas 

malsucedidas...”. Mas como garantir que essas pessoas efetivamente contribuam para o 

sucesso organizacional, em qualquer posição em que atuem?   

 

2.2 Implementação de objetivos estratégicos: mais um desafio no cenário atual.  

 

Além de perceber e compreender o ambiente externo e suas demandas, as organizações 

devem se posicionar para enfrentá-lo. Quando se pensa em posicionamento das organizações, 

pensa-se em estratégia.  

 

Não existe um único significado para a palavra estratégia. Ela pode significar um plano, um 

padrão, o posicionamento, uma perspectiva ou mesmo um estratagema segundo Mintzberg, 

Ahlstrand e Lampel (1998), autores que analisam a evolução do pensamento estratégico e 

debatem o tema. Para Porter (2006), estratégia é a criação de um posicionamento único e 

valioso, envolvendo um conjunto de atividades diferentes. Contudo, é preciso se associar a 

uma definição para seguir o processo de análise sugerido por esse trabalho. A definição feita 

por Albuquerque (2002) na qual “... Estratégia é a formulação da missão e dos objetivos da 

Organização, bem como de políticas e planos de ação para alcançá-los, considerando os 

impactos das forças ao ambiente e a competição...” parece bastante completa. Olhar para o 

ambiente externo significa compreender as demandas e alinhar a ideologia organizacional a 

objetivos específicos. Produzir políticas e planos de ação traz uma visão de processo, 

fundamental para as realizações. E a competição, neste caso, reforça a necessidade de 

resultados empresariais.  

 

Seguindo esse conceito vem o de administração estratégica. O termo reflete uma necessidade 

de não separar a formulação e a implantação das estratégias como passos consecutivos e 

seqüenciais. Administração estratégica é um processo contínuo e ininterrupto, cujas tarefas se 

entrelaçam e interagem, não podendo ser claramente separadas. É um fenômeno que acontece 

em tempo real. Administrar estrategicamente significa formar uma visão estratégica sobre a 
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direção que se quer seguir; definir os objetivos para conseguir os resultados desejados que, 

podem combinar ações deliberadas, reações necessárias aos eventos não-previstos e o 

aprendizado ao longo do caminho e; buscar eficiência e eficácia na execução (THOMPSON 

& STRICKLAND III, 1996).  

 

Essa nova postura de administração não está focada somente no papel gerencial desenhado no 

modelo de Taylor e Fayol, mas é dependente de todas as pessoas da organização, ou melhor, 

da competência organizacional de mobilizar as pessoas em torno de um objetivo comum.  

 

Quando conceituam escolas de pensamento estratégico sob a ótica da administração 

estratégica, Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (1998), chegam a dez (10) escolas sendo que 

algumas delas refletem como, efetivamente, as estratégias são formuladas. Entre outras, os 

autores mencionam os processos visionário, mental, emergente, de negociação, coletivo e 

reativo como formas de posicionamento organizacional e finalizam com o processo de 

transformação. Essas escolas refletem bastante as demandas do ambiente externo atual e 

algumas demandas sobre a gestão de pessoas.  

 

A implementação das estratégias organizacionais, analisada sob essas escolas permite a 

reflexão sobre alguns aspectos importantes: o líder estratégico, condicionantes 

organizacionais que direcionam as implementações e a participação das pessoas no processo 

de formulação estratégica para a implementação. 

 

Com relação ao líder estratégico, Porter (2006) argumenta que mesmo contando com o 

envolvimento e participação das pessoas em formulação e implementação, não é tirado do 

líder o ato da escolha. A tarefa mais crítica do líder é conseguir a disciplina organizacional 

para manter o posicionamento definido, mas ele ainda deve servir como professor da 

estratégia, atuando continuamente no processo de comunicação e clarificação da mesma para 

a organização.  

 

Alguns condicionantes organizacionais influenciam o processo de implementação estratégica. 

Hrebiniak (2006) aponta e analisa alguns desses condicionantes, como a administração de 

mudança e a cultura organizacional. Qualquer decisão a ser implementada, mesmo que 

transformada em simples ação, é um processo de mudança. É preciso, então, que as 

organizações entendam a dimensão dessas mudanças e se preparem para gerenciá-las. 
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A cultura organizacional é um outro aspecto importante em implementação estratégica. Ela 

direciona o comportamento das pessoas que por sua vez, influencia o desempenho 

organizacional. A cultura pode estar alinhada ou não a determinada implementação 

estratégica. Quando não alinhada, dada à complexidade de um processo de mudança cultural, 

pode ser mais fácil uma organização optar por outra estratégia do que realizar essa mudança.  

Rue e Holland (1989), também pesquisadores sobre estratégia, complementam a posição de 

Hrebiniak (2006) argumentando que dependendo do risco no processo de mudança de cultura, 

é preferível reavaliar a estratégia.  

 

Tanto o aspecto da disciplina organizacional para a implementação da estratégia, quanto à 

gestão da mudança e da cultura organizacional são condicionantes dependentes ou 

influenciadores de pessoas, e podem ser aspectos trabalhados pelas organizações com o 

propósito de envolver e comprometer pessoas com objetivos e resultados organizacionais. 

 

Uma das vantagens da opção pela administração estratégica é não desvincular a formulação 

da implementação. Albuquerque (2002) aponta que essa desvinculação pode minimizar a 

percepção das reais capacidades internas de uma organização e de suas pessoas. Ao viabilizar 

a participação das pessoas em formulação estratégica aumenta-se o comprometimento das 

mesmas com determinado objetivo e posicionamento organizacional, além de facilitar o 

mapeamento de demandas referentes ao conjunto de pessoas e competências essenciais para 

transformar intenções em ações. 

 

Ao se analisar algumas das demandas do cenário competitivo do século XXI e os desafios da 

implementação estratégica, a arquitetura da gestão de pessoas passa a ser um tema prioritário 

e também estratégico para as organizações. Por isso, organizações que atuam no cenário mais 

dinâmico devem investir na formulação de estratégias, políticas e práticas de gestão de 

pessoas, bem como na estruturação de equipes de profissionais especializados para suportar 

seus líderes na gestão de recursos que significam um diferencial competitivo e podem fazer 

diferença no posicionamento das organizações. É importante analisar e entender as referências 

e pesquisas sobre como gerir esse ativo tão complexo e único. 
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3  ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

Antes de analisar as estratégias e as políticas e práticas de gestão de pessoas é preciso 

primeiro esclarecer que não existe na literatura acadêmica, uma padronização de termos 

ligados a este tema. A expressão Gestão de Pessoas pode parecer mais abrangente, mas a 

grande maioria dos autores utiliza o termo Recursos Humanos para se referir a estratégia e 

práticas de gestão relacionadas a pessoas. Além dessa questão, Lacombe (2004) ao estudar a 

contribuição da gestão de pessoas para os resultados organizacionais relata que existem três 

tipos de estudos para teorizar a abordagem estratégica de recursos humanos: a abordagem 

universalista, a contingencial e a configuracional. 

 

Na abordagem universalista estão incluídos estudos que defendem um conjunto de melhores 

práticas de Recursos Humanos que serviriam para todos os tipos de organizações. Essas 

práticas estratégicas podem ser relacionadas ao desempenho das organizações. 

 

A abordagem contingencialista pressupõe que existe uma relação entre variáveis. Os trabalhos 

inseridos nessa abordagem consideram práticas individuais de Recursos Humanos interagem 

com a estratégia organizacional. Quanto mais alinhadas estiveram as estratégias e as práticas, 

maiores as possibilidades de desempenho superior da organização. 

 

A terceira abordagem, a configuracional, enxerga Recursos Humanos como um sistema de 

emprego ou configuração de práticas internamente consistentes, que depois seriam alinhados 

externamente a uma estratégia organizacional. 

 

Este trabalho usará o termo Gestão de Pessoas para caracterizar intenções e ações ligadas ao 

ativo humano e revisa estudos incluídos nas três abordagens mencionadas anteriormente como 

base de fundamentação teórica.  

 

3.1 O cenário externo influenciando posturas organizacionais em Gestão de Pessoas. 

 

Algumas perspectivas diferentes são usadas quando se considera o cenário externo 

influenciando a gestão de pessoas. O primeiro deles, com base nas demandas desse cenário 

sobre as organizações, prioriza focos estratégicos que estas precisam observar. Para enfrentar 

a globalização, as demandas dos clientes, a pressão por resultado, o aumento da velocidade e 
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da competição, pesquisadores apontam para os seguintes focos de atenção em gestão de 

pessoas para as organizações: 

 

Quadro 1: focos de atenção em gestão de pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Outra perspectiva enfocando o cenário externo é considerá-lo como contexto. Nesta linha 

estão os trabalhos de Baron e Kreps (1999) e de Jamrog, Overholt e Miles (2004). O ambiente 

de negócios do século XXI apresenta características demográficas de maior diversidade 

(gênero, idade, cultura, educação) e a gestão da diversidade passa a ser prioridade nas 

organizações como forma de melhor competir. 

 

Uma terceira perspectiva analisa a forma de enfrentamento que as organizações terão para 

desempenhar suas atividades no mercado em que atuam.  A preocupação, desta vez, não são 

diretamente as demandas no cenário competitivo e sim, a postura organizacional diante dessas 

demandas. Aspectos específicos em gestão de pessoas estariam suportando essas posturas. 

 

Collis e Porras (1997) pesquisaram e definiram o que seriam empresas visionárias. Estas são 

instituições líderes, admiradas por outras instituições, que prosperam ao longo dos seus ciclos 

de vida e de seus produtos, com longo registro de impactos significativos a sua volta. 

Segundo esses pesquisadores, estas empresas têm uma ideologia central composta por valores 
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Weiss (2000)

Albuquerque e Fischer (2001)

Jamrog, Overholt e Miles (2004)

Lawler III (2005a, 2005b)

Lawler III e Boudreau (2006) 

- Cultivar uma cultura flexível,
- Implementar mudanças e gerenciar processos de transição,
- Otimizar investimentos no capital humano.

- Atrair, capacitar e reter talentos,
- Gerir competências, 
- Gerir conhecimento.

- Alinhar valores e comportamentos,
- Gerir líderes e talentos,
- Buscar foco do cliente.

- Gerir mudanças,
- Gerir talentos,
- Considerar “pessoas” no processo de definição das 
estratégias organizacionais.

- Gestão do capital intelectual.
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- Gerir mudanças,
- Gerir talentos,
- Considerar “pessoas” no processo de definição das 
estratégias organizacionais.

- Gestão do capital intelectual.
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essenciais e objetivos de negócio que, de forma coerente, são exercidos e vividos na 

organização. 

 

O sucesso organizacional está em entregar valor aos clientes, argumenta Pfeffer (1998). Em 

suas pesquisas, o autor constatou que essa capacidade organizacional está relacionada com 

como as pessoas são tratadas, suas habilidades e competências e seu comprometimento com a 

organização. 

 

O enfrentamento do mundo moderno pelas organizações não pode ser realizado com uma 

concepção exclusivamente econômica, que enxerga o ser humano como um fator de 

produção, um recurso; mas sim com uma concepção transformadora que considera o ser 

humano um parceiro efetivo na busca dos resultados. Albuquerque (2002), com essa 

argumentação, propõe a estratégia do comprometimento para direcionar a gestão das pessoas. 

 

Lacombe (2004) analisa a abordagem estratégica de gestão de pessoas. Nesta, as pessoas são 

entendidas como um recurso estratégico para a obtenção de vantagem competitiva e as 

decisões sobre aspectos da relação de emprego são tomadas no mais alto nível hierárquico 

organizacional de forma planejada e pró-ativa. A autora utiliza a seguinte definição de Gestão 

de Pessoas: “... todas as atividades que influenciam os comportamentos das pessoas nos seus 

esforços para formular e implantar as necessidades estratégicas de seu negócio...”. 

 

Também com o enfoque de enfrentamento dos desafios de negócio, Woolf (2005) aponta que 

as organizações precisam priorizar o engajamento, além de terem pessoas fazendo o que é 

preciso, quando é preciso. Reconhecendo que as pessoas podem identificar problemas e 

resolvê-los, as organizações devem priorizar ao máximo, estratégias de gestão que viabilizem 

o envolvimento contínuo das pessoas enfocando o atendimento de suas necessidades. 

 

Depois de algumas pesquisas empíricas, Bassi e McMurrer (2007) selecionam cinco (5) 

direcionadores em gestão do capital humano para suportar desafios de negócio: liderança 

efetiva, engajamento dos funcionários, acesso ao conhecimento, capacidade organizacional 

para o aprendizado e otimização da força de trabalho. 

 

Percebem-se certa consistência entre os trabalhos e pensamentos dos pesquisadores 

abordados, mesmo que estes utilizem métodos diferentes de investigação e análise. Dois (2) 
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dos temas importantes do cenário competitivo do século XXI: capital humano como vantagem 

competitiva e implementação das estratégias organizacionais estão por trás das posturas 

discutidas: gestão de talentos e conhecimento, gestão da mudança e da cultura organizacional 

e busca pelo comprometimento mútuo nas relações de trabalho. Um ponto importante foi a 

inclusão da preocupação com as pessoas no desenvolvimento da estratégia corporativa, isto 

reforça uma tentativa de transportar as demandas para dentro de organização, refletindo sobre 

suas capacidades. Percebe-se, também, muita sintonia entre os autores, apontando para uma 

possível conclusão de que essas posturas organizacionais possam ser consideradas universais.  

 

Como os momentos de inserção das organizações em seus contextos de competição podem ser 

distintos, as formas de executar as posturas podem variar, traduzindo-se em políticas e 

práticas distintas, mas sempre presentes.  

 

3.2 Estratégias Organizacionais específicas direcionando Gestão de Pessoas. 

 

Outra forma de abordar a Gestão de Pessoas é adotar as posturas contingencialista e 

configuracional. Porém, as pesquisas que adotam estes caminhos, partem de bases teóricas 

diferentes e chegam a resultados também diferentes, em alguns casos não conclusivos. Assim, 

é possível discutir o tema, sem necessariamente chegar a uma consideração específica. 

 

Lee (1994) conduziu uma pesquisa quantitativa em empresas que mais cresciam, no Canadá, 

no período de 1991 a 1993 (uma base amostral de 176 empresas). Ele usou como 

fundamentação teórica a Perspectiva Comportamental da Gestão Estratégica de Recursos 

Humanos de Schüller e Jackson (1987). A premissa desse modelo é que estratégias de negócio 

como Inovação, Controle de Custo e Melhoria da Qualidade direcionavam estratégias de 

Gestão e de Recursos Humanos específicas. Os autores desse modelo sugeriram essas três (3) 

estratégias organizacionais trabalhando as três (3) estratégias genéricas de Porter (1985): 

Liderança em Custos, Diferenciação e Foco. Observa-se uma relativa convergência das 

estratégias de Inovação e Controle de Custo do modelo proposto com as estratégias de 

Liderança em Custo e Diferenciação de Porter (ibid.), mas não se pode relacionar Melhoria da 

Qualidade a Foco. 

 

O resultado de sua pesquisa conduziu a uma relação específica entre práticas de Gestão e de 

Recursos Humanos às estratégias de Inovação e Controle de Custos, mas não foi conclusiva 
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quando investigava a estratégia de Melhoria da Qualidade. Faz sentido explorar um pouco os 

resultados do trabalho. 

 

Empresas que adotam a estratégia de controle de custo apresentaram estratégias de Recursos 

Humanos alinhadas ao comportamento organizacional desenvolvido para essa estratégia: foco 

no curto-prazo, poucos incentivos para a consecução de metas, escopos específicos das 

posições de trabalho e pessoas trabalhando de forma autônoma. Já empresas que atuavam com 

a estratégia da Inovação, apresentaram foco no longo prazo para desenvolvimento das pessoas 

e para o estabelecimento de metas, bem como mais trabalho executado em grupos e 

priorizavam a aceitação de riscos e responsabilização das pessoas. 

 

Em sua reflexão teórica, Lacombe (2004) aborda a tipologia estratégia sugerida por Miles e 

Snow (1978): prospector, analisador e defensor, e sugere que esta pode ser considerada uma 

teoria configuracional.  Organizações que adotam a estratégia defensora, a gestão de pessoas 

deve enfatizar o comprometimento de longo prazo com desenvolvimento de habilidades e 

competências. Empresas prospectoras, por sua vez, mudam constantemente e estão menos 

interessadas em comportamentos específicos não priorizando a preocupação com 

desenvolvimento e comprometimento. 

 

Como reflexão sugerida pelos estudos mencionados fica a relação entre inovação e 

comprometimento das pessoas. Como o processo de inovação é coletivo e privilegia o longo 

prazo, envolver as pessoas com a geração de idéias, a busca de estratégias de gestão que 

favorecem a obtenção dos resultados e desenvolver competências parecem ser intenções bem 

inseridas no contexto atual de negócios. 

 

3.3 Abordagens Teóricas sobre Gestão de Pessoas. 

 

Em seu trabalho, Lee (1994) menciona os estudos de Wright e MacMahan (1992) que 

teorizam abordagens utilizadas em Gestão de Pessoas. Por se tratar de possibilidades de 

posturas estratégicas organizacionais fundamentadas, faz sentido analisar essas possibilidades 

em consonância com o cenário competitivo atual, até para se contrapor com o exposto 

anteriormente. Primeiramente, sumariam-se as abordagens, a luz do trabalho de Lee (op. cit.), 

para depois analisá-las sob o cenário competitivo de negócio. São seis (6) as abordagens: 
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Modelo Cibernético, Teoria do Custo de Transação, Teoria dos Recursos da Firma, Modelos 

de Dependência de Poder e Recursos, a Teoria Institucional e a Perspectiva Comportamental. 

 

O Modelo Cibernético é definido como sendo um sistema, aberto ou fechado. O sistema 

fechado recebe as influências do ambiente e o sistema aberto interage com ele. Ao se 

conceituar a Gestão de Pessoas como um sistema aberto, espera-se uma interação com o 

ambiente, um processamento e a produção de um resultado. O modelo propõe que a influência 

do ambiente, ou seja, a entrada seriam as necessidades de conhecimentos e habilidades das 

pessoas. A Gestão de Pessoas devia gerenciar o Comportamento (pessoas possuindo 

habilidade são capazes de produzir em consonância com os objetivos da organização) e as 

Competências (o desenvolvimento das capacidades para executar as estratégias desejadas). 

Como resultados podem-se obter produtividade nos processos e do negócio, satisfação das 

pessoas e administração da rotatividade, entre outros. 

 

A Teoria do Custo de Transação relaciona os custos envolvidos nas trocas entre partes: 

negociação, monitoração, avaliação e execução. Ao abordar Gestão de Pessoas por essa 

perspectiva, adota-se uma postura de relação econômico-financeira entre as pessoas e a 

organização. A Gestão de Pessoas deveria ter como foco a mensuração e remuneração dos 

comportamentos das pessoas objetivando a execução de determinada estratégia 

organizacional. 

 

A Teoria dos Recursos da Firma utiliza como foco central o conceito de vantagem 

competitiva, uma forma de diferenciação de organizações diante da concorrência. Isso 

significa a existência de recursos de valor, únicos, difíceis de serem imitados e não 

substituíveis em uma organização. Esses recursos estão diretamente ligados à implementação 

de estratégias da organização. Ao abordar Gestão de Pessoas sob esta teoria, foca-se nas 

pessoas como fonte de vantagem competitiva. Isso significa que tanto elas são recursos 

viabilizadores como podem ser recursos limitadores da implementação de estratégia 

organizacional. 

 

Os Modelos de Dependência de Recursos e Poder tomam por base as relações de poder 

existentes nas organizações, e, eventualmente estendidas para fora dela. Parte-se do 

pressuposto que os recursos organizacionais dinheiro, pessoas e tecnologia são regidos por 

essas relações de poder. As implicações disso em Gestão de Pessoas são mais profundas. 
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Analisando sob essa perspectiva, uma organização não consegue ter uma estratégia 

determinada de Gestão de Pessoas suportando uma estratégia organizacional, pois as relações 

de poder continuamente afetam a implementação dessas estratégias por meio de conflitos e 

influência. Por outro lado, quando uma organização é muito dependente de conhecimentos 

específicos e únicos, a Gestão de Pessoas pode ser altamente valorizada por assumir uma 

posição de poder no contexto organizacional. 

 

A Teoria Institucional parte da definição de institucionalização. Scott (1987 apud LEE, 1994) 

define institucionalização como sendo “... o processo social pelo qual indivíduos aceitam uma 

definição compartilhada da realidade social – concepções cujas validades são independentes 

dos pontos de vista ou ações individuais, mas definem o nosso jeito de ser ou o jeito como as 

coisas devem ser...”. A Gestão de Pessoas vista sob esta perspectiva está muito mais ligada à 

realidade social de uma organização do que a uma forma arquitetada para suportar uma 

estratégia específica ou mudança definida que uma organização quer enfrentar. 

 

Finalmente, a Perspectiva Comportamental se preocupa especificamente com como a 

estratégia do negócio esta relacionada à estratégia de Gestão de Pessoas. Esta abordagem 

assume o alinhamento e uma complementação mútua entre estratégia organizacional e a 

estratégia de Gestão de Pessoas. Seria construído o que se pode chamar de Gestão Estratégica 

de Pessoas. 

 

Baird, Meshoulan e DeGive (1983 apud LEE, op. cit.) sugerem que a Gestão Estratégica de 

Pessoas deve compreender: o desenvolvimento de políticas e práticas de gestão de pessoas 

que melhor contribuam para o resultado do negócio; a utilização da estratégia do negócio para 

identificar o tipo de pessoas necessárias e como elas devem ser alocadas na organização; a 

identificação e utilização de oportunidades e recursos organizacionais para atrair e reter 

pessoas necessárias para o cumprimento dos objetivos dos negócios; o desenvolvimento e 

alinhamento de competências individuais às necessidades do negócio e, o alinhamento do 

conjunto de recursos humanos disponíveis ao conjunto de recursos humanos necessários ao 

desenvolvimento dos objetivos estratégicos de negócio. 

 

Algumas análises interessantes podem ser feitas contextualizando as abordagens teóricas com 

o cenário competitivo atual. Abordar a Gestão de Pessoas a luz da Teoria do Custo de 
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Transação pode levar a uma postura organizacional muito determinada, algumas vezes, 

minimizando e controlando excessivamente a potencialidade do ativo humano. 

 

O uso da Teoria Institucional bem como os Modelos de Dependência de Poder na postura 

organizacional de Gestão de Pessoas, coloca o aspecto cultural como um limitador a 

implementação da estratégia. Essa questão pode ser vista de forma estática, não trabalhável 

em determinado prazo, como sugerido por outros pesquisadores que analisaram as demandas 

do ambiente e os focos de atenção que as organizações devem ter no cenário de competitivo 

atual. 

 

Abordar a Gestão de Pessoas sob a ótica da Teoria dos Recursos da Firma coloca esses 

recursos como vantagem competitiva, mas eles podem ser encarados como um recurso que 

restringe a execução de objetivos estratégicos, e não os viabilizam. Se pessoas é uma fonte de 

vantagem competitiva sob as demandas do cenário competitivo atual, sob esse enfoque, em 

determinado mercado, questões como retenção de pessoas pode garantir desenvolvimento 

organizacional de longo prazo. 

 

Adotar uma postura em Gestão de Pessoas sob as óticas do Modelo Cibernético e da 

Perspectiva Comportamental, promete duas possibilidades interessantes. Por um lado, 

entender Gestão de Pessoas como um sistema aberto, sofrendo a influência do cenário externo 

e organizacional e por outro, a adoção de uma postura diferenciada de atuação. Essas duas 

abordagens teóricas privilegiam os conceitos de estratégia e administração estratégica 

adotados por esse trabalho. 

 

Pode-se concluir que o cenário atual demanda alguns focos de atenção específicos na Gestão 

de Pessoas para que as organizações efetivamente gerenciem seus recursos humanos como 

diferencial competitivo e tenham sucesso na implementação de suas estratégias. São eles: 

gestão de talentos e do conhecimento, gestão da mudança e da cultura organizacional e busca 

pelo comprometimento nas relações de trabalho. Analisar a Gestão de Pessoas sob a ótica das 

abordagens teóricas pode suportar o entendimento sobre os resultados específicos, sucesso e 

dificuldades dessa gestão em cada contexto organizacional. 

 

 

 



 20 

4    AS POLÍTICAS E AS PRÁTICAS EM GESTÃO DE PESSOAS. 

 

Políticas e práticas são desdobramentos das estratégias, isto é, a forma de colocá-las em ação. 

Gerir talentos e buscar o comprometimento das pessoas, por exemplo, são objetivos que 

precisam ser traduzidos em ações para que contribuam com a Organização e se tornem 

realidade.  

 

O estudo das políticas e práticas em Gestão de Pessoas é bastante rico. Alguns pesquisadores 

realizaram trabalhos com o objetivo de verificar a existência de práticas universais que 

ajudariam as organizações a competir e conseguir melhores resultados, especialmente diante 

do conjunto de demandas do cenário competitivo atual. Outros propõem um desdobramento 

de estratégias específicas em políticas e práticas. Outros, ainda, advogam que o mais 

importante para impactar positivamente o resultado organizacional e gerir pessoas como fonte 

de vantagem competitiva é o alinhamento e a consistência entre estas práticas. Entender essas 

abordagens, bem como analisar essas práticas é fundamental no processo de investigar o 

alinhamento em Gestão de Pessoas para concretizar as estratégias e os resultados 

organizacionais. 

 

4.1 Políticas e Práticas que contribuem para o resultado organizacional. 

 

Alguns trabalhos realizados a partir do fim do século passado, investigaram políticas e 

práticas consideradas universais que contribuem para o resultado organizacional. Parte desses 

trabalhos tem como objetivo maior verificar quais são essas políticas e práticas. Outros estão 

mais interessados no impacto específico em desempenho do negócio.  

 

Primeiramente, re-visitamos os trabalhos que se preocupam com as políticas e práticas em si.  

 

O quadro a seguir sumaria algumas dessas pesquisas: 
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Quadro 2: Pesquisas e achados sobre Políticas e Práticas em Gestão de Pessoas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora tomando como base inicial YEUNG, A.; BERMAN. B. Adding Value through 
Human Resource: reorienting human resource measurement to drive business performance (1997). 

É interessante observar que existe bastante sintonia entre os achados, apesar dos diferentes 

critérios para amostras e prováveis diferentes métodos de pesquisa. Um aspecto interessante 

dos achados é perceber que práticas que incluem aporte financeiro por parte das organizações 

como treinamento e compartilhamento de lucros e resultados estão sempre relacionadas nos 

MacDuffie e Krafeik
(1992)

Departamento do 
Trabalho Americano 
(1993)

Pfeffer (1994, 1998)

Collis e Porras (1997)

Bates (2001)

Estudaram 70 plantas 
automotivas que 
representavam 24 
organizações e 17 
países. 

Sumariou estudos que 
relacionavam 
desempenho da 
empresa e Gestão de 
Pessoas.

Identificou o que 
tinham em comum as 
5 empresas que 
tiveram melhor 
performance no 
período de 1972 a 
1992 (valor da ação).

Pesquisaram 18 
empresas excepcionais 
e duradouras (mais de 
100 anos) com 
desempenho 15 vezes 
superior a média do 
mercado 

Reporta uma pesquisa 
realizada em 500 
empresas americanas 
pela Watson Wyatt
Worldwide

Sistema de produção enxuta traz indicadores  de 
produtividade e qualidade melhores. Práticas de 
Gestão de Pessoas que suportam o processo: 
• descentralização de responsabilidades, 
• desenvolvimento de multi-habilidades,
• compartilhamento de lucros e resultados,
• segurança no emprego,
• redução de barreiras de status,
• comprometimento recíproco empresa e funcionário.

Melhores desempenhos organizacionais relacionados 
a existência das seguintes práticas: 
• envolvimento dos empregados nas decisões,
• compartilhamento de lucros e resultados,
• programas extensos de treinamento.

Primeiro identificou 16 políticas em Gestão de 
Pessoas que depois foram reduzidas a 7:
• segurança no emprego,
• recrutamento seletivo de pessoas novas, 
• descentralização das decisões e utilização de equipes 
auto-geridas,
• remuneração atrelada a desempenho organizacional,
• treinamento extensivo,
• redução de barreiras e diferenças de status, 
• compartilhamento de informações sobre o 
desempenho organizacional.

Práticas encontradas:
• treinamento contínuo, 
• políticas rigorosas de promoção, 
• uso de reconhecimento público,
• tolerância a erros honestos,
• celebração de êxitos e conquistas,
• layout alinhado a cultura,
• incentivos alinhados a ideologia.

Práticas que afetam positivamente o resultado:
• reconhecimento e remuneração alinhadas a 
contribuição individual ou da equipe,
• condições de trabalho flexíveis, 
• recrutamento focado em talentos,
• uso adequado de tecnologia no trabalho.
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Worldwide

Sistema de produção enxuta traz indicadores  de 
produtividade e qualidade melhores. Práticas de 
Gestão de Pessoas que suportam o processo: 
• descentralização de responsabilidades, 
• desenvolvimento de multi-habilidades,
• compartilhamento de lucros e resultados,
• segurança no emprego,
• redução de barreiras de status,
• comprometimento recíproco empresa e funcionário.

Melhores desempenhos organizacionais relacionados 
a existência das seguintes práticas: 
• envolvimento dos empregados nas decisões,
• compartilhamento de lucros e resultados,
• programas extensos de treinamento.

Primeiro identificou 16 políticas em Gestão de 
Pessoas que depois foram reduzidas a 7:
• segurança no emprego,
• recrutamento seletivo de pessoas novas, 
• descentralização das decisões e utilização de equipes 
auto-geridas,
• remuneração atrelada a desempenho organizacional,
• treinamento extensivo,
• redução de barreiras e diferenças de status, 
• compartilhamento de informações sobre o 
desempenho organizacional.

Práticas encontradas:
• treinamento contínuo, 
• políticas rigorosas de promoção, 
• uso de reconhecimento público,
• tolerância a erros honestos,
• celebração de êxitos e conquistas,
• layout alinhado a cultura,
• incentivos alinhados a ideologia.

Práticas que afetam positivamente o resultado:
• reconhecimento e remuneração alinhadas a 
contribuição individual ou da equipe,
• condições de trabalho flexíveis, 
• recrutamento focado em talentos,
• uso adequado de tecnologia no trabalho.

Pesquisa                                                        Achados
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trabalhos como forma de garantir maiores resultados organizacionais. Pode-se concluir que 

isso significa investimento de longo prazo no capital humano. 

 

É possível, também, agrupar as políticas e práticas relacionadas em categorias: envolvimento 

dos funcionários (comunicação, tomada de decisão e trabalho em equipe), desenvolvimento 

dos funcionários (treinamento e promoções) e reconhecimento (compartilhar lucros e 

resultado, reconhecimento público). Esse processo seria o início da elaboração do 

relacionamento de estratégias de Gestão de Pessoas a políticas e práticas, mesmo sem ser essa 

intenção inicial dos trabalhos apresentados. 

 

Em alguns dos estudos relatados, a política de segurança no emprego apareceu relacionada a 

resultados organizacionais. Pfeffer (1998) argumenta que os movimentos de rightsizing 

(ajustamento do tamanho) das estruturas organizacionais em busca de aumentos de 

produtividade, é um processo insustentável ao longo do tempo. As pessoas temem trabalhar 

no aumento de produtividade se isso significa a perda de seu próprio emprego. Além disso, 

como garantir que as pessoas compartilhem seu conhecimento em um ambiente de 

instabilidade? O autor ainda complementa que, por trás de uma política de segurança no 

emprego, está uma estratégia de planejar a necessidade e o perfil da força de trabalho. Com 

um planejamento bem elaborado, é mais fácil assegurar a estabilidade no emprego aferindo 

ganhos como o aumento da confiança entre as pessoas, a crença nos objetivos organizacionais 

de longo-prazo e o comprometimento pessoal com metas organizacionais. 

 

Também chama a atenção práticas que reforçam a cultura e funcionam como artefatos 

culturais (FLEURY e SAMPAIO, 2002): as celebrações, o layout físico, as condições 

flexíveis de trabalho e a diminuição de barreiras de status entre níveis hierárquicos. Gerenciar 

a mudança cultural é uma das estratégias de Gestão de Pessoas apontadas como prioritárias no 

cenário competitivo atual.    

 

Existem, também, trabalhos que estão mais interessados em abordar quais impactos em 

resultados organizacionais podem ter algumas políticas e práticas de Gestão de Pessoas. 

Alguns desses trabalhos são sumariados por YEUNG e BERMAN (1997): a pesquisa de 

Huselid (1995) e o trabalho de Ostroff (1995). 

 



 23 

Huselid (1995) pesquisou 968 empresas e aferiu que “práticas de alto desempenho 

profissional” tem impactos em diminuição da rotatividade e no aumento da produtividade 

(indicadores operacionais). Em termos de indicadores financeiros, estas mesmas práticas 

podem contribuir para o aumento das vendas, do valor de mercado da empresa e da 

lucratividade. Não ficam explícitas quais são essas práticas e quais os específicos impactos, 

embora a pesquisa tenha sido bastante abrangente. 

 

O trabalho de Ostroff (1995) patrocinado pela SHRM (Society of Human Reource 

Management) e pela CCH (Centre for Computing in the Humanities) desenvolveu um índice 

de qualidade de Recursos Humanos do negócio, baseados nas atividades adotadas pelas 

organizações para realizar a Gestão das Pessoas. Empresas com os maiores índices de 

qualidade de RH apresentam também maiores resultados financeiros: mais vendas, maior 

valor de mercado, maior produtividade (relação de valor de vendas por empregado) e maior 

relação entre o valor de mercado e o valor contábil. 

 

Em sua pesquisa já discutida no presente trabalho, Pfeffer (1998), além de apontar para as sete 

(7) políticas e práticas de alto desempenho propõe um esquema analítico que advoga que 

essas práticas contribuem para maior inovação, maior flexibilidade organizacional, melhoria 

do serviço ao cliente, maior produtividade, redução de custos e maior aprendizado individual 

e organizacional levando a lucratividade empresarial sustentável. 

 

Mesmo sem uma relação direta entre determinada política ou prática implementada e a 

variação de indicadores específicos, ou uma análise precisa do impacto individual dessas 

práticas; os trabalhos apontam para a contribuição dessas políticas e práticas, e de uma Gestão 

de Pessoas alinhada ao negócio para seu resultado. Eles reforçam, com isso, o capital humano 

e sua gestão como fonte de vantagem competitiva organizacional. 

 

4.2 Políticas e Práticas que decorrem de determinada estratégia em Gestão de Pessoas. 

 

Existem trabalhos acadêmicos que fazem uma ligação entre estratégia de Gestão de Pessoas e 

as políticas e práticas que as suportam. Nesse sentido, Albuquerque (1999, 2002) advoga em 

favor da adoção da estratégia do comprometimento das pessoas para que as organizações 

enfrentem os desafios do cenário competitivo atual. Até para a maior compreensão de sua 

proposta, ele contrapõe a estratégia do comprometimento a estratégia do controle, que poderia 
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suportar os modelos de gestão baseados na administração científica. Enquanto na estratégia do 

comprometimento as pessoas são consideradas parceiros no trabalho e recebem investimento 

da organização para melhoria dos resultados, na estratégia de controle elas são custos e fatores 

de produção, devem ser mandadas e controladas. Ao comparar as concepções organizacionais 

distintas, o autor define as estratégias em termos de aspectos da estrutura organizacional, das 

relações de trabalho e das políticas de recursos humanos como mostra o quadro a seguir: 

 

Quadro 3: Concepções organizacionais comparadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Albuquerque, L. G. de, Estratégias de Recursos Humanos e Competitividade (1999) 
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Existe muita convergência entre o trabalho de Albuquerque (1999, 2002) com as 

investigações dos outros pesquisadores descritos e analisados nesse trabalho, especialmente 

quando abordada em detalhes a estratégia do comprometimento. 

 

Com outro enfoque de abordagem, Bassi e McMurrer (2007) relacionam vinte e três (23) 

práticas aos cinco (5) direcionadores em gestão do capital humano para suportar desafios de 

negócio. Esses autores constatam que fraquezas e forças relacionadas à gestão do capital 

humano podem ser monitoradas analisando o desempenho dessas práticas. O quadro a seguir 

detalha essas práticas. As fraquezas e forças são medidas em um instrumento também 

desenvolvido por eles. 

 

Quadro 4: Direcionadores da Gestão do Capital Humano e suas práticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: tradução livre da autora de Bassi e McMurrer, Maximizing your return on People (2007) 
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A proposta de Bassi e McMurrer (2007) tem uma característica específica. Todos os 

direcionadores apresentam políticas e práticas, mas também o que os autores denominaram 

sistemas. Por sistemas eles definem um processo consistente de aferir a implementação das 

políticas e práticas que podem estar ou não suportadas por ferramentas tecnológicas. Em 

alguns casos, como na medição do engajamento, serão medidos resultados em termos de 

indicadores e, em outros, é monitorada a execução das próprias práticas. 

 

Embora não totalmente aderentes algumas similaridades podem ser observadas entre a 

estratégia do comprometimento e as práticas da gestão do capital humano. Aspectos 

relacionados a escopo e forma de execução dos trabalhos; participação das pessoas não 

somente na execução, mas nas decisões organizacionais; o foco no treinamento em longo 

prazo e; os processos de reconhecimento são algumas dessas similaridades que, também 

convergem com as práticas de gestão de pessoas que levam a melhores resultados discutidas 

anteriormente. 

 

Bassi e McMurrer (ibid.) dão uma atenção especial à liderança, seu estilo de atuação, seu 

preparo, seu relacionamento com os demais funcionários. Uma reflexão é importante neste 

ponto já que as políticas e práticas por si só não tem significado, elas são colocadas em prática 

pelas pessoas. Assim, não é suficiente entender o cenário externo e traduzi-lo em estratégias, 

elaborar políticas e práticas de gestão de pessoas que suportem os objetivos estratégicos de 

uma organização é fundamental. O papel das lideranças, como atores na gestão de outras 

pessoas, merece atenção especial e representa um processo crítico nas organizações. 

 

4.3 A consistência entre as práticas de gestão de pessoas. 

 

Baron e Kreps (1999) são dois pesquisadores que analisam a consistência entre as práticas de 

gestão de pessoas, argumentando que esse é um aspecto fundamental. Eles partem dos 

mesmos pressupostos assumidos por esse trabalho de que (i) as pessoas são recursos 

estratégicos e fonte de vantagem competitiva, (ii) que impactos e demandas do ambiente 

externo devem ser fortemente considerados e (iii) que a liderança é um agente importante na 

gestão de pessoas. 

 

Argumentam, também, que os impactos do ambiente podem ser distintos de organização para 

organização e que a história e cultura organizacional assumem um papel, em alguns casos, 
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restritor no processo de gestão das pessoas. Com isso, o mais importante do que algumas 

práticas específicas é a consistência entre elas. Os autores mencionam três (3) aspectos 

direcionadores de consistência:  

 

o Deve haver complementaridade entre as práticas de gestão de pessoas. Políticas e práticas 

de recrutamento, treinamento, remuneração e avaliação devem ser consistentes. Para 

exemplificar: uma política de treinamento extenso e contínuo deve ser complementada por 

políticas de recrutamento, remuneração e promoção que privilegiem a redução do índice 

de rotatividade. Essa consistência pode ser chamada de consistência na gestão individual 

dos funcionários; 

 

o O tratamento dos diversos funcionários deve ser consistente, isto é, mantendo-se a 

aplicação das mesmas políticas e práticas. Essa é a chamada consistência de tratamento 

entre funcionários; 

 

o A filosofia de Gestão de Pessoas deve apresentar certo grau de consistência temporal. 

Embora as organizações sejam afetadas por mudanças no ambiente e devam também 

mudar, deve-se pensar a forma de traduzir essas mudanças na filosofia de gestão para não 

alterar abruptamente a forma de tratamento das pessoas. 

 

A consistência é fundamental em vários aspectos. Uma organização pode melhor administrar 

seus custos e investimentos em pessoas, compatibilizando políticas e práticas como 

exemplificado anteriormente. Vários outros benefícios podem ser obtidos pensando 

especificamente nas pessoas. Com o alinhamento das práticas, os funcionários estarão 

recebendo mensagens consistentes, vindas de fontes múltiplas. Para eles, fica mais fácil 

entender e atuar de acordo com o comportamento esperado pela organização. O aspecto social 

também fica privilegiado, é possível aprender observando comportamentos de outros e as 

respostas da organização a esses comportamentos. É, também, mais fácil atrair pessoas com 

valores alinhados à organização e podem-se melhor administrar questões ligadas a sentimento 

de injustiça no tratamento individual que são prejudiciais na busca do comprometimento das 

pessoas. 

 

Mesmo questionando a existência de práticas de gestão de pessoas universais, Baron e Kreps 

(1999) fornecem argumentos que agregam um novo vetor na questão principal desse trabalho: 
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alinhamento na gestão de pessoas. Não somente é necessário o alinhamento vertical 

(ambiente, estratégia de negócios e gestão de pessoas), mas também é necessário o 

alinhamento horizontal entre as políticas e práticas para uma organização poder influenciar os 

comportamentos das pessoas em seus esforços para formular e implantar estratégias de 

negócio. Pode-se utilizar alguma fundamentação teórica que facilite esse processo de 

alinhamento? 

 

4.4 Alinhando estratégias de negócio a estratégias e práticas de Gestão de Pessoas. 

 

Algumas abordagens teóricas podem ser utilizadas para suportar uma análise do processo de 

alinhamento entre estratégia de negócio e estratégias e práticas de gestão de pessoas.  

 

Um esquema com três (3) componentes é apresentado por Yeung e Berman (1997). Primeiro é 

necessário entender a estratégia do negócio. A partir daí, prossegue-se com a pergunta sobre 

quais são as capacidades organizacionais críticas para a implementação dessas estratégias. Os 

autores mencionam que usualmente, as empresas selecionam duas (2) a três (3) capacidades 

como inovação, visão compartilhada da estratégia e tempo de resposta ao mercado, entre 

outros. E, em terceiro lugar, deve-se pensar em desenhar a implementar práticas de gestão de 

pessoas que desenvolvam essas capacidades atuando no desenvolvimento de competências, e 

contribuindo com a motivação e o empowerment das pessoas. 

 

Um processo de alinhamento na forma de diagnóstico que pode resultar na formulação 

estratégica de pessoas é proposto por Pfeffer (1998). Primeiro é importante entender a 

estratégia organizacional definida. O autor também ressalta que esta pode estar representada 

por uma das estratégias genéricas de Porter (1985) – liderança em custo, diferenciação e foco 

– ou por objetivos organizacionais que podem ser condensados e organizados sob essas 

estratégias. A partir daí, toda organização deve se fazer a seguinte pergunta: “... Dada 

determinada estratégia e postura organizacional para competir no mercado, quais são as 

habilidades e comportamentos que precisamos dos nossos funcionários para implementar a 

estratégia com sucesso...”? (PFEFFER, op. cit.). 

 

Segue-se o processo com a análise de como a gestão de pessoas é realizada em termos das 

políticas e práticas abordadas por esse trabalho a exemplo de estruturas organizacionais, estilo 

de gestão, treinamento, recompensas e engajamento, entre outros. Verifica-se se existe 
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aderência dessas políticas e práticas com o desenvolvimento das habilidades e 

comportamentos desejados, sempre observando aspectos de congruência externa (com os 

desafios do negócio) e de congruência interna (entre as políticas e práticas). Realizar esse 

processo de forma contínua deve suportar uma organização em sua Gestão Estratégica de 

Pessoas.  

 

Um processo um pouco diferente é proposto por Albuquerque (2002). Em sua visão, a 

formulação da estratégia de Gestão de Pessoas deve seguir as etapas do processo de 

formulação e implantação da estratégia corporativa. Mais do que isso, apregoa que o processo 

deve ser interativo, com retro alimentação contínua de informações entre suas diversas etapas. 

Em linhas gerais, essas etapas seriam: definição da visão e da missão, análise do ambiente, 

análise das capacidades, definição dos objetivos e das macro-políticas, percepção de 

elementos críticos (recursos), seleção das estratégias e implementação. Essas etapas servem 

tanto para a estratégia da empresa, quanto para estratégias funcionais, e, portanto, a de Gestão 

de Pessoas. 

 

Outro elemento importante de sua abordagem é a participação mais ampla de funcionários de 

diferentes níveis da organização na formulação estratégica. Este autor percebe como 

subprodutos dessa postura o aumento do aprendizado, a melhoria do processo de comunicação 

e o aumento do comprometimento com os objetivos organizacionais. 

 

As análises de Lacombe (2004) são centradas na própria Gestão das Pessoas, embora sugira 

alinhamento com a estratégia organizacional. Primeiro sugere a definição de uma missão 

escrita para a Gestão de Pessoas. Em segundo lugar, propõe que seja construído um sistema 

de competências organizacionais, funcionais e individuais que serviria para redefinir a 

estratégia, identificar lacunas organizacionais e fornecer futuros critérios de avaliação para o 

processo de gestão. Seguem-se a formulação das políticas e práticas de gestão de pessoas, 

bem como o desenvolvimento de um sistema de aferição da implementação e dos resultados 

obtidos pela Gestão de Pessoas. 

 

As abordagens mencionadas partem de lugares diferentes e chegam a pontos também 

distintos, mas traçam uma linha lógica comum: conhecimento da estratégia do negócio, 

definição das necessidades de habilidades e comportamentos, desenho das políticas e práticas 

de gestão de pessoas, implementação e verificação de resultado. 
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Mesmo sem focalizar suas análises na estratégia de Gestão de Pessoas, podemos tomar 

emprestada a visão de Kaplan e Norton (1997) sobre alinhamento estratégico. Esses autores 

também comungam com a visão de Albuquerque (2002) sobre participação das pessoas. 

Organizações que desejam a contribuição dos funcionários para a implementação das 

estratégias devem se preocupar com algumas questões importantes. Vale a pena refletir sobre 

essas questões para analisá-las sob a ótica do alinhamento de Gestão de Pessoas. São elas: 

 

o O grupo executivo deve estar comprometido com a estratégia, mas acima de tudo, 

propiciar o compartilhamento de informações e decisões; 

 

o Programas de Comunicação e Educação: Todos na organização devem compreender a 

estratégia e quais são os comportamentos necessários para que os objetivos estratégicos 

sejam alcançados. Estabelecer um programa coerente e contínuo que esclareça os 

componentes da estratégia, bem como reforce, por meio de feedback, a performance 

obtida, constituem a base de um processo de alinhamento; 

 

o Programas de Estabelecimento de Metas: A partir do momento que existe um nível básico 

de compreensão dos objetivos estratégicos, estes devem ser traduzidos em objetivos 

individuais e de grupos; 

 

o Vinculação dos Sistemas de Compensação: O alinhamento da organização à estratégia 

deve ser motivado principalmente por meio de sistemas de incentivo e compensação.  

 

Embora estabeleçam uma abordagem centrada na estratégia da organização, e não 

especificamente na Gestão de Pessoas, Kaplan e Norton (op. cit.) reforçam algumas das 

políticas e práticas de Gestão de Pessoas, discutidas por outros autores, como processos 

viabilizadores do processo de alinhamento organizacional como o exemplo da comunicação, 

da participação e dos treinamentos e incentivos vinculados a objetivos de negócio. 

 

As várias abordagens e estudos sobre políticas de práticas de Gestão de Pessoas apresentadas 

no presente trabalho sugerem algumas considerações importantes: (i) o ativo humano é fonte 

de vantagem competitiva e faz diferença em implementações estratégicas; (ii) gerir talento, 

conhecimento, mudança, cultura organizacional e o comprometimento das pessoas fazem 

parte de uma abordagem universalista e também de abordagens contingencialistas e 
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configuracionais; (iii) algumas políticas e práticas (treinamento, incentivos ligados a metas 

organizacionais, trabalho em grupo, comunicação, práticas de liderança compartilha, 

segurança, entre outras) tornam realidade esta postura, além de contribuírem com os 

processos de implementação estratégica e com os resultados organizacionais; (iv) é 

importante garantir o alinhamento externo (com os objetivos organizacionais) o e interno 

(entre as políticas e práticas) no processo de Gestão de Pessoas. 

 

É importante ressaltar, ainda, que mesmo que algumas estratégias, políticas e práticas em 

Gestão de Pessoas tenham sido percebidas como diferenciais e universais, a adoção ou não 

dessas estratégias e práticas pode ser dependente do momento específico de cada organização 

e de seu posicionamento em seu cenário competitivo de negócios.  A abordagem 

configuracional, poderá ajudar a entender posicionamento, sucessos e insucessos 

organizacionais. 

 

A transformação de intenções (estratégias) em práticas de gestão precisa ser estruturada. 

Nesse sentido, a área de Recursos Humanos pode assumir um papel diferencial e também 

estratégico. Discutir seu posicionamento e sua atuação faz parte da arquitetura de gestão de 

pessoas. 
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5    A ÁREA  DE RECURSOS HUMANOS COMO PARCEIRA ESTRATÉGICA. 

 

A Gestão de Pessoas é um processo de toda a organização. Em uma análise muito simples, 

pode-se inferir que quem deve gerir as pessoas são os responsáveis por elas, os líderes, os 

gerentes, os chefes, em um processo de direcionamento e suporte a execução do trabalho.  

 

Depois do exposto no presente trabalho sobre a importância das pessoas na execução de 

estratégias organizacionais, da própria definição de uma estratégia de gestão de pessoas, da 

necessidade de políticas e práticas alinhadas e articuladas com o momento organizacional no 

cenário competitivo; parece que, como qualquer outro processo organizacional crítico, as 

organizações devem se preocupar com a área de Recursos Humanos como uma entidade que 

contribua efetivamente auxiliando gestores na formulação de estratégias, políticas e práticas, 

bem como suportando a implementação efetiva da gestão de pessoas. 

 

A literatura acadêmica recente, enfocando pessoas como fonte de vantagem competitiva 

abordou a área de Recursos Humanos tentando responder alguns questionamentos: Existe um 

modelo ideal de estrutura organizacional para Recursos Humanos? Qual é o papel dos 

profissionais dessa área? Quais suas competências? Como abordar o processo de gestão de 

pessoas? Alguns pontos-chave aparecerem nas pesquisas e estudos sobre esse conjunto de 

temas. Dois desses pontos estão relacionados à evolução do papel gerencial (transição do 

modelo de administração científica para o atual) e a evolução do papel da área de Recursos 

Humanos. 

 

Enfocando a evolução da área de Recursos Humanos, como argumentam Prahalad e Hamel 

(apud BECKER et al, 2001) “... os profissionais de RH estão agora em condições de se 

transformar em gerentes de numeradores (contribuindo com a linha de receita), deixando de 

serem apenas gerentes de denominadores (cortando os custos e reduzindo as despesas 

gerais)...”.  

 

É fundamental entender a evolução das áreas de RH para um papel de contribuição estratégica 

e quais demandas isso traz sobre esses profissionais para que reforçar o alinhamento entre 

estratégia, políticas e práticas de Gestão de Pessoas e estrutura da área de Recursos Humanos 

como fonte de vantagem competitiva. 
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5.1 Uma análise da evolução dos modelos de Recursos Humanos. 

 

A evolução dos modelos de Recursos Humanos foi estudada tanto do cenário internacional 

quanto no cenário nacional. Os estudiosos partiram da mesma base histórica, mas acabam se 

focalizando em fatos, evidências ou idéias que mais se alinham a sua realidade cultural. A 

evolução dos modelos é reportada em estágios e datas em função do cenário competitivo e da 

evolução dos modelos de gestão utilizados nas organizações nesses dois cenários. A partir do 

fenômeno da globalização, as diferenças entre os focos em análise começam a diminuir. 

Primeiro é realizada uma análise dos trabalhos internacionais: 

 

Jamrog e Overholt (2004), em seu trabalho sobre a construção da estrutura de RH estratégica, 

traçam um cenário da evolução do modelo de RH, suportando os desafios de negócio 

alinhando estas estruturas aos modelos de gestão das organizações como observado a seguir. 

 

A área de recursos humanos pode ter tido suas origens na época medieval, suportando grupos 

de profissionais na melhoria de condições de trabalho. Porém, até aproximadamente 1900, a 

tarefa de resolver questões ligadas às pessoas ficava com os chefes diretos. 

 

No início do século XX, algumas demandas decorrentes da revolução industrial 

intensificaram a distância entre trabalhadores e donos. O volume de trabalhadores aumentou, 

bem como sua especialização. Questões relativas a condições de trabalho começaram a se 

tornar críticas e começaram a surgir os sindicatos. 

 

A administração científica trouxe mais demandas sobre o cenário anterior: treinamento e 

incentivo para execução das atividades bem como processos de seleção de pessoas mais 

específicos, focados em aspectos psicológicos. Profissionais chamados de secretários de bem-

estar ou secretários sociais começaram a aparecer nas organizações para mediar as relações 

empregado-patrão. O termo “departamento de pessoal” começou a aparecer por volta de 1910. 

 

O movimento das relações humanas apareceu com uma influência muito grande no processo 

de gestão das pessoas entre 1930 e 1950. O foco em análise era que o comportamento no 

grupo e os sentimentos das pessoas influíam na produtividade e no moral. Várias pesquisas 

foram realizadas, nessa época, relacionando à atuação do supervisor ao comportamento do 

grupo e conseqüente aumento de produtividade e satisfação. 
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Apesar disso, as áreas de recursos humanos ou de pessoal tinham como maior desafio mediar 

as relações de empregado-patrão com negociações com os sindicatos profissionais e cuidar de 

aspectos higiênicos nas condições de trabalho. A área começou a ganhar o status de relações 

de trabalho. Peter Ducker (apud Jamrog e Overholt, 2004) definiu que, por volta de 1960, o 

trabalho do profissional da área de pessoal era “... em parte apontador de informações, em 

parte governante da casa, parte focado nas relações sociais e parte um lutador, encabeçando os 

problemas com os sindicatos...”. 

 

As pesquisas enfatizando a ciência do comportamento agregaram outros aspectos reforçando 

que a cultura organizacional, o escopo do trabalho, a estrutura organizacional e a tecnologia 

empregada afetam o comportamento humano. Com isso, por volta de 1970 e 1980 as análises 

sobre as pessoas começaram a se basear no pensamento sistêmico: a alteração de um elemento 

do processo pode afetar aspectos do todo. 

 

Nesta mesma época, as pressões e demandas sobre as organizações vindas do cenário 

competitivo aumentaram, e as organizações sob fortes pressões de redução de custo, 

chegaram a pensar em terceirizar as atividades de pessoal ou recursos humanos. A menos que 

essas áreas se movessem de uma postura transacional para uma postura estratégica, elas não 

agregavam valor ao negócio.  Assim, como as pessoas começaram a ser vistas como um 

capital único, desenvolvível e fonte de vantagem competitiva; era razoável que as 

organizações esperassem mais da área de Recursos Humanos, responsável pelo suporte à 

administração desse recurso. Mas qual seria esse papel? 

 

Para Jamrog e Overholt (2004) os profissionais de Recursos Humanos devem mudar de foco: 

sair de atividades transacionais e se envolverem em atividades estratégicas. Os autores ainda 

agregam que estes profissionais devem primeiro ser profissionais de negócio e depois 

profissionais de RH, conhecendo o negócio para o qual fornecem suas atividades. 

 

Também fazendo uma cronologia da evolução da área de Recursos Humanos, Dunn (2006) 

centra suas análises nas atividades principais desenvolvidas pelas áreas que atuam na gestão 

de recursos humanos. O autor separa duas estruturas que tradicionalmente se envolveram com 

a gestão de pessoas: recursos humanos e desenvolvimento organizacional, uma divisão muito 

presente no modelo americano de gestão de áreas e, que atuam em parceria.  
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A área de RH sofreu basicamente a seguinte evolução em termos de foco de atenção: entre 

1940 a 1950 esteve preocupada em atividades relacionadas à segurança física e econômica das 

pessoas; de 1960 a 1980 atuou fortemente em treinamento, com ênfase nas relações humanas 

e; a partir de 1980 assumiu a posição de gerir recursos humanos, uma vez que as pessoas 

começaram a ser vistas como recursos crítico nas organizações. Atualmente, as áreas de RH 

têm como foco principal construir capacidades organizacionais – “... coisas que as 

organizações precisam fazer como uma entidade para atuar nas suas estratégias...” segundo 

Ulrich (2005 apud Dunn, 2006). 

 

A área de desenvolvimento organizacional, entre 1950 a 1980, esteve preocupada com 

questões como: a eficácia das equipes de trabalho, a construção dessas equipes e clima 

organizacional. Atualmente foca suas atividades em processos de mudança e planejamento de 

necessidades de recursos humanos. 

 

Evoluindo o pensamento pelas duas linhas de análise apresentadas, percebe-se que a mudança 

foi muito grande, e que mesmo atuando em um novo foco, muitas das atividades não 

deixaram de existir, apenas mudaram seu grau de importância nas organizações. Em função 

da evolução do cenário competitivo apresentada no presente trabalho, fica evidente que 

algumas alterações importantes podem ser necessárias para que a execução das atividades 

apresentadas seja realizada a contento: (i) a relação entre a área de RH e as demais na 

organização deve ser alterada para maior integração, (ii) o profissional de RH precisa de uma 

evolução grande, (iii) para atuar em atividades de mudança organizacional a estrutura de RH 

precisa ter outra importância relativa nas organizações. 

 

Para reforçar o processo de análise, é importante verificar e analisar o que pesquisadores 

brasileiros enfatizam em seus trabalhos sobre a evolução das áreas de RH. Fischer (2002) 

traça uma evolução da gestão de pessoas em termos de modelos. O autor começa definindo 

gestão de pessoas – processo-chave da área de RH: “... a maneira pela qual uma empresa se 

organiza para gerenciar e orientar o comportamento humano no trabalho...”.  Ainda 

argumenta que o comportamento não é um produto direto da gestão, mas das relações 

pessoais, interpessoais e sociais que ocorrem na empresa, de certa forma utilizando-se da 

abordagem configuracional.  Sua proposta de análise sugere: 
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o Departamento Pessoal: com foco transacional e burocrático. Esta área teria surgido 

quando questões como especialização do trabalho, adaptação à empresa, contratação mais 

criteriosa e sindicatos começaram a se intensificar e as pessoas passaram a ser 

consideradas um fator de produção, com custos administrados como os dos outros fatores 

de produção; 

 

o Gestão do Comportamento Humano: com reforço nas relações, focando principalmente no 

papel que os líderes, ou gerentes de linha teriam sobre as pessoas, seus comportamentos e 

seus resultados. Passou-se a fazer uso da psicologia como ciência aplicada às questões 

organizacionais. Sob este modelo, o termo administração de recursos humanos começou a 

aparecer. Tonelli (2002) também discute como Fischer (2002), a diferença entre a 

administração de pessoal e a administração de recursos humanos e propõe o quadro a 

seguir: 

 

Quadro 5: Diferenças: administração de pessoal e administração de recursos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Tonelli, Comparação do perfil atual da gestão de recursos humanos na grande São Paulo com visão 

de acadêmicos e profissionais da área, 2000. 
 

 
o Modelo Estratégico: necessidade de vincular a estratégia de gestão de pessoas à estratégia 

da empresa. Não mais trabalhar o comportamento genérico das pessoas era suficiente. 

Pensadores da Universidade de Harvard que estudaram o significado do modelo 

estratégico de gestão de pessoas reforçam que “... a principal responsabilidade da gestão 

de recursos humanos é integrar harmoniosamente a filosofia de participação, os processos 

de recursos humanos, os sistemas de recompensa e os sistemas de trabalho entre si e à 

estratégia da empresa...” (STAEHLE apud FISCHER, ibid.); 
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o Modelo Competitivo: necessidade de se estabelecer vínculos ainda mais estreitos e fortes 

entre o desempenho humano e os resultados das organizações. A principal tarefa desse 

modelo é desenvolver e estimular as competências humanas necessárias para que as 

competências organizacionais da empresa se viabilizem. Novamente Tonelli (2002), na 

mesma linha de trabalho de Fischer (2002) pondera entre esses dois modelos como 

demonstrado no quadro a seguir: 

 

Quadro 6: Modelo Estratégico X Modelo Competitivo de Gestão de Pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Tonelli, Comparação do perfil atual da gestão de recursos humanos na grande São Paulo com visão 

de acadêmicos e profissionais da área, 2000. 
 

Ao observar os trabalhos de Fischer e Tonelli (ibid.), percebe-se que o resgate histórico, bem 

como as relações entre modelo organizacionais e o modelo de gestão de pessoas se mantém 

muito alinhados com os trabalhos internacionais.  

 

Os trabalhos nacionais agregam um valor adicional quando conceituam os modelos de gestão 

de pessoas em estratégico e competitivo. Na verdade, os autores não estão somente 

mencionando a área de Recursos Humanos, mas sim a postura organizacional desenvolvida e 

adotada para o enfrentamento do novo cenário competitivo. Os dois modelos, mas, mais 

fortemente o modelo competitivo responde as demandas e pressões do cenário competitivo 
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atual e apresenta como papel, funções e contribuições e atividades algumas das políticas e 

práticas de gestão de pessoas discutidas anteriormente nesse trabalho. 

 

Cabe, agora, discutir o papel da área de RH para o desenvolvimento e execução desse modelo.  

 

5.2 A atuação estratégica de Recursos Humanos. 

 

Muita polêmica existe entre os estudos que averiguam a real atuação estratégica da área de 

RH. Alguns autores conceituam o que seria essa atuação, mas em suas pesquisas não 

constatam que as organizações estejam preparadas ou tenham uma estrutura de Recursos 

Humanos capaz de atuar de determinada forma. Outros autores até encontram posturas 

diferenciadas nas organizações estudadas, talvez não totalmente alinhadas aos modelos 

teóricos. Assim, os trabalhos trazem tendências de atuação, constatam situações e formulam 

modelos para tentar responder o que deveria ser a nova área de RH. O assunto se torna crítico 

uma vez que esta área pode fazer toda a diferença no alinhamento da estratégia e práticas e na 

gestão das pessoas como fonte de vantagem competitiva. Traçar uma análise de alguns 

estudos é fundamental, como segue: 

 

Talvez o primeiro pesquisador a detalhar um novo papel e uma nova postura para a área de 

Recursos Humanos tenha sido Ulrich (1997). Segundo esse autor, a área de RH deve atuar 

desempenhando quatro (4) papéis, como demonstrado a seguir: 

 

Figura 1: Papéis de RH na construção de uma organização competitiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ULRICH Human Resource Champion: the next agenda for adding value and delivering result, 1997. 

Como gestor dos recursos humanos estratégicos, o profissional de RH deve atuar como 
Parceiro Estratégico, garantindo o sucesso das estratégias organizacionais, traduzindo 
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essas estratégias em práticas de RH. É importante criar um sistema de medição desse 
processo; 

Como gestor da transformação e mudança, o profissional de RH atua como um agente de 
mudanças, contribuindo para que a organização tenha capacidade de mudar. Suas 
principais atribuições são: identificar e caracterizar os problemas, criar relações de 
confiança, ajudar a resolver esses problemas e planos de ação para a mudança. A 
compreensão da cultura organizacional, bem como dos fatores críticos para o sucesso é 
fundamental; 

Como gestor da contribuição das pessoas, o profissional de RH deve atuar como um 
“defensor dos funcionários”, no sentido de estar sempre zelando para o aumento do 
comprometimento e da competência individual das pessoas. É necessário sempre estar 
atento para o balanceamento entre as demandas e os recursos. Para esta atividade são 
indispensáveis: disciplina, criatividade e sensibilidade; 

Como gestor da infra-estrutura, o profissional de RH deve estar preocupado com a 
eficiência. Os processos operacionais precisam funcionar da melhor forma para que os 
outros papéis sejam desempenhados e exerçam sua contribuição efetiva na organização. 
 
 

Entrevistando David Ulrich, McNemey (1997) complementa o modelo anteriormente 

proposto sugerindo que a gestão do capital intelectual é de responsabilidade dos gerentes de 

linha e a função do RH é ajudá-los a estruturar sistemas e processos.  É importante a área de o 

RH se comprometer com indicadores de crescimento e de produtividade organizacional além 

comprometimento das pessoas.  

 

Coordenando a pesquisa “RH no século XXI” para a SHRM (Society for Human Resouce 

Management), Ellig e Mineham (1998) vislumbraram, por meio de entrevistas com 

acadêmicos e profissionais, que: a área de RH terá menos posições e estas serão mais 

estratégicas; que seu trabalho será crítico para as organizações, pois foca o aprendizado e a 

motivação das pessoas para o aumento da eficácia organizacional. 

 

Reportando visões de pesquisas da Watson Wyatt, Brown (2001a, 2001b) enfatiza que para 

atuar nas atividades estratégicas, a área vai precisar automatizar ou terceirizar uma série de 

suas atividades transacionais ou de infra-estrutura. Além disso, executivos de RH respondem 

em pesquisa que 30% do seu tempo, somente, é dedicado para atividades estratégicas, sem 

conceituar o que seriam estas atividades. 

 

Lawler, Levenson e Boudreau (2004) ressaltam que a área de RH terá que fornecer suporte 

analítico sobre pessoas e capital intelectual na tomada de decisão de negócios e na definição 
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das estratégias. Mais ou menos na mesma linha de análise, Horibe (2004) reforça que 

credibilidade é fundamental para que a área de RH faça a passagem do papel transacional para 

o papel estratégico. Uma das formas de trabalhar essa credibilidade é apresentar argumentos 

na linguagem que executivos entendam, com uso efetivo de informações, não somente 

utilizando a sensibilidade. 

 

Com uma proposta integradora, vem o trabalho de Lawler (2005) que buscou sintetizar as 

análises e achados dos vários pesquisadores e o modelo de papéis de Ulrich (1997) em um 

esquema de estrutura de trabalho para a área. Em sua visão, a área de RH deve ter a postura de 

uma área de negócio com competidores (internos e externos), clientes (com diversidade de 

demandas), custos e produtos, como sugere o quadro a seguir: 

 

Quadro 7: Produtos e estrutura da área de RH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: elaborado pela autora com base em LAWLER III, 2005. 
 
 

Serviços Administrativos          Parceria de Negócio                Parceria Estratégica

Escopo

Foco de 

Execução

Estrutura/

Forma de 

Execução

Responsa-

bilidade

Atividades transacionais 
envolvendo administração, 
pagamento, treinamento e 
atividades de administração da 
vida dos funcionários.  

Ênfase da utilização eficiente 
dos recursos e na qualidade do 
serviço.

As atividades tradicionais 
podem ser executadas por:
• auto-serviço viabilizado por 
sistemas eletrônicos e web,
• centros de serviços,
• centros de serviço ou 
excelência terceirizados,
• uma mistura das alternativas

A estrutura de RH das 
organizações é responsável 
por essa atividade mesmo que 
terceirizada.  

Desenvolvimento de sistema 
efetivo de práticas de RH , 
suporte na implementação de 
planos de negócio e gestão de 
talentos.

Ênfase no conhecimento do 
negócio e no exercício da 
influência (solução de 
problemas e desenvolvimento 
do sistema de práticas de 
gestão de pessoas que 
desenvolvam as 
competências).
A parceria de negócio é
conseguida por meio de uma 
parceria de três (3) estruturas:
• profissionais seniores e 
generalistas de RH,
• centros de excelência nas 
diversas práticas de RH,
• suporte eficaz dos serviços 
administrativos.
Profissionais ligados a um 
executivo sênior de RH (e) 
executivos de negócio.

Participação no  
desenvolvimento de 
estratégias de negócio dando 
ênfase no capital humano, nas 
capacidades organizacionais e 
na prontidão organizacional e, 
desenvolvimento de políticas 
e práticas de gestão de 
pessoas que funcionem como 
diferenciadores estratégicos.
Ênfase no conhecimento 
profundo  e amplo de gestão 
de pessoas, do negócio, dos 
concorrentes, do mercado e 
das estratégias do negócio.

Executivo sênior de RH com 
contato e relacionamento com 
executivo seniores da 
organização e uma equipe 
pequena de generalistas de 
RH para trabalhar na 
formulação das estratégias.

Profissional corporativo de 
RH que pode também liderar 
o restante da estrutura.
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A proposta de estrutura para a área de RH sugerida por Lawler (2005) é validada e analisada 

por Harrington (2007) que reforça que muitos gestores de RH não têm suporte do presidente 

ou executivo sênior da organização em que atuam e nem acesso a informações de negócio. 

Com isso, a proposta de estrutura mencionada anteriormente depende fortemente do suporte, 

do entendimento e da visão do executivo sênior da organização sobre o valor da área e de sua 

contribuição para os resultados da organização. 

 

Os pesquisadores estão alinhados em um novo posicionamento da área de RH nas 

organizações, embora nem sempre sintetizem seus achados e modelos da mesma forma. O 

modelo de papéis de Ulrich (1997) delimita as atividades, mas não deixa claro quem executa 

o quê. Já a proposta de Lawler (2005) faz esta distinção, podendo ser inferido que: (i) a gestão 

da infra-estrutura seriam os serviços administrativos, (ii) a gestão da contribuição das pessoas 

seria a parceria de negócios e (iii) a gestão da mudança e dos recursos humanos estratégicos 

ficariam a cargo da parceria estratégica e da parceria de negócios. 

 

Pode ser que cada organização, em função de seu modelo organizacional, sua estratégia e seus 

desafios competitivos adotem posturas diferenciadas na construção da estrutura 

organizacional da área de RH, mas alguns direcionadores aparecem fortemente quando 

buscamos referencial na literatura acadêmica: (i) as atividades transacionais ou de infra-

estrutura precisam ser executadas ao melhor nível de serviço para não desviar o foco 

estratégico das pessoas de RH, (ii) o profissional de RH precisa re-aprender, mudando sua 

forma de atuação que pode ser generalista ou altamente especializada, mas com foco no 

negócio, respondendo a demandas e mensurando sua eficácia e; (iii) executivos seniores de 

RH aparecem na nova postura estratégica da área re-posicionando o papel de RH nas 

organizações. Talvez centrado nesse profissional esteja o diferencial estratégico. 

 

O processo de transição, porém, não parece ser tão simples. Uma mudança de postura, atitude 

e conhecimento são requeridos das pessoas que atuam em RH para que a gestão de sua 

própria mudança seja realizada. Alguns pesquisadores focaram suas análises nessa questão e 

podem, em conjunto, contribuir para suportar esse processo de transição como observado a 

seguir. 

 

Em seu trabalho sobre a reengenharia de Recursos Humanos, Spencer (1995) advoga que 

algumas mudanças devem ser feitas na estrutura de RH: alinhar custo da atividade com a 
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agregação de valor da mesma para a organização, com isso as atividades transacionais devem 

ser simplificadas e complementadas por estruturas de auto-serviço; sistemas de informações 

gerenciais devem também ser desenvolvidos para que as atividades estratégicas da área 

tenham suporte de informações. O autor agrega que esta atitude de re-pensar depende de 

algumas competências específicas dos profissionais da área como: pensamento analítico, 

orientação à cliente, orientação para resultado, pensamento de descontinuidade e influência. 

 

Reforçando os novos produtos da área e os papéis de parceria,  LaGrossa e Saxe (1998) 

sugerem o que seria a postura consultiva do profissional de RH. Definem essa postura como 

sendo “... o processo de atuar com os outros para produzir resultados ótimos e 

simultaneamente construir confiança e comprometimento...”. Sugerem, também, três (3) 

dimensões críticas para essa atuação: saber trabalhar eficazmente com tipos variados de 

pessoas, utilizar processos colaborativos e estratégicos e, aplicar seu denso conhecimento para 

mostrar o valor da parceria. Os sete (7) principais papéis desenvolvidos pelo parceiro de 

negócio ou estratégico deveriam ser: facilitador, suporte especialista, estrategista, 

influenciador, solucionador de problemas, administrador e coach.  

 

Analisando a mudança da cultura da área de RH, Caster (2001) sugere uma estrutura de 

mudança centrada em quatro (4) passos: clarificar que é necessário mudar, articular no grupo 

a necessidade de mudança, entender o que seria a cultura atual e a cultura desejada e, 

desenvolver os planos e processos para criar a nova cultura. Sugere, ainda, algumas 

características da nova cultura: inovação (habilidade de desenvolver novas idéias e 

transforma-las em ação deforma eficaz) e criatividade (motivação e conhecimento para uma 

nova forma de pensar); 

 

Centrando suas análises na mudança de estrutura organizacional da área de RH, Weiss (2001) 

argumenta que esta deveria começar pelo alinhamento da mesma na entrega de valor aos 

clientes (pode ser em torno dos produtos) e na redefinição das relações com os clientes nos 

mais variados níveis: executivos, gestores, funcionários. 

 

Ao se mencionar a revisão de processos, mudança de papel, de estrutura e de cultura, está se 

falando em um processo de mudança complexo. A possível não finalização desse processo de 

mudança pode ser observada em alguns trabalhos realizados no Brasil, como mostra o quadro 

a seguir: 
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Quadro 8: pesquisas em atuação do RH no Brasil  

Fonte: elaborado pela autora.  

 

Embora a mudança nas áreas de RH seja um processo complexo, mesmo considerando que o 

mesmo ainda não esteja consolidado, ela parece fundamental para suportar que as estratégias 

de negócio sejam implementadas considerando o capital humano como vantagem competitiva. 

Ela pode ser um elo importante no alinhamento entre estratégia, políticas e práticas de gestão 

de pessoas que contribuem para os resultados organizacionais. 

 

Quais as características do profissional de RH presente nessa nova estrutura? 

 

5.3 Competências do novo profissional de Recursos Humanos. 

 

Vários pesquisadores acadêmicos, que estudam a evolução e a configuração necessária da 

área de RH para uma postura mais estratégica, discutem as competências desse novo 

profissional. Uma síntese dos achados de alguns estudos e abordagens está considerada no 

quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

Albuquerque e Fischer 
(2007)

Tonelli (2002) 

Silva et al (2006)

Tendências em gestão 
de pessoas para o século 
XXI.

Estudo longitudinal 
sobre o perfil do gestor 
de RH da Grande SP.

estudo de caso 
longitudinal em uma 
empresa de 
biotecnologia

• 47% das estruturas de RH haviam terceirizado suas 
atividades operacionais,
• 51% estavam atuando com um modelo de 
consultoria interna,
• 51% tinham como principal papel fornecer novos 
processos e conhecimentos em gestão de pessoas para 
os clientes internos.

• 16% dos profissionais de RH querem ter uma 
postura mais estratégica,
• 30% não têm nem essa perspectiva.  

•alterações ocorreram na estrutura de RH em função 
das exigências decorrentes das transformações no 
ambiente de negócio da empresa. Ao analisar essas 
transformações os autores conseguem observar a 
inclusão dos papéis sugeridos por Ulrich (1997) e a 
contribuição que o exercício desses papéis trouxe para 
a aferição dos resultados organizacionais. 

Pesquisa                                                        Achados

Albuquerque e Fischer 
(2007)

Tonelli (2002) 

Silva et al (2006)

Tendências em gestão 
de pessoas para o século 
XXI.

Estudo longitudinal 
sobre o perfil do gestor 
de RH da Grande SP.

estudo de caso 
longitudinal em uma 
empresa de 
biotecnologia

• 47% das estruturas de RH haviam terceirizado suas 
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Quadro 9: Competências do profissional de RH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Algumas considerações podem ser feitas tomando-se por base a amostra de estudos 

apresentada: (i) é quase unanimidade que o conhecimento do negócio passa a ser um 

diferencial dos profissionais de RH; (ii) algumas das práticas de gestão de pessoas que 

suportam as estratégias de negócio são também consideradas competências dos profissionais 

de RH; (iii) um grupo grande das competências está direcionado a construção de um novo 

perfil pessoal desse profissional e, (iv) a ênfase para os resultados aparece como uma nova 

demanda da área. Vale a pena ressaltar que essa proposta de competências deve ser alinhada 

aos diversos papéis e graus de senioridade dos profissionais de RH, o que pode facilitar o 

processo de desenvolvimento dessas pessoas. 

Pesquisador Competências

Eichinger e Ulrich (1997)

Albuquerque e Fischer (2001)

Becker et al(2001), Brillinger (2001)  

Wright (2001)  

Lawler (2005)

Ulrich, Brockbank, Johnson e 

Younger (2007)

- Credibilidade pessoal, integridade e confiança,
- Conhecimento do negócio,
- Presença pessoal, liderança e credibilidade profissional,
- Gestor da Mudança,
- Facilitação e liderança da mudança de RH.

- Orientação para Resultados,
- Promotor de Mudança Cultural e de Atitudes,
- Orientação para o Cliente,
- Liderança,
- Trabalho em Equipe.

- Conhecimento do negócio,
- Fornecimento de práticas de RH,
- Gestão da Mudança,
- Gestão da Cultura,
- Credibilidade pessoal.

- Habilidade de influência e persuasão,
- Habilidades interpessoais,
- Conhecimento técnico,
- Habilidade de lidar com a ambigüidade.

- Conhecimento do Negócio,
- Desenho organizacional,
- Desenvolvimento de capacidades organizacionais,
- Gestão do conhecimento,
- Elaboração de métricas de RH.

- Ativista Confiável,
- Administrador de Cultura e da Mudança,
- Arquiteto da Estratégia,
- Gestor de Talentos/Projetista da Organização,
- Executor Operacional,
- Aliado do Negócio.
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Pesquisador Competências
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Becker et al(2001), Brillinger (2001)  

Wright (2001)  

Lawler (2005)

Ulrich, Brockbank, Johnson e 

Younger (2007)

- Credibilidade pessoal, integridade e confiança,
- Conhecimento do negócio,
- Presença pessoal, liderança e credibilidade profissional,
- Gestor da Mudança,
- Facilitação e liderança da mudança de RH.

- Orientação para Resultados,
- Promotor de Mudança Cultural e de Atitudes,
- Orientação para o Cliente,
- Liderança,
- Trabalho em Equipe.

- Conhecimento do negócio,
- Fornecimento de práticas de RH,
- Gestão da Mudança,
- Gestão da Cultura,
- Credibilidade pessoal.

- Habilidade de influência e persuasão,
- Habilidades interpessoais,
- Conhecimento técnico,
- Habilidade de lidar com a ambigüidade.

- Conhecimento do Negócio,
- Desenho organizacional,
- Desenvolvimento de capacidades organizacionais,
- Gestão do conhecimento,
- Elaboração de métricas de RH.

- Ativista Confiável,
- Administrador de Cultura e da Mudança,
- Arquiteto da Estratégia,
- Gestor de Talentos/Projetista da Organização,
- Executor Operacional,
- Aliado do Negócio.
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O modelo desenvolvido por Ulrich, Brockbank, Johnson e Younger (2007) traz algumas 

diferenças fundamentais quando comparado ao modelo desenvolvido em 1997. Para o 

desenvolvimento do novo modelo, os autores utilizam como suporte uma análise de 

alinhamento: desafios de negócios, proposta de valor organizacional, capacidades 

organizacionais e o trabalho e papel das pessoas da área de RH. Vale ressaltar que este 

modelo sustenta a execução dos quatro (4) papéis de RH e, está bastante alinhado as 

estratégias de gestão de pessoas já discutidas nesse trabalho. 

 

Uma gestão de pessoas alinhada: estratégia, políticas e práticas e área de RH não prescinde de 

uma discussão sobre mensuração de resultados como forma de amarração e fechamento de um 

ciclo. O tema é polêmico, mas bastante importante. 
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6    RESULTADOS INFLUENCIADOS PELA GESTÃO DE PESSOAS. 

 

Os estudos apresentados e discutidos nesse trabalho abordam a influência da Gestão de 

Pessoas nos resultados organizacionais de diversas formas. Alguns deles definem uma 

amostra de pesquisa formada com organizações que apresentam indicadores financeiros em 

patamares diferenciados e buscam, a partir disso, similaridades na Gestão de Pessoas. Outras 

pesquisas buscam aferir correlações estatísticas entre práticas e indicadores, tanto financeiros 

quanto operacionais. Um terceiro grupo de estudos tenta formular esquemas para propiciar 

uma linha de raciocínio que facilitem a formulação do processo de gestão.  

 

É importante entender que a ênfase no resultado é uma problemática da atualidade. Toulson e 

Dewe (2004) reforçam que o uso de mensuração é importante para ressaltar, nas organizações, 

a importância estratégica e competitiva das pessoas. 

 

Oliveira et al (2003) realizaram uma análise da pesquisa acadêmica sobre avaliação de 

resultados em Gestão de Pessoas. Partiram do pressuposto que alinhar Gestão de Pessoas aos 

objetivos estratégicos passa necessariamente pela existência de métodos que avaliem quais os 

resultados que as práticas e gestão de pessoas estão trazendo para a empresa. Depois de 

extensa pesquisa, selecionaram sessenta (60) trabalhos de cunho teórico ou empírico, sendo 

estes últimos com foco qualitativo ou quantitativo. Analisaram dezesseis (16) trabalhos 

nacionais e quarenta e quatro (44) trabalhos internacionais. 

 

Classificaram duas linhas básicas de pesquisa: uma delas busca indicadores financeiros para 

demonstrar o impacto da gestão de pessoas, utilizando como suporte o conhecimento 

financeiro de avaliações de ativos e; uma segunda linha de pesquisa que busca explicações 

que vão além dos indicadores financeiros para analisar essa contribuição.  

 

Cabe ressaltar que a temática principal das duas linhas de pesquisa é diferente. Enquanto na 

primeira o foco de análise é o capital humano e os resultados são medidos com relação à 

agregação de valor ao resultado do negócio; na segunda linha a ênfase está nas políticas e 

práticas de gestão de pessoas e como estas influenciam as habilidades e comportamento das 

pessoas para que estas atuem na implementação das estratégias de negócio, que, por fim, 

trazem retorno sobre o capital empregado. 
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Corroborando os achados mencionados anteriormente, está a análise de Lacombe (2004). A 

autora, em seu trabalho sobre a contribuição da gestão das pessoas para os resultados, ressalta 

que as pesquisas acadêmicas sobre o tema são muito diversas. Apresentam unidades de 

análises variadas, excesso de indicadores financeiros, horizontes de análise distintos, foco de 

indicadores diferenciados, entre outras questões. 

 

Em função do exposto, é necessário entender um pouco mais as linhas de pesquisa para 

suportar uma reflexão sobre a contribuição da gestão de pessoas para o resultado 

organizacional. 

 

6.1 Abordagens para analisar resultados em Gestão de Pessoas. 

 

Uma abordagem completa, que incorpora abrangência de análise, diversidade de indicadores e 

análises quantitativas e qualitativas é o Balanced Scorecard de Kaplan e Norton (1997). 

Segundo os próprios autores, o BSC “... traduz a missão e a estratégia das empresas num 

conjunto abrangente de medidas de desempenho que serve de base para um sistema de 

medição e gestão estratégica...”.  

 

O scorecard mede o desempenho organizacional sob quatro (4) perspectivas equilibradas: 

financeira, do cliente, dos processos internos da empresa e do aprendizado e crescimento. De 

uma forma esquemática segue a lógica estratégica do BSC: 
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Quadro 10: Lógica Estratégica do BSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: elaborado pela autora utilizando informações de KAPLAN, NORTON. A Estratégia em ação, 1997. 

 

O esquema favorece uma série de análises interessantes. São utilizadas, para isso, algumas 

definições de Kaplan e Norton (1997) para termos e expressões contidas no esquema: 

 

(i) As pessoas são colocadas como fonte de vantagem competitiva sendo esquematizadas 

na base do desenho como infra-estrutura da boa execução dos processos, de 

atendimento ao cliente e da implementação das estratégias; 

 

(ii) A busca pelo resultado é iniciada por uma série de vetores que coincidem com as 
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(iii) A satisfação, um indicador comportamental, é o direcionador primário da retenção e da 

produtividade que por sua vez levam ao resultado. Esses três (3) indicadores estão 

relacionados às políticas e práticas de gestão de pessoas que contribuem para o 

resultado (participação, reconhecimento, acesso à informação, seguranças nas relações e 

no emprego, treinamento adequado e suporte gerencial, entre outros). 

 

As medições propostas pelos autores para os três (3) principais indicadores bem como para os 

vetores direcionadores são, em sua maioria, indicadores quantitativos. Para os três (3) 

indicadores principais são propostas as seguintes medidas: 

 

o Satisfação: é medida por meio de pesquisas anuais ou contínuas. Para isso, todo o grupo 

de funcionários, ou um grupo escolhido aleatoriamente responde a questionários ou 

entrevistas que podem incluir os seguintes elementos: participação em decisões, 

reconhecimento por um bom trabalho ou desempenho, acesso a informação, suporte 

gerencial, satisfação geral com a empresa, entre outros; 

 

o Retenção: costuma ser medida como o percentual de rotatividade das pessoas-chave. Com 

isso, prioriza-se o investimento a longo-prazo, assim como se perpetuam os valores, o 

conhecimento de processos críticos e, espera-se maior sensibilidade para as necessidades 

dos clientes; 

 

o Produtividade: existem algumas formas de se medir produtividade. Uma delas, talvez a 

mais simples, é receita por funcionário. Esta é uma medida que pode gerar muita pressão 

interna nas organizações se utilizada como indicador único ou principal já que se pode 

somente trabalhar com dois números: receita (aumentar o numerador) ou alterar o número 

de funcionários (diminuir o denominador). É importante que a produtividade seja utilizada 

também como fonte motivacional. Outros componentes da produtividade que podem ser 

inseridos em um sistema de medição são, por exemplo: elevação do nível de habilidade do 

funcionário, inovação, melhoria de processos internos e clientes satisfeitos. 

 

Seguindo a linha do BSC, Becker, Huselid e Ulrich (2001) focaram seus estudos na dimensão 

aprendizagem e crescimento para propor o que chamaram de Scorecard de Gestão de Pessoas. 

Em linhas gerais, os autores propõem uma decomposição das estratégias de negócio em 

estratégias, políticas e práticas de gestão de pessoas, mas principalmente, se preocupam com 
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os produtos da gestão de pessoas. Na visão dos autores (Becker et al., 2001) os produtos são 

os resultados esperados especificamente pela implementação de determinada prática ou 

política. Com isso enfatizam que o processo de Gestão de Pessoas segue uma abordagem 

sistêmica (como já discutido nesse trabalho) o que muitas vezes não é simples. Um mapa 

estratégico empresarial baseado no BSC pode preceder a elaboração de um mapa estratégico 

em Gestão de Pessoas enfatizando a preocupação com comportamentos e competências 

desejadas para a implementação de estratégias de negócio. 

 

O processo sugerido para se chegar aos produtos da gestão de pessoas seria pensar em quais 

políticas e práticas de gestão escolher, como garantir que essas práticas estejam alinhadas, 

como medir a implementação dessas práticas e como medir a relação disso com os resultados 

empresariais. 

 

Ajudando a entender a forma de raciocínio apresentada estão os trabalhos de Lawler III, 

Levenson e Boudreau (2004) e de Broudeau (2006). Segundo esses trabalhos existem três (3) 

medidas básicas em gestão de pessoas: eficiência, eficácia e impacto. Vale a pena detalhar um 

pouco mais o que seriam esses conceitos: 

 

o Eficiência: este termo está relacionado à forma de realização das práticas de gestão de 

pessoas considerando os recursos utilizados como tempo, dinheiro e trabalho. São 

indicadores fáceis de definir, com informações também fáceis de serem coletadas; 

 

o Eficácia: A preocupação com a medição de eficácia está centrada na influência que 

determinadas políticas e práticas têm nas pessoas; 

 

o Impacto: Qual é a mudança na performance organizacional decorrente da estratégia de 

gestão de pessoas, isto é, de um determinado conjunto de políticas e práticas. 

 

Ao se analisar as medidas de eficiência, eficácia e impacto pode-se concluir que (i) nem todas 

são estratégicas para o desempenho das organizações (ii), porém, a não definição de medidas 

de impacto menor, como a eficiência, pode inviabilizar a produção das demais (iii), mas; um 

processo executado de forma eficiente pode não ser garantia de eficácia e impacto, (iv) assim, 

a preocupação com a definição desses processos e conjunto de medidas deve ser suportado 

por um pensamento estratégico de ação e de gestão de pessoas. 
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Podem-se alinhar as abordagens sugeridas pelos autores ressaltando que a eficiência, eficácia 

e impacto, estariam embutidos no BSC de gestão de pessoas como forma de garantir o 

alinhamento entre prática, políticas e estratégia de gestão de pessoas e a estratégia de negócios 

escolhida e desenvolvida por determinada organização. 

 

Fitz-enz Jr (2001) propõe uma forma de medir o “valor econômico” do desempenho dos 

funcionários.  Para tal, o autor define que a medição do retorno sobre o capital humano 

começa com uma compreensão das tarefas envolvidas com a gestão do capital humano. Sua 

proposta agrega a definição de indicadores para alguns dos processos de gestão de pessoas. A 

figura a seguir, simboliza essas atividades: 

 

Quadro 11: a estrela de gerenciamento do capital humano e seus indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora com base em Jac Fitz-enz. Retorno do Investimento em Capital Humano, 2001. 
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As abordagens apresentadas são distintas e, em alguns casos, se complementam. Cada 

organização deve analisar como melhor utilizar uma ou uma composição entre as abordagens 

para aferir os resultados. Pesquisadores devem fazer essa mesma análise. 

 

6.2 Trabalhos sobre resultados em Gestão de Pessoas. 

 

Alguns trabalhos acadêmicos sobre resultados em Gestão de Pessoas corroboram a discussão 

iniciada anteriormente: 

 

Quadro 12: pesquisas sobre resultado de Gestão de Pessoas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Existem várias formas de medir a contribuição da Gestão de Pessoas para os resultados 

organizacionais. O importante é escolher a sistemática mais alinhada a outros mecanismos 

organizacionais (a exemplo do BSC) e utilizar o pensamento sistêmico na formulação do 

processo de mensuração. Partir diretamente para a medição de um indicador de impacto ou 

um demonstrativo financeiro da agregação de valor do capital humano pode não ser simples e 

até dificultar o entendimento organizacional sobre esse processo. 

 

A área de RH, como parte atuante do processo de Gestão de Pessoas, também pode ter ou 

sofrer processos de medição.  

Horibe (2004)

Ott e Dijt (2005)

Bassi e McMurrer (2007)

Relatando uma 
pesquisa do Gallup 

Institute

. 

Estudou 154 casas de 
cuidados de idosos na 
Holanda.

Pesquisa longitudinal 
em empresa de 
manufatura.

Lucros aumentam quando os funcionários apresentam 
as seguintes atitudes:
• sentem que têm a oportunidade de fazer o que fazem 
melhor,
• acreditam que suas opiniões contam,
• percebem que colegas de trabalho estão 
comprometidos com a qualidade,
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6.3 Medindo os resultados da área de RH. 

 

A área de RH está relacionada às medições dos indicadores eficiência, eficácia e impacto 

desse processo; aliás, desempenha um papel importante na preparação desses indicadores e 

seus processos de aferição.   

 

É importante para consolidar sua atuação nas organizações que, complementando o processo 

de análise de resultado da gestão de pessoas, o desempenho da área de RH seja medido. 

Phillips (1996) complementa o estudo de outros pesquisadores endereçando formas de medir 

a área de RH. Para isso, propõe formas quantitativas e qualitativas para a realização desse 

processo: 

 

o Pesquisas de reputação da área de RH: clientes da área de RH (pessoas da organização 

influenciadas e gestores) ressaltam sua percepção sobre a área. Esse processo pode estar 

relacionado a processos e práticas executados pela área ou exercício de papéis (a exemplo 

da proposta de Ulrich (1997)) e, competências dos profissionais; 

 

o Auditoria da área de RH: processo sistemático de analisar missão, estrutura, práticas, 

alinhamento entre práticas e seus indicadores, documentação e processos de controle; 

 

o Estudos de Caso em estruturas de RH: análises qualitativas sobre sucesso de 

implementações de processos e/ou das estruturas. Esse processo pode suportar novos 

recursos e investimentos na função; 

 

o Monitoramento de custos na área de RH: algumas mudanças de processo ou práticas em 

gestão de pessoas podem ser caras. Entender esse processo para contrabalançar aos 

resultados dos mesmos é um processo importante;  

 

o Benchmarking competitivo: comparação de processos, práticas, indicadores e resultados 

com outras organizações. Esse processo pode servir para sugerir novas práticas e 

processos, bem como para analisar a forma de execução dos mesmos. 
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As cinco (5) formas propostas por Phillips (1996) podem complementar o processo de 

aferição de resultados em gestão de pessoas (BSC, indicadores financeiros, gestão do capital 

humano,...) integrando a estrutura de RH a busca do resultado em gestão de pessoas. 

 

6.4 As dificuldades do processo de medição. 

 

Medir e focar em resultados é um processo altamente dependente da nova postura do 

profissional de RH. Os profissionais de RH devem estar constantemente atentos para 

adicionar valor às diversas partes envolvidas na organização (stakeholders) por meio da sua 

efetiva contribuição (trabalho que desenvolvem para os outros), do seu conteúdo (do valor 

agregado quando são realizadas as contribuições), do processo de governança (quem executa 

o que para quem) e do desenvolvimento das competências.  

 

E esse valor adicionado deve ser medido, seja por meio da postura da área de RH ou da 

eficiência, eficácia e impacto da gestão de pessoas. Focar nas medições auxilia o alinhamento 

da gestão de pessoas com a estratégia da organização e sua implementação (OVERMAN, 

1999; ULRICH, 2001). 

 

Porém, o processo não é simples. Fitz-enz (2001) define onze (11) princípios para orientar o 

processo de medição. Alguns deles ajudam a entender as dificuldades. Transformar dados em 

informações para tomada de decisão, não é um processo simples, ainda mais com as medições 

de capital humano, que não são tão precisas quanto às financeiras. Muitas vezes, medimos 

fatores intangíveis e qualitativos e existe uma crença de que não podemos demonstrar a 

relação causa e efeito desses fatores. Mas é importante observar que é o capital humano que 

muitas vezes alavanca os outros capitais para criar valor ao negócio. O sucesso nas medições 

muitas vezes está no compromisso contínuo com esse processo. 

 

O processo de medição, por meio de qualquer das abordagens apresentadas vem reforçar duas 

questões: primeiro garantir que tudo que é medido é gerenciado e segundo, consolidar pessoas 

como vantagem competitiva. Resultados organizacionais diferenciados podem ser um bom 

ponto de partida para verificar a gestão de pessoas como vantagem competitiva, em cenários 

competitivos nos quais pessoas fazem diferença. Alinhar estratégias, políticas e práticas de 

gestão de pessoas e uma área de RH com postura estratégica pode ser um fator diferencial 

competitivo nessas organizações.   
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7    A PESQUISA. 

 

Pesquisa é qualquer investigação organizada para fornecer informações para solução, 

entendimento ou aprofundamento de um problema. As pesquisas acadêmicas podem ser 

divididas sob dois paradigmas (CRESWELL, 1994, COLLIS e HUSSEY, 2005).  Esses dois 

paradigmas, ou filosofia de pesquisa são o positivista e o fenomenológico. 

 

Em uma pesquisa amparada pelo paradigma positivista procuram-se fatos ou as causas dos 

fenômenos sociais dando pouca importância ao estado subjetivo do individuo; baseia-se, 

portanto, em rigor, objetividade e precisão. Este paradigma também supõe que a realidade 

social é independente das pessoas e existe independentemente de estarmos nela. Já a pesquisa 

suportada pelo paradigma fenomenológico é utilizada para examinar e refletir percepções para 

se obter um entendimento de atividades sociais e humanas. Normalmente, ela é utilizada 

quando não se tem muita informação sobre variáveis em um contexto ou mesmo muita teoria 

de suporte. Ao se realizar uma pesquisa fenomenológica, não se espera resolver um problema, 

mas sim fazer descobertas ou compreender razões.  

 

Collis e Hussey (2005) descrevem as características principais dos dois paradigmas de 

pesquisa como demonstrado no quadro a seguir: 

 

Quadro 13: características dos dois principais paradigmas de pesquisa. 

 

.  
 

 

 

 

Fonte: COLLIS, J.; HUSSEY, R.. Pesquisa em Administração, 2005, p. 61. 

 

A terminologia em pesquisa sofre muitas mudanças de acordo com o pesquisador e sua 

abordagem. Por exemplo, Creswell (1994) após se apoiar em vários autores, decide utilizar os 

termos quantitativo e qualitativo para se referir aos paradigmas positivista e fenomenológico. 

Por outro lado, os termos quantitativo e qualitativo podem significar, também, o processo de 

coleta e análise dos dados. 

Paradigma Positivista Paradigma Fenomenológico    

Tende a produzir dados quantitativos,
Usa amostras grandes,
Interessa-se por testes de hipóteses,
Os dados são altamente específicos e precisos
A localização é artificial,
A validade é baixa,
Generaliza de amostra para população.

Tende a produzir dados qualitativos,
Usa amostras pequenas,
Interessa-se pela geração de teorias,
Os dados são plenos de significados e subjetivos,
A localização é natural,
A validade é alta,
Generaliza de um cenário para outro.

Paradigma Positivista Paradigma Fenomenológico    

Tende a produzir dados quantitativos,
Usa amostras grandes,
Interessa-se por testes de hipóteses,
Os dados são altamente específicos e precisos
A localização é artificial,
A validade é baixa,
Generaliza de amostra para população.

Tende a produzir dados qualitativos,
Usa amostras pequenas,
Interessa-se pela geração de teorias,
Os dados são plenos de significados e subjetivos,
A localização é natural,
A validade é alta,
Generaliza de um cenário para outro.
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Como o objetivo definido desse estudo é analisar o alinhamento entre estratégia, práticas de 

gestão de pessoas e estrutura da área de recursos humanos como um diferencial competitivo 

na gestão de pessoas, o paradigma escolhido é o qualitativo, segundo a terminologia sugerida 

por Creswell (1994).  O problema de pesquisa em questão é dependente do contexto (cenário 

competitivo, objetivos, filosofias e diferenciais organizacionais). Existem teorias sobre o 

assunto, a exemplo de todo o referencial teórico traçado por este trabalho. A proposta de 

integração das mesmas realizada nesse trabalho pode não ser inédita, mas não está totalmente 

presente em trabalhos acadêmicos da área. O processo de trabalho é indutivo e interpretativo, 

suportado por um contexto específico. O conjunto de teorias servirá para suportar e análise e 

entender o fenômeno. O objetivo principal foi compreender e explanar o fenômeno, suas 

características e seu significado, não a sua freqüência. 

 

A pergunta de pesquisa a ser respondida é: A Gestão de Pessoas da sua Organização está 

alinhada às estratégias organizacionais?  Essa pergunta é suportada por perguntas específicas 

como: Quais estratégias de gestão de pessoas contribuem para a execução dos objetivos 

organizacionais? Como traduzir essas estratégias em políticas e práticas que reforcem o 

comportamento desejado das pessoas? Qual é o papel da área e dos profissionais de Recursos 

Humanos nesse processo? Como aferir a contribuição das pessoas? O alinhamento entre 

estratégia de negócio e gestão de pessoas é um diferencial competitivo? 

 

Existem algumas metodologias de pesquisa associadas ao paradigma qualitativo de pesquisa, 

são elas: pesquisa-ação, estudos de casos, etnografia, teoria fundamentada e hermenêutica, 

entre outras. Para a realização da pesquisa empírica desse trabalho foi escolhida a 

metodologia de estudo de caso. 

 

7.1 A Metodologia escolhida: o estudo de caso.  

 

Eisenhardt (1989) define estudo de caso como sendo “... uma estratégia de pesquisa que foca 

no entendimento da dinâmica presente dentro de um único ambiente”. Isto significa um 

exame extensivo de um único exemplo de um fenômeno de interesse. Yin (2005) acrescenta 

que os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 

 

Trata-se de uma estratégia abrangente de pesquisa; não incluindo somente o processo de 

planejamento da mesma, mas também as técnicas de coleta de dados e as abordagens para 
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análise dos mesmos. Yin (2005, p.33) utilizando a lógica apresentada propõe a seguinte 

continuação para a definição técnica de uma investigação utilizando o estudo de caso: 

“... enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito mais variáveis de interesse do 
que pontos de dados, e, como resultado, baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados 
precisando convergir em um formato de triângulo, e, como outro resultado, beneficia-se do 
desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a análise de dados....” 
 
 

Os estudos de caso dividem-se em três propósitos segundo Yin (2005): exploratório – 

situações em que existe pouca teoria ou um conjunto deficiente de conhecimento e, o estudo 

vem a fornecer base empírica para a formação de novas teorias; descritivo – com o objetivo 

de descrever práticas correntes e, explanatório – estudo em que a teoria existente é usada para 

entender e explicar o que está acontecendo. 

 

Além desses propósitos, Scapens (1990 apud COLLIS e HUSSEY, 2005) sugere os estudos 

de caso ilustrativos (pesquisa tenta ilustrar práticas novas e possivelmente inovadoras 

adotadas em determinadas organizações) e os estudos de caso experimentais (pesquisa 

examina as dificuldades para implementar novos procedimentos e técnicas em uma 

organização e avalia seus benefícios). 

 

Independente da escolha do propósito do estudo de caso, Martins (2006) ressalta que a 

escolha pelo estudo de caso requer certo rigor do pesquisador por se tratar de uma estratégia 

com processos não rotinizados. A busca pela qualidade e rigor científico é fundamental. 

Assim sendo, o caso deve ser qualificado como importante – trazendo uma abordagem 

original e deve ser eficaz – capaz de garantir confiabilidade e validade ao estudo. 

 

No presente trabalho, a escolha pelo estudo de caso se dá pela própria definição da questão de 

pesquisa, representada pela relação entres vários conceitos: cenário competitivo; estratégia 

organizacional; estratégia, políticas e práticas de gestão de pessoas; estrutura de RH e aferição 

de resultados. Uma análise aprofundada, alinhada ao contexto deve ser feita para a verificação 

das relações ou não-relações entre os conceitos em situação da vida real. 

 

A ênfase no capital humano é um assunto contemporâneo. Alguns trabalhos acadêmicos, 

realizados a partir da última década do século XX, se concentraram em estudar estratégias, 

políticas e práticas de gestão de pessoas que contribuem para a melhoria dos resultados 

organizacionais; ou mesmo analisar modelos de Recursos Humanos que mais colaboram para 



 58 

a implementação das estratégias organizacionais. A pesquisa é extensa, em sua maioria são 

trabalhos quantitativos que resultam em análises de tendências, destacam o estágio atual de 

implementações nas organizações e fazem a correlação entre práticas de gestão de pessoas e 

resultados. Os achados são, na maioria dos estudos, considerados universais. Aspectos como 

ambiente de negócio, dependência da estratégia organizacional e o alinhamento entre 

estratégia, políticas e práticas de gestão de pessoas e estruturas de Recursos Humanos são 

pouco valorizados. 

 

Assim, um estudo de caso que analise em profundidade os impactos e conseqüências do 

processo de alinhamento entre estratégia, prática, estrutura e resultado, bem como seu 

processo de desenvolvimento; representa um estudo relevante, especialmente considerando o 

cenário competitivo brasileiro. 

 

Os propósitos escolhidos para o estudo de caso são o descritivo e explanatório. A revisão 

teórica substantiva realizada nesse trabalho vem caracterizar o propósito explanatório do 

estudo de caso e o mesmo será também descritivo, relatando as práticas e situações correntes 

na organização em análise. 

 

7.2 A escolha do caso. 

 

Para suportar o processo de escolha do caso, este trabalho busca referência nos estudos sobre 

definições e implementações de estratégia dos negócios e contribuição estratégica da estrutura 

de Recursos Humanos. 

 

Em seu trabalho sobre a constituição do modelo competitivo de gestão de pessoas no Brasil, 

Fischer (1998) traça uma análise sobre a gestão de pessoas e a competitividade. As pessoas 

devem ser vistas como um recurso estratégico nas organizações para servirem de vantagem 

competitiva. O autor cita, ainda, uma análise de Porter (1985) que reforça que a gestão das 

pessoas afeta a vantagem competitiva de qualquer organização, mas em algumas é a chave 

dessa vantagem. Por esta ótica observa-se a relação do cenário competitivo e as pessoas. 

 

Uma outra abordagem é entender como os objetivos estratégicos podem ser desdobrados 

internamente nas organizações. Nessa linha, Treacy e Wiersema (1998) reforçam que após a 

definição de uma proposição de valor empresarial e do modelo operacional movido por esse 
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valor, as organizações devem definir suas disciplinas de valor. Esses autores classificam três 

(3) disciplinas: excelência operacional, liderança em produto e intimidade com o cliente. 

Segundo seus estudos de caso, tanto para liderança em produto quanto para intimidade com o 

cliente, questões como gestão de talentos e alto desempenho são fundamentais. Desta forma, 

estas disciplinas reconhecem a gestão de pessoas como um processo diferenciado que traz um 

diferencial competitivo. 

 

Ainda abordando a estratégia, embora utilizem de forma distinta os conceitos e os focos 

estratégicos das organizações, tanto Porter (1985) quanto Rue e Holland (1989) reforçam o 

crescimento e a inovação como estratégias que demandam uma gestão diferenciada das 

pessoas para a conclusão dos resultados. Pode-se inferir, com isso, que estas estratégias 

requeiram uma gestão de pessoas que as considere como recursos estratégicos. 

 

Levando em conta a contribuição estratégica da área de RH pode-se utilizar para análise os 

trabalhos de Lawler e Boudreau (2006). Em um processo de pesquisa tri-anual, os autores 

enfocam as mudanças nas estruturas de RH em grandes organizações, e como e onde se 

percebem as contribuições dessa área.  Entre outros achados, na quarta edição dessa pesquisa, 

os autores observam que existe alta correlação entre estratégia de negócio e a gestão de 

pessoas. Algumas estratégias como o crescimento e estratégias que envolvem o capital 

humano e o conhecimento, acabam por precisar e/ou ter uma contribuição mais estratégica de 

RH, ou maior ênfase na gestão das pessoas. Suportando essa gestão, aparecem práticas como 

a gestão de talentos e do conhecimento. Além disso, organizações com estratégias voltadas 

para inovação, como reforça os achados de Lee (1994) também acabam por ter estratégias e 

práticas de gestão de pessoas mais alinhadas ao desenvolvimento de seus colaboradores, 

considerando-os fonte de capital e elementos de vantagem competitiva. 

 

Partindo dessa análise e do suporte acadêmico, escolheu-se, por meio de dados secundários, 

um caso que atendesse aos seguintes requisitos: (i) estratégias desenvolvidas baseadas em 

inovação ou focalização, (ii) desenvolver produto ou serviço intimamente ligado a 

conhecimento e com forte utilização do capital humano e, (iii) desejável é a participação dessa 

organização em pesquisas de formadores de opinião ou listas de reconhecimento em gestão de 

pessoas.  
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A organização escolhida como foco de estudo é a Oxiteno, uma das maiores empresas 

químicas brasileiras que atua no mercado interno e externo. Embora seja uma empresa de 

capital intensivo, a escolha foi realizada em função das demandas do cenário competitivo em 

que está inserida, das suas estratégias e forma de atuação para enfrentar essas demandas e, da 

abertura da mesma para a realização do estudo de caso. 

 

Com relação ao cenário competitivo da indústria química, Wongtschowski (2002) fez uma 

análise dos riscos e oportunidades no final do século XX e início do século XXI. Em sua 

análise, fenômenos como globalização (padronização de produtos e demandas), concentração 

(criação de empresas de grande porte), especialização em linhas de produtos e 

descentralização geográfica (em função da produção de derivados de gás natural) já 

representam demandas existentes sobre estas organizações. No início do século XXI, políticas 

ambientais e sociais somam-se a um foco crescente no mercado, onde o cliente determina o 

que precisa, e a busca de cada organização por crescente competitividade com evolução 

tecnológica e pesquisa e desenvolvimento de produtos. 

  

A Oxiteno, inserida nesse cenário, busca sua expansão através de crescimento por escala e 

diferenciação tecnológica, no Brasil e no exterior. Como suas vantagens competitivas, a 

organização destaca eficiência operacional e liderança (é a maior produtora de óxido de eteno 

e de seus principais derivados na América do Sul e grande produtora de especialidades) 

(www.ultra.com.br; www.oxiteno.com.br). Uma análise mais específica sobre a organização, 

suas estratégias e vantagens competitivas será conduzida na descrição do caso. 

 

O ambiente competitivo complexo e em mudança, aliado à necessidade de crescimento e a 

fabricação de produtos desenvolvidos com pesquisa contínua, tornam a organização um 

ambiente de pesquisa interessante ao objetivo desse estudo. Além de esta organização 

representar um dos maiores setores da indústria de transformação brasileira.  

 

Em termos de reconhecimento externo, em 2002 a Oxiteno recebeu prêmios da ABIQUIM 

(Associação Brasileira das Indústrias Químicas) e da FINEP (Financiadora de Estudos e 

Pesquisas vinculadas ao Ministério de Ciências e Tecnologia) referentes a grau de inovação, 

inovação tecnológica e posicionamento da empresa frente à inovação.  
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A autora foi autorizada a realizar o estudo de caso por ter relações com o Grupo Ultra, 

entidade controladora da Oxiteno, o que facilitou o acesso a pessoas e informações, 

garantindo a essência do estudo de caso: exame extensivo de um único exemplo de um 

fenômeno de interesse (EISENHARDT, 1989). Uma conversa inicial, que teve como foco a 

discussão do protocolo de pesquisa (ver APÊNDICE I), fundamentou uma carta do diretor 

superintendente ao corpo gerencial introduzindo o processo de pesquisa (ver APÊNDICE III). 

O estudo foi realizado enfocando o Brasil, embora a organização tenha operações na 

Argentina, nos EUA, no México e na Venezuela como forma de garantir a capacidade de 

observação direta. 

 

7.3 A coleta de dados. 

 

O estudo de caso deve começar com a elaboração do protocolo de estudo de caso. Neste, o 

pesquisador consegue se organizar para proceder com a coleta de dados, preparar-se para a 

análise desses dados e para a redação do caso (YIN, 2005). O protocolo, também, é 

fundamental na garantia da confiabilidade da pesquisa. Para o presente trabalho o protocolo 

está dividido em: introdução ao estudo de caso e objetivo do protocolo; procedimentos de 

coleta de dados; esboço do relatório de estudo de caso e, instrumentos de coleta e análise dos 

dados no estudo de caso (seguindo a estrutura proposta por Yin (ibid.)) (ver APÊNDICE I). 

 

O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que permite e/ou comporta a utilização de 

múltiplos métodos de coleta de dados (EISENHARDT, 1989). Os variados métodos de coleta 

de dados têm características distintas, como mostra o quadro a seguir: 
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Quadro 14: Fontes de evidência, seus pontos fortes e fracos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora tendo como base: Martins (2002, 2006), Collis e Hussey (2005) e Yin (2006). 

 

É ideal trabalhar com uma combinação entre os métodos para minimizar os pontos fracos de 

cada método e também suportar uma triangulação entre os achados. Para essa pesquisa foi 

definido o seguinte plano de coleta de dados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes de Evidência                                     Pontos Fortes                         Pontos Fracos

Documentação

• cartas, agendas, avisos, estudos, 
documentos administrativos para 
corroborar e valorizar as evidencias 
vindas de outras fontes.

Entrevistas

• perguntas a participantes 
selecionados que podem ser realizadas 
de forma espontânea, focada ou 
suportarem um levantamento formal,

Observações diretas

• comportamentos e condições 
ambientais em visitas de campo.
.
Artefatos físicos

• ferramentas, instrumentos, obras 
observadas em visita de campo.

Grupos de Foco

• entrevista em profundidade realizada 
em grupo com espaço para observação
.     

Questionários

• lista de perguntas cuidadosamente 
estruturadas. 

- estável (pode ser revisada 
inúmeras vezes),
- discreta (independente)
- exata (contém nomes referencias 
e detalhes),
- ampla cobertura.

- direcionadas (enfocam 
diretamente questões do estudo de 
caso),
- perceptivas (fornecem 
inferências causais percebidas)

- realidade (acontecimentos em 
tempo real),
- contextuais.

- capacidade de percepção em 
relação a aspectos culturais.
- capacidade de percepção em 
relação a operações técnicas.

- riqueza e flexibilidade da coleta, 
- encorajamento mútuo entre  
participantes.

- respostas padronizadas, 
comparáveis,
- amostras maiores de 
respondentes.

- capacidade de recuperação (pode 
ser baixa),
- seletividade tendenciosa (se a 
coleta não estiver completa)
- relato de vieses,
- o acesso pode ser negado.

- vieses (questões mal elaboradas),
- imprecisões devido à memória 
do entrevistado.
- reflexibilidade (o entrevistado dá
o que o entrevistador quer ouvir).

- consomem tempo e dinheiro,
- seletividade,
- reflexibilidade.

- seletividade,
- disponibilidade.

- influência entre os participantes,
- menor controle sobre os dados 
coletados,
- grupo heterogêneo.

- má interpretação das questões,
- não deve ser muito extenso.
- deve haver controle do número 
de respostas.

Fontes de Evidência                                     Pontos Fortes                         Pontos Fracos

Documentação

• cartas, agendas, avisos, estudos, 
documentos administrativos para 
corroborar e valorizar as evidencias 
vindas de outras fontes.

Entrevistas

• perguntas a participantes 
selecionados que podem ser realizadas 
de forma espontânea, focada ou 
suportarem um levantamento formal,

Observações diretas

• comportamentos e condições 
ambientais em visitas de campo.
.
Artefatos físicos

• ferramentas, instrumentos, obras 
observadas em visita de campo.

Grupos de Foco

• entrevista em profundidade realizada 
em grupo com espaço para observação
.     

Questionários

• lista de perguntas cuidadosamente 
estruturadas. 

- estável (pode ser revisada 
inúmeras vezes),
- discreta (independente)
- exata (contém nomes referencias 
e detalhes),
- ampla cobertura.

- direcionadas (enfocam 
diretamente questões do estudo de 
caso),
- perceptivas (fornecem 
inferências causais percebidas)

- realidade (acontecimentos em 
tempo real),
- contextuais.

- capacidade de percepção em 
relação a aspectos culturais.
- capacidade de percepção em 
relação a operações técnicas.

- riqueza e flexibilidade da coleta, 
- encorajamento mútuo entre  
participantes.

- respostas padronizadas, 
comparáveis,
- amostras maiores de 
respondentes.

- capacidade de recuperação (pode 
ser baixa),
- seletividade tendenciosa (se a 
coleta não estiver completa)
- relato de vieses,
- o acesso pode ser negado.

- vieses (questões mal elaboradas),
- imprecisões devido à memória 
do entrevistado.
- reflexibilidade (o entrevistado dá
o que o entrevistador quer ouvir).

- consomem tempo e dinheiro,
- seletividade,
- reflexibilidade.

- seletividade,
- disponibilidade.

- influência entre os participantes,
- menor controle sobre os dados 
coletados,
- grupo heterogêneo.

- má interpretação das questões,
- não deve ser muito extenso.
- deve haver controle do número 
de respostas.
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Quadro 15: plano de coleta de dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

O plano apresentado contempla uma utilização dos conceitos utilizados na revisão 

bibliográfica (capítulos dois (2) a seis (6)) para a abordagem do problema e da pergunta de 

pesquisa. Ele foi elaborado antes do início da pesquisa de campo e sofreu poucas alterações 

ao longo do processo de pesquisa. 

Método Fonte Dados Consideração

Entrevista em 

profundidade

Análise 

documental

Questionário

Grupos de Foco

Observação 

direta

Executivo
principal

Executivo de 
RH e parte de 
sua estrutura

Internet, 
intranet, 
documentos,  
políticas, 
relatórios, 
pesquisas 
internas.

Gestores da 
organização
(amostra)

Amostras de 
funcionários

Todas as fontes

• cenário de 
negócio,
• estratégia e sua 
formulação,
• estratégia de 
gestão de pessoas,
• análise de 
resultados 
organizacionais.

• estratégia de 
gestão de pessoas e 
sua formulação,
• estrutura da área 
de RH,
• políticas e 
práticas de gestão 
de pessoas,
• controle e 
resultados da área,
• resultados 
alinhados a gestão 
de pessoas.

• estratégias,
• políticas e 
práticas,
• resultados.

• percepção da 
gestão de pessoas,
• percepção da 
atuação da 
estrutura de RH,
• análise de 
impactos em 
pessoas e 
resultados.

• percepção quanto 
a políticas, práticas 
e resultados.

• comportamentos 
e condições 
ambientais

Uma análise temporal de 
possíveis mudanças 
(estratégia, estrutura, 
práticas e resultados) será
buscada (ver APÊNDICE 
II).

Contemplado o 
entendimento sobre   
mudanças refletindo a 
adaptação ao cenário e 
momento organizacional.
(ver APÊNDICE II)

Lista elaborada antes e 
durante o estudo de caso
(ver APÊNDICE I).

Utilizado um conjunto de 
questionários por meio 
eletrônico. Questionários e 
processo de pré-teste
(ver APÊNDICE II). 

Planejado após processo 
de entrevista e análise 
documental

O processo ocorre nas 
visitas a campo.

Objetivo

Entender o 
processo 
decisório e 
movimentos 
organizacionais.

Compreender a 
evolução do 
processo de 
gestão de pessoas 
e a busca pelo 
alinhamento.

Suportar melhor 
as entrevistas e 
complementá-las.

Perceber o papel 
dos líderes no 
processo de 
gestão de 
pessoas.

Incluir as pessoas 
na análise.

Qualificar os 
achados

Método Fonte Dados Consideração

Entrevista em 

profundidade

Análise 

documental

Questionário

Grupos de Foco

Observação 

direta

Executivo
principal

Executivo de 
RH e parte de 
sua estrutura

Internet, 
intranet, 
documentos,  
políticas, 
relatórios, 
pesquisas 
internas.

Gestores da 
organização
(amostra)

Amostras de 
funcionários

Todas as fontes

• cenário de 
negócio,
• estratégia e sua 
formulação,
• estratégia de 
gestão de pessoas,
• análise de 
resultados 
organizacionais.

• estratégia de 
gestão de pessoas e 
sua formulação,
• estrutura da área 
de RH,
• políticas e 
práticas de gestão 
de pessoas,
• controle e 
resultados da área,
• resultados 
alinhados a gestão 
de pessoas.

• estratégias,
• políticas e 
práticas,
• resultados.

• percepção da 
gestão de pessoas,
• percepção da 
atuação da 
estrutura de RH,
• análise de 
impactos em 
pessoas e 
resultados.

• percepção quanto 
a políticas, práticas 
e resultados.

• comportamentos 
e condições 
ambientais

Uma análise temporal de 
possíveis mudanças 
(estratégia, estrutura, 
práticas e resultados) será
buscada (ver APÊNDICE 
II).

Contemplado o 
entendimento sobre   
mudanças refletindo a 
adaptação ao cenário e 
momento organizacional.
(ver APÊNDICE II)

Lista elaborada antes e 
durante o estudo de caso
(ver APÊNDICE I).

Utilizado um conjunto de 
questionários por meio 
eletrônico. Questionários e 
processo de pré-teste
(ver APÊNDICE II). 

Planejado após processo 
de entrevista e análise 
documental

O processo ocorre nas 
visitas a campo.

Objetivo

Entender o 
processo 
decisório e 
movimentos 
organizacionais.

Compreender a 
evolução do 
processo de 
gestão de pessoas 
e a busca pelo 
alinhamento.

Suportar melhor 
as entrevistas e 
complementá-las.

Perceber o papel 
dos líderes no 
processo de 
gestão de 
pessoas.

Incluir as pessoas 
na análise.

Qualificar os 
achados
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7.4 Definição da Amostra e o processo da coleta de dados. 

 

A amostra dos gestores e funcionários da Organização foi definida no início do processo de 

coleta, ao mesmo tempo em que se iniciavam as entrevistas em profundidade e a coleta de 

dados secundários, em função da disponibilidade de informações e das análises dos dados, 

como descrito a seguir.  

 

A entrevista com o executivo principal (Diretor Superintendente) aconteceu com o roteiro 

definido prioritariamente, somente foram acrescentados dados qualitativos, relacionados à 

estratégia e vantagem competitiva da organização, obtidos na análise dos dados secundários, 

isto é, à medida que o executivo respondia, informações já coletadas foram colocadas e 

esclarecidas. A entrevista com o executivo de Recursos Humanos (Gerente de RH) também 

aconteceu com o roteiro desenvolvido no protocolo de estudo de caso. Houve a sugestão que 

mais três (3) pessoas de sua estrutura fossem entrevistadas: um dos consultores internos de 

Recursos Humanos e dois (2) profissionais especialistas: remuneração e serviços 

administrativos e informações. Todas as informações secundárias solicitadas foram fornecidas 

pela Organização, quando existentes. 

 

Os questionários para os gestores da organização foram disponibilizados, após o processo de 

validação, por meio da ferramenta QuestionPro – Online Research Made Easy 

(www.questionpro.com). Este aplicativo possibilita a estruturação do questionário e 

formatação de escala de forma amigável, além de controlar a lista e o período de distribuição, 

bem como fornecer uma análise exploratória dos dados: freqüências, localização (moda) e 

dispersão (COLLIS e HUSSEY, 2005).  

 

Para a elaboração da amostra, foi utilizada a abordagem de amostragem sistemática 

(MARTINS, 2002). Por se tratar de um estudo comunicado à organização, a intenção original 

do tamanho da amostra gerencial era de 50% da população. Foi solicitada uma lista em ordem 

alfabética com as pessoas em posições de gestão da organização (na nomenclatura da 

Oxiteno: diretores, gerentes e coordenadores). Esse grupo é composto por setenta e um (71) 

profissionais. No primeiro lote, foram enviadas pesquisas para trinta e seis (36) pessoas 

selecionadas seguindo o intervalo de amostragem.  Como na metade do prazo solicitado para 

as respostas haviam sido respondidos dezoito (18) questionários, mais um lote de dezessete 

(17) questionários foi enviado, seguindo o mesmo critério. No final do período previsto 
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inicialmente para as respostas, 39 dos 53 questionários foram respondidos totalmente (74% de 

índice de resposta). Como o recurso ficou disponível online, alguns respondentes entraram no 

sistema e desistiram no processo durante o preenchimento. Esses respondentes 

corresponderam a mais cinco (5) pessoas. 

 

Assim, o grupo que respondeu o questionário representa 55% da população de nível de gestão 

na Oxiteno.  

 

Dois (2) grupos de foco foram realizados com funcionários após as entrevistas em 

profundidade, coleta e análise de dados secundários e análise preliminar dos achados advindos 

dos questionários dos gestores. Esses grupos foram montados por meio de amostragem 

intencional, não probabilística. Um deles foi estruturado com pessoas de áreas múltiplas (sem 

representatividade industrial) e outro com representantes de unidade industrial (dez (10) 

representantes em cada grupo). A escolha foi baseada em representatividade (áreas) e perfil 

pessoal (pessoas que se sentissem à vontade com o processo). Houve uma indicação da área 

de RH, apresentada e discutida com a pesquisadora. Os convites para ao preenchimento do 

questionário eletrônico e grupo de foco encontram-se no APÊNDICE III. 

 

O foco da discussão do grupo foi comparar as respostas dos gestores com as dos grupos de 

funcionários; mesmo que os métodos de pesquisa não fossem inteiramente os mesmos. O 

roteiro dos grupos de foco foi: introdução ao objetivo do trabalho; análise da concepção 

organizacional (preenchimento individual do questionário, análise e discussão dos resultados 

em flip-chart); análise de alguns pontos percebidos como positivos no questionário de gestão 

do capital humano (reflexão individual e análise pelo grupo) e, uma análise do papel da área 

de Recursos Humanos utilizando o modelo de papéis múltiplos de Ulrich e Conner 

(novamente reflexão individual e em grupo) (ver APÊNDICE II).  

 

7.5 Confiabilidade, validade e limitações da pesquisa. 

 

A confiabilidade de uma pesquisa é sua coerência, determinada pela constância dos resultados 

(MARTINS, 2006). Um estudo de caso é realizado em um universo social, onde ocorrem 

instabilidades de fenômenos e fatos. Muito provavelmente não se conseguirá repetir 

exatamente um estudo de caso. Assim, a elaboração do protocolo do estudo de caso, as 
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triangulações de dados, o encadeamento de evidências e o rigor dos procedimentos realizados 

ao longo da pesquisa é que vão garantir sua confiabilidade (MARTINS, 2006; YIN, 2006). 

 

A validade está relacionada ao grau em que as respostas às questões da pesquisa realmente 

expressam os propósitos da pesquisa. No fundo, está se medindo a eficácia da pesquisa. O 

processo é relativo e inclui sua construção da pesquisa, a adequação do processo de 

investigação e onde se deseja chegar. 

 

Yin (2006) propõe para um estudo de caso quatro (4) táticas para garantir a validade e a 

confiabilidade que serão buscadas por esse projeto: validade de constructo: utilização de 

múltiplas fontes de evidências e estabelece encadeamento entre as mesmas; validade interna: 

utilização de modelos lógicos e construção da explanação para descrever o caso; validade 

externa: utilização de teorias para fundamentação e, confiabilidade: utilização de protocolo de 

estudo de caso e desenvolvimento de um banco de dados.  Todos esses requisitos foram 

utilizados nesse estudo de caso.  

 

Em termos de limitações, este estudo apresenta a limitação fundamental relacionada à 

metodologia de pesquisa escolhida – o estudo de caso, seus achados não podem ser 

generalizados (YIN, ibid.). Além desta, não houve limitação com relação a tamanho e escolha 

da amostra, só uma decisão fundamental de não trabalhar com as plantas e escritórios 

comerciais da Oxiteno localizados na Argentina, nos E.U.A., no México e na Venezuela. Isso, 

porque, por um lado, as aquisições eram muitos recentes e um estudo deste tipo poderia trazer 

questões para a organização e, por outro lado, a pesquisa necessitaria da presença física da 

pesquisadora nessas localizações. 

 

7.6 Análise dos dados e descrição do caso. 

 

“... Não há um conjunto claro e aceito de convenções para análise de dados qualitativos 

correspondendo àqueles observados com dados quantitativos...” ressalta Robson (1993 apud 

Collis e Hussey, 2005). 

 

Com isso, Yin (2006) ressalta que o pesquisador de estudo de caso deve optar por uma 

estratégia analítica geral e depois técnicas específicas de análise dos dados. Esse trabalho opta 
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pela proposição teórica, isto é, responder as questões da pesquisa refletindo as revisões feitas 

na literatura. 

 

O plano de coleta de dados reflete tanto as questões de pesquisa quanto a revisão 

bibliográfica. Para a descrição do caso, foi seguido o procedimento analítico geral para a 

análise dos dados: registros, agrupamentos, resumos (COLLIS e HUSSEY, 2005). A 

utilização de múltiplas fontes de evidências facilitou o processo de triangulação dos dados. A 

proposta de análise dos dados para este trabalho também inclui encadeamento de evidências e 

explanação, além do uso de análise de conteúdo (onde possível), segundo as técnicas 

propostas por Bardin (2006) e das incidências dos eventos e respostas nas escalas dos 

questionários a serem construídos.  

 

A descrição final do caso segue uma estrutura analítica linear, similar à utilizada para a 

revisão bibliográfica. A estrutura do relatório do estudo de caso foi planejada no protocolo de 

estudo de caso (ver APÊNDICE I).  
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8   O CASO. 

 

Para iniciar a análise do caso estudado, é necessário entender um pouco da Organização: sua 

história, sua abrangência, sua gestão. A partir da contextualização, analisamos o caso a luz da 

estrutura teórica proposta nesse trabalho. A descrição inicial da empresa está baseada em 

informações extraídas de www.ultra.com.br, www.oxiteno.com.br, da intranet da empresa, do 

relatório anual do Ultra (2006) e, de dados primários e secundários coletados na empresa. O 

entendimento da Organização, com suas características básicas, devem agregar conteúdo para 

a análise sobre alinhamento entre estratégia de negócio e gestão de pessoas.  

 

8.1 A Organização. 

 

A história da Oxiteno confunde-se com a própria indústria petroquímica brasileira. Com 

pouco mais de quarenta (40) anos de existência, começou suas atividades numa época em que; 

de um lado o planejamento estatal centralizado e; de outro, empresários progressistas, criaram 

condições para o surgimento de lideranças empresariais nacionais interessadas em investir no 

setor petroquímico. Caracterizando um pouco melhor esses atores cita-se: a Petrobrás, a 

Petroquisa, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), o INPI 

(Instituto Nacional de Propriedade Industrial), os grupos empresariais privados e a reserva de 

mercado. 

 

A Oxiteno foi gerada por um grupo de engenheiros do Grupo Ultra, que decidiu produzir 

Óxido de Eteno (OE) e seus derivados, projeto que, em função do cenário competitivo, teve 

que ser aprovado pela Presidência da República. À fábrica de São Paulo – Mauá - seguiu-se a 

viabilização de nova planta no pólo de Camaçari, na qual a Oxiteno expandiu a produção de 

Óxido de Eteno e Glicóis. O processo de expansão da empresa foi questionado, de forma não 

definitiva e restritiva, por concorrentes que alegavam a construção de um monopólio. Os 

fatores determinantes da expansão da empresa na época foram: capacitação interna em 

engenharia de processo e básica, gerenciamento da implantação de projetos e, domínio do 

processo produtivo. 

 

Ao longo de quatro (4) décadas, a Oxiteno passou por vários desafios de gestão e advindos do 

cenário competitivo. Entre eles: mudanças na conjuntura econômica, transformações 
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societárias, abertura de capital, processo de privatização do setor que viabilizou e ensejou a 

fusão da Ultraquímica e Oxiteno – duas empresas do Grupo Ultra. 

 

Hoje, a Oxiteno é uma das maiores companhias químicas do país, com atuação no mercado 

interno e externo. Suas operações se iniciam na segunda geração petroquímica e se estendem 

às especialidades químicas, atendendo a mais de trinta (30) segmentos de mercado, 

destacando-se os de agroquímicos, alimentos, cosméticos, couros, detergentes, embalagens 

para bebidas, fios, filamentos de poliéster, fluídos para freio, petróleo, tintas e vernizes. A 

Oxiteno emprega aproximadamente 1300 pessoas; sendo 1000 delas, funcionários brasileiros. 

Além de escritórios comerciais nos Estados Unidos da América e Argentina, suas localidades 

hoje são: 

 

o Brasil: plantas industriais em Camaçari (principal planta) na Bahia; Mauá, Suzano e 

Tremembé em São Paulo; Triunfo no Rio Grande do Sul. A administração central está no 

estado de São Paulo; 

 

o México: plantas industriais em Coatzacoalcos, Guadalajara e San Juan del Rio e escritório 

comercial na Cidade do México,  

 

o Venezuela: planta industrial em Santa Rita e escritório em Caracas.  

 

A Oxiteno tem mostrado um crescimento relevante, neste século, em praticamente todos os 

seus indicadores financeiros ou de produção (GITMAN, 2002): vendas, receita, investimentos 

e produtividade. Vale ressaltar alguns números como mostra o quadro a seguir: 

 

Quadro 16 – principais indicadores de desempenho. 

R$ milhões
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Volume de vendas (mil ton) 428 446 434 474 518 525 544 621
Receita Líquida 686 832 956 1238 1663 1610 1550 1686
EBITDA/LAJIDA 132 177 233 243 421 300 192 155
Investimentos * 51 43 249 90 86 94 179 453
Produtividade (EBITBA/US$/ton) 169 169 184 167 278 235 162 249

* em imobilizado e diferido, líquido de desisvestimento  
Fonte: adaptado pela autora do Ultra – relatório anual 2006 e dados internos da organização  
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Pesquisa e desenvolvimento sempre foram a plataforma para o desenvolvimento de novos 

produtos e aprimoramento de processos, tanto que a empresa investe mais de 2% de sua 

receita anual nesta atividade em desenvolvimento de novos produtos e de soluções 

customizadas e integradas para seus clientes, além de treinamento e orientações técnicas ao 

mercado consumidor. 

 

Em uma de suas fábricas, a Oxiteno possui um Centro de Tecnologia com laboratórios e 

plantas-piloto. Aproximadamente 12% das pessoas da companhia estão alocadas nestas áreas.  

 

Além do Centro de Tecnologia, a Oxiteno mantêm parcerias com vários outros centros de 

pesquisa e desenvolvimento, a saber: CENPES (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da 

Petrobrás), IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), ITAL (Instituto de Tecnologias de 

Alimentos) e COPPETEC (Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos 

Tecnológicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro), além de outras conceituadas 

universidades brasileiras. 

 

A Organização desenhou como base para seu modelo de gestão um sistema de missão, 

política de gestão e valores que reforçam algumas de suas prioridades como: padrões de 

qualidade alinhados a mercado, ênfase nos diversos stakeholders (pessoas ou instituições que 

afetam ou são afetadas por uma organização, segundo Maximiano, (2004)), postura de 

agilidade, cultura (ênfase na identidade da organização), excelência operacional, segurança e 

comportamento ético: 

 

Missão: atender a demanda de produtos químicos, dentro dos padrões de qualidade, 
serviço, custo e segurança requerido pelo mercado; beneficiando a sociedade, nossos 
clientes, parceiros comerciais, colaboradores e acionistas.  
 
Política de Gestão: Construímos uma organização moderna, adaptável e ágil, 
comprometida com sólidos princípios, valores e diretrizes, que assegura a qualidade de 
seus produtos e serviços. Promovemos, de forma sustentável e contínua, a saúde, a 
segurança, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento profissional, ético e 
social. 
 
Princípios e valores:  
Colaboradores: nós, da Oxiteno, somos pessoas flexíveis, pró-ativas, disponíveis, 
íntegras, isentas de preconceitos e discriminações. Com amplo conhecimento do negócio, 
trabalhamos motivadas pelo ambiente de confiança, pelo senso de equidade e justiça e 
pelos desafios impostos pelas demandas de nosso negócio. 
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Clientes: mantemos como nossos clientes relações construtivas, flexíveis e de longo 
prazo, entregando soluções que superam suas expectativas quanto à qualidade de nossos 
produtos e serviços. 
 
Comunidade: estamos comprometidos com o bem estar e segurança das comunidades 
vizinhas. Procuramos adotar e apoiar iniciativas de ação social e de cidadania, 
objetivando atender às suas necessidades e interesses sociais. 
 
Acionistas: atuamos com foco em resultado, formulando estratégias de excelência e 
crescimento sustentado e que agreguem valor para os nossos acionistas. 
 
Identidade Cultural: adotamos políticas uniformes, respeitando valores e peculiaridades 
culturais das localidades onde atuamos, promovendo a integração das pessoas, o 
entendimento, o respeito mútuo e a unicidade corporativa. 
 
Excelência Operacional: valorizamos a excelência operacional em todas as atividades, 
incorporando-a como traço característico de nossa cultura, garantindo o melhor 
aproveitamento dos nossos recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos. 
 
Filosofia de Segurança: na Oxiteno acreditamos que: todos os acidentes são evitáveis; 
segurança, mais do que prioridade, é valor; nossos líderes demonstram compromisso 
visível com a segurança; segurança é responsabilidade de todos; trabalhar com segurança 
é condição de emprego; e treinamento é essencial para a melhoria da segurança. 
 
Comportamento Ético: nosso relacionamento interno e com todas as partes interessadas 
é fundamentado na ética e sua reciprocidade. Nesse contexto estamos comprometidos 
com: boas práticas de governança; combate à pirataria, sonegação, fraude e corrupção; 
práticas leais de concorrência; direitos da criança e do adolescente; inclusão social de 
pessoas portadoras de deficiência; e promoção de padrões sustentáveis de 
desenvolvimento. 
 

A estrutura organizacional da Oxiteno, hoje, é uma combinação de modelos teóricos 

organizacionais como os discutidos por Wagner III e Hollenbeck (2004) e Robbins (2005). A 

primeira vista parece ser uma estrutura burocrática (com tarefas agrupadas em departamentos 

funcionais) com três (3) grupamentos: administrativo e financeiro, comercial e industrial. 

Essas áreas funcionais, originalmente brasileiras, atuam de forma matricial (dupla linha de 

autoridade, combinando departamentalização funcional com a de produtos) com os outros 

países que, por sua vez, representam departamentalização divisional. Pode-se dizer que a 

estrutura da Oxiteno tem um modelo de estrutura simultânea.  

 

Vários departamentos e também as unidades industriais brasileiras trabalham no modelo de 

célula funcional, com o objetivo de propiciar maior interação entre áreas e participação nas 

decisões – estrutura de equipe. Destaca-se, ainda, o fato de que a Oxiteno é uma empresa 
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controlada pelo Grupo Ultra e tem relação com a área financeira centralizada do Grupo. A 

Figura 2 ilustra a estrutura organizacional da Oxiteno: 

 

Figura 2: estrutura organizacional da Oxiteno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fonte: elaborada pela autora tomando por base documentos da empresa 
 
 
Algumas ferramentas de gestão fazem parte da Oxiteno com o objetivo de subsidiar decisões 

estratégicas e operacionais: a EVA (Economic Value Added – Valor Econômico Adicionado) 

ajuda a organização a identificar o valor adicional que cada investimento ou processo 

efetivamente produzirá e o BSC (Balanced Score Card) traduz a estratégia em objetivos 

operacionais nas perspectivas financeiras, de mercado, de processos internos e de aprendizado 

e crescimento, ajudando a direcionar comportamentos e desempenho. 
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O ambiente competitivo complexo, em constante mutação, não foi um fator impeditivo de 

expansão e crescimento para a Oxiteno. Aparentemente, fatores de sucesso como inovação, 

gestão de projetos, conhecimento técnico aplicado e empreendedorismo (que hoje seriam 

considerados competências-chave do negócio) fizeram a diferença. Em decorrência dessa 

história, atualmente, a organização tem um modelo de gestão pautado por princípios, valores e 

ferramentas que buscam consolidar seu posicionamento abordando principalmente a 

qualidade, eficiência operacional, segurança, foco no resultado, conhecimento, agilidade, 

sustentabilidade e foco num grupo abrangente de stakeholders para suportar a implementação 

de sua estratégia de negócio. 

 

8.2     O ambiente competitivo atual e estratégias de negócio da Oxiteno.   

 

O cenário competitivo em que a Oxiteno está inserida apresenta a pressão de alguns dos 

fenômenos discutidos por Kaplan e Norton (1997), Ulrich (1997) e Caster (2001). Pode-se 

dizer que os principais deles são: globalização e pressão econômica. 

 

Quando se menciona a globalização, ela está representada em dois (2) aspectos como pontua o 

Diretor Superintendente da empresa. Por um lado, para fortalecer seu posicionamento, a partir 

do século XXI, a Oxiteno adquiriu operações no México e Venezuela, além de abrir 

escritórios comerciais na Argentina e Estados Unidos da América. Essa atuação internacional 

demanda da Organização adaptações no modelo de gestão, migração de talentos e recursos; 

além do desenvolvimento de uma competência de orientação multicultural para 

fortalecimento dos resultados. 

 

Por outro lado, mesmo que suas operações industriais não se expandissem 

internacionalmente, a Oxiteno vende para clientes globais e internacionais; e compete no 

mercado com produtores que utilizam insumos básicos produzidos na Ásia (que além de 

expandir sua capacidade produtiva tanto no Oriente Médio como no Extremo Oriente, o faz a 

custos cada vez menores) enquanto utiliza parte de sua matéria prima da Petrobrás, com 

monopólio e desvantagem competitiva. Assim, a globalização comercial traz desafios claros 

de competitividade. 

 

O outro fenômeno, a pressão econômica, está caracterizado, principalmente, pela relação 

dólar (US$) e real (R$). Como o mercado internacional trabalha seus preços na moeda 
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americana e, ao longo dos últimos anos, mais precisamente ao longo dos últimos quatro (4) 

anos como reforça o Diretor Superintendente da Oxiteno, essa relação está em mudança, 

existe uma pressão para diminuição das margens brutas (em dólares (US$)), com aumento dos 

custos fixos (aumento em real (R$) e reposição inflacionária). A pressão econômica sofrida 

pela Oxiteno é a mesma mencionada por Collis e Porras (1997) e, gera a necessidade de 

movimentos alternados e simultâneos de controle de custo e busca pelo crescimento contínuo 

e sustentado. 

 

Como forma de posicionamento e enfrentamento a este cenário e suas demandas, a Oxiteno 

define e atua em algumas frentes estratégicas: (i) consolidar posição de liderança no mercado 

de especialidades químicas brasileiro, (ii) dominância no mercado de etoxilados nas Américas 

e, (iii) excelência operacional. 

 

Para consolidar a posição de liderança no mercado de especialidades químicas brasileiro, a 

Oxiteno está em processo de expansão de algumas plantas produtivas e, desenvolvendo novas 

tecnologias como a planta oleoquímica para produção de álcoois graxos. A dominância do 

mercado de etoxilados nas Américas vem do processo de internacionalização e do foco em 

uma família específica de produtos (óxidos e derivados) e, a excelência operacional está 

representada por melhoria de processos e certa flexibilidade operacional. Como ainda relata o 

Diretor Superintendente da Oxiteno, a diferenciação de produtos pode ser uma frente 

interessante, mas é endereçada em menor escala, uma vez que a diferenciação provocada 

pelos clientes é tímida ao longo dos últimos dez (10) anos. Uma vantagem competitiva da 

empresa é o foco em Pesquisa e Desenvolvimento com abordagem comercial focando 

alternativas e desenvolvimento de produtos. 

 

É interessante comparar o foco estratégico da Oxiteno com as abordagens teóricas sobre o 

assunto. Utilizando Porter (1985), pode-se inferir que o posicionamento da empresa é de 

liderança em custo (foco da excelência operacional), mas essa abordagem pode restringir o 

modo de atuação da mesma. Ao utilizar os conceitos de Rue e Holland (1989), o foco seria 

crescimento. Talvez o mais interessante seja abordar os conceitos de forma integrada: utilizar 

o crescimento como um posicionamento, levando-se em conta Rue e Holland (ibid.) e 

observar excelência operacional como uma disciplina de valor, seguindo os conceitos de 

Treacy e Wiersema (1998). De fato, de forma distinta, a excelência operacional faz parte dos 



 75 

dois (2) movimentos de crescimento como uma condição necessária: produção em processos 

ou em batelada, requerendo da organização foco em melhoria continua. 

 

Esta forma de analisar o posicionamento estratégico da empresa aponta para um dilema 

importante na gestão: por um lado investimentos estratégicos com foco em crescimento e no 

longo prazo; por outro, o foco em custo para fortalecer sua disciplina de valor no curto prazo. 

A pesquisa e o desenvolvimento podem ser utilizados para os dois fins: inovação tecnológica 

de produto (foco no crescimento) e desenvolvimento de novos processos (foco em custo). 

 

O posicionamento da Oxiteno é percebido no seu mapa estratégico, o BSC (Balanced Score 

Card), utilizado desde 2001. A sigla ECO, que significa Excelência e Crescimento Oxiteno, 

foi definida para representar a ferramenta de gestão estratégica da empresa. A implantação do 

BSC foi motivada pela vontade empresarial de integrar a empresa em torno da formulação e 

implementação estratégica. Aparentemente, ganhos já foram aferidos em redução de 

acidentes, não conformidades, controle de custos, estoques,... 

 

O mapa facilitou o processo de comunicação, participação, melhoria do conteúdo e definição 

dos principais indicadores – KPI´s (key performance indicators), como comenta Pedro 

Wongtschowski, em entrevista realizada para o livro Gestão da Estratégia: Experiências e 

Lições de Empresas Brasileiras. Mesmo o fato de existirem informações confidenciais no 

mapa, a organização entende que os benefícios atingidos superam os riscos. 

 

Atualmente, o mapa, as iniciativas estratégicas, indicadores e a análise do andamento das 

iniciativas estão disponíveis na intranet para todos os funcionários. Existe, além da 

disponibilização dessas informações, conteúdo específico reforçando o entendimento da 

ferramenta e sua utilização. As revisões do mapa, bem como revisão das iniciativas, 

indicadores e metas são feitas de forma compartilhada.  

 

Em termos de recomendação para a efetividade do uso do mapa estratégico, é citado pela alta 

direção da empresa: “... o efetivo e visível comprometimento da alta administração da 

empresa, manter o produto final (o mapa estratégico) simples e, entender o processo como 

dinâmico, ou seja, rever o mapa periodicamente para mantê-lo acoplado à vida da 

companhia,...” (SYMNETICS et al, 2005, p. 223). 
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Segue esquema do mapa estratégico da Oxiteno: 

 

Quadro 17: ECO: BSC Oxiteno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: material disponibilizado na intranet da empresa e adaptado pela autora. 
 
 
A cada objetivo estratégico está relacionado uma série de iniciativas com sua descrição, 

responsável, prazos e benefícios (onde for o caso). Seguem dois (2) exemplos desse 

desdobramento: 

 

Iniciativa: Melhoria nos sistemas de gestão. 
Objetivo da iniciativa: implementar e aprimorar as ferramentas de gestão existentes 
visando melhorar a qualidade da informação disponível para a tomada de decisão. 
Objetivo Estratégico atendido: buscar excelência nos processos internos. 
Benefícios: realizado os diagnósticos do sistema de gestão METODO e da revisão do 
modelo de custos.   
Responsáveis: gerente de tecnologia e gerente de controladoria. 
Data de término: março de 2008. 
 
Iniciativa: Projetos em andamento. 
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Objetivo: implementar os projetos de expansão no prazo, no custo e na qualidade 
requerida. 
Objetivo Estratégico atendido: Adequar estrutura produtiva para sustentar o 
crescimento. 
Responsáveis: gestores das plantas industriais (cada um seu projeto). 
Data de término: março de 2010. 

 

Nuances do esforço de trabalho mencionado no ECO, pode sugerir um processo de 

administração estratégica, como argumentam Thompson e Strickland III (1996) com o 

entrelaçamento de formulação e execução. Além disso, um dos pontos reforçados por 

Albuquerque (2002) com relação à participação das pessoas no processo de formulação é 

explicitamente mencionado pela liderança da Oxiteno: reforçando conhecimento de aspectos 

de negócio e capacidades instaladas na organização. 

 

Duas (2) questões chamam a atenção no momento de negócio vivido pela Oxiteno e podem 

ser foco de reflexão. Essas questões decorrem do próprio dilema estratégico: excelência 

operacional e crescimento. Engajar pessoas nesse processo pode demandar uma atenção ao 

reforço do processo de comunicação ou adaptação da cultura organizacional como um 

condicionante para a implementação, segundo conceitos de Hrebiniak (2006). A história da 

organização vem reforçando características importantes, mas a análise dos valores e 

princípios já mencionados, bem como a análise das políticas de gestão de pessoas pode ser 

necessária.  

 

A outra questão importante é o papel do líder. Enquanto disciplinador organizacional, 

seguindo o posicionamento de Porter (2006), o líder atua como um comunicador e clarificador 

contínuo do posicionamento estratégico.  O Diretor Superintendente da Oxiteno reforça que a 

diretoria se reúne periodicamente (2 a 3 vezes ao ano) para refletir direcionamento e 

expandem a discussão com o grupo gerencial. 

 

Alguns dos fenômenos que estão presentes no cenário competitivo do século XXI, como as 

pressões econômicas e a globalização, também afetam a Oxiteno. O posicionamento 

estratégico escolhido de crescimento e excelência operacional, embora alinhado aos valores 

organizacionais, às competências demonstradas na história da organização e; bem suportado 

pelo ECO (mapa estratégico e processo de estruturação deste), aparenta demandar uma 
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atenção importante na gestão de pessoas, principalmente em questões como alinhamento de 

comportamento, engajamento, desenvolvimento de competências e consecução de resultados. 

 

8.3   Estratégias de Gestão de Pessoas. 

 

Ao analisar os desafios e demandas do cenário competitivo e a implementação das estratégias 

organizacionais, o Diretor Superintendente e o Gerente de RH apontam para as seguintes 

questões principais em gestão de pessoas: (i) gestão de talentos (explicitado como a 

identificação e a retenção das pessoas de real valor); (ii) gestão de competências; (iii) gestão 

do conhecimento; (iv) adaptação cultural; (v) busca por um modelo de gestão mais 

participativo e; (vi) gestão da comunicação e do ambiente.  

 

Ao se observar as estratégias de gestão de pessoas explicitadas no BSC (balanced score card), 

encontram-se: 

  

Quadro 18: Estratégias de Gestão de Pessoas – ECO Oxiteno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: disponibilizado na intranet da empresa. 

 

Aparentemente, a cultura e o ambiente aparecem como desafios complementares aos 

explicitados no BSC (focalizando a gestão participativa como um traço cultural). Estes focos 

de atenção estão alinhados com os achados mencionados no Quadro 1 (pág. 13) resultados dos 

trabalhos de Weiss (2000), Albuquerque e Fischer (2001), Jamrog, Overholt e Miles (2004), 

Lawler III (2005a, 2005b) e Lawler III e Boudreau (2006). Estes desafios são encontrados na 

abordagem universalista: melhores práticas de Recursos Humanos que serviriam para todos os 

tipos de organizações. 
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Ao analisar os desafios de gestão de pessoas observando a abordagem contingencialista, em 

função do posicionamento estratégico da organização - excelência e crescimento - não se 

obtêm um alinhamento explícito. A excelência reforçaria o foco no curto-prazo e escopo 

específico das posições de trabalho, treinamento focado na tarefa enquanto o crescimento leva 

em conta o longo-prazo, o desenvolvimento das pessoas, o incentivo de longo prazo segundo 

o estudo de Lee (1994). Isso pode reforçar a ponderação mencionada anteriormente: utilizar o 

crescimento como um posicionamento e observar excelência operacional como uma disciplina 

de valor. Mesmo assim, o esforço de comunicação e alinhamento não parece ser simples. 

 

Como são mencionados seis (6) desafios estratégicos, e esse número de focos não é pequeno, 

vale entender como esses desafios e estratégias são traduzidas na/para a organização. 

 

8.4 Políticas e Práticas na Gestão de Pessoas na Oxiteno.  

 

Ao relacionar as políticas e práticas que contribuem para o resultado e para a implementação 

das estratégias organizacionais, o Diretor Superintendente da Oxiteno e o Gerente de 

Recursos Humanos citam: (i) os projetos multifuncionais (exemplificando: o programa 6 

Sigmas e o programa de trainees); (ii) o esforço planejado e extenso de treinamento 

(suportado pelo DNA); (iii) a política de remuneração (atrativa quando comparada ao 

mercado, na colocação do gerente de RH) e (iv) a liderança pelo exemplo (com 

comportamento alinhado aos valores organizacionais, foco no resultado e apoio no 

desenvolvimento dos planos individuais de desenvolvimento das equipes). 

 

Os projetos e esforços multidisciplinares são bem estruturados na Oxiteno. A seleção de 

jovens trainees acontece anualmente em universidades de ponta, com um critério rigoroso de 

seleção e a participação dos executivos da empresa. Esses jovens atuam como trainees 

durante doze (12) meses, executando três (3) projetos em áreas distintas. Tem também um 

mentor para suportá-lo durante esse período. Depois são alocados em áreas da organização, 

com um preparo diferenciado. 

 

Do projeto “6 Sigma” participam funcionários que já atuam na organização. A seleção de 

pessoas já aconteceu de formas distintas: indicação de gestores ou aplicação individual com 

posterior critério de seleção. Os profissionais selecionados participam de um processo de 

formação em Black Belt e coordenam projetos de melhoria e renovação em áreas da empresa. 
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Hoje, a Organização conta com vários participantes dos dois (2) programas em posições de 

gestão. Podem-se relacionar esses projetos a três (3) estratégias: gestão de talentos, gestão de 

competências e gestão participativa. 

 

O DNA (Desenvolvendo Novas Atitudes) é o programa de gestão de competências da 

Oxiteno. Este foi desenvolvido para reforçar o conceito de essência (conceito importado da 

genética), a responsabilização das pessoas pelo próprio desenvolvimento e servir de base para 

a gestão das pessoas. Sua estrutura está demonstrada a seguir: 

 

Quadro 19: DNA – Desenvolvendo Novas Atitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado pela autora do manual de Gestão por Competências Oxiteno. 

 

Avaliações 360º são realizadas bianualmente para todos os funcionários da organização, 

seguidas de feedback estruturado e elaboração de planos de desenvolvimento individual. 

Esses planos são geridos de forma centralizada pela área de RH: orçamento e aproveitamento.  

 

A Organização investe em ações de rotação de posições, projetos especiais e educação formal 

desenvolvida internamente ou em parceria com entidades e universidades. Todos os mapas de 

competências das áreas funcionais, bem como informações e formulários sobre o modelo, o 

preenchimento de avaliações e PDI´s (planos de desenvolvimento individual) e as orientações 

gerais estão disponíveis, para todos, na intranet da empresa. Em função da sua estrutura, o 

DNA tende a suportar as estratégias de gestão de talentos e gestão de competências. 
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A política de remuneração da Organização é desenvolvida para manter um pacote competitivo 

de: salário base, benefícios e remuneração variável. Pesquisas salariais são realizadas 

bianualmente para acompanhar e alinhar o modelo de remuneração total.  

 

A remuneração variável é agressiva, quanto comparada ao mercado geral e também ao 

mercado específico, reforçam os profissionais de Recursos Humanos da empresa. O PLR 

(programa de participação nos resultados) é definido com indicadores gerais e específicos: 

EVA (Economic Value Added), metas empresariais globais (custo, margem de contribuição e 

não conformidades) e metas específicas de cada área e/ou processo. Portais para a gestão dos 

benefícios são disponibilizados aos funcionários na intranet, bem como o acompanhamento e 

apuração do PLR.  A política de remuneração pode estar suportando a estratégia de gestão de 

talentos e gestão de cultural e ambiente. 

 

A liderança pelo exemplo, prática reforçada pelo Diretor Superintendente, é um processo em 

desenvolvimento. Existem investimentos em trabalho em equipe, planejamento conjunto do 

negócio, formação de líderes, mas talvez o processo ainda seja visto como a soma de esforços 

pontuais e, em alguns casos, com foco não totalmente equilibrado (competências 

comportamentais e competências técnicas), define o Diretor Superintendente. Pode-se dizer 

que a ponderação do diretor é importante, pois esta prática deve estar relacionada à gestão de 

talentos, de competências, da cultura, do modelo de gestão, e do ambiente (todos os desafios 

definidos em de gestão de pessoas). 

 

Tanto o Diretor Superintendente da Oxiteno, quanto o Gerente de Recursos Humanos 

apontam para algumas oportunidades ou desafios importantes ainda não endereçados de forma 

plena na empresa: (i) gestão do conhecimento e (ii) gestão da comunicação e ambiente.  

 

A gestão do conhecimento, embora explicitada no BSC (balanced score card) não está sendo 

tratada de forma estruturada. É vista como uma necessidade para o crescimento da 

Organização, além de uma demanda para momento atual (a Oxiteno tem uma parcela 

importante da sua força de trabalho em idade pré-aposentadoria, a exemplo: 24% dos gestores 

envolvidos com a pesquisa têm mais de cinqüenta (50) anos). 

 

A comunicação interna está amparada pela intranet e revista mensal InfOX. Os gerentes 

exercem seu processo de comunicação de forma individualizada. Em termos de políticas de 
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gestão de pessoas, muitas são geridas pela área de RH, mas não estão escritas e/ou publicadas. 

Na percepção dos profissionais da área de recursos humanos, existe uma oportunidade de 

melhoria da comunicação e do clima ao se formalizar e publicar políticas de movimentação, 

alteração salarial e treinamento, entre outras. 

 

A Oxiteno realiza pesquisas de clima bianuais. A última, de 2006, foi respondida por 85,2% 

da então população (1033 pessoas). Como forma de análise, a empresa parceira na 

metodologia de pesquisa aponta que este índice é similar à média obtida pelo mercado. Na 

Oxiteno houve uma queda da adesão em função do uso da internet e percepção que não foram 

realizadas ações em decorrência da pesquisa anterior, em 2004.  

 

O foco da pesquisa está em fatores definidos como: processos de RH, gestão da empresa e 

imagem corporativa, motivação e credibilidade, liderança e trabalho em equipe. O índice de 

favorabilidade obtido foi de 65,2% (favorabilidade é o indicador definido na metodologia da 

parceira em pesquisa).  Os fatores que receberam favorabilidade positiva foram: imagem 

corporativa e foco no cliente, segurança e condições de trabalho, princípios e valores, 

motivação e satisfação, gestão da empresa, clareza e estrutura, trabalho em equipe, inovação e 

produtividade e credibilidade. Fatores que receberam notas desfavoráveis são comunicação e 

processos de RH. 

 

O resultado da pesquisa de clima está alinhado ao desafio mencionado pela gestão em 

comunicação e ambiente. 

 

Aparentemente, a Oxiteno possui estratégias, políticas e práticas de gestão de pessoas 

alinhadas às demandas do negócio, quando se considera a percepção da alta direção e os 

próprios processos desenvolvidos e implementados na empresa, inclusive na análise das 

oportunidades de melhoria, resta entender se toda a organização percebe da mesma forma, isto 

é, se o alinhamento de fato é vivenciado. 

 

Esta análise foi realizada com gerentes e funcionários tendo como pano de fundo os trabalhos 

de Albuquerque (1999, 2002) e de Bassi e McMurrer (2007), respectivamente, as Concepções 

Organizacionais Comparadas e os Direcionadores da Gestão do Capital Humano. 
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Modelo

Características

Percepção Funcionários Industriais

Estratégia de Controle

Muito 

próx. 

Contr.

próx. 

Contr.

Inter.

próx. 

Comp.

Muito 

próx. 

Comp.

Estratégia do 
Comprometimento

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Estrutura Organizacional Altamente hierarquizada, Redução de níveis 
separação de "quem pensa" e 14,3% 14,3% 14,3% 57,1% 0,0% hierárquicos e de chefias
"quem faz". intermediárias, junção do 

fazer e do pensar.
Organização do Trabalho Trabalho muito Trabalho enriquecido, 

especializado, gerando 0,0% 0,0% 14,3% 71,4% 14,2% gerando desafios.
monotonia e frustrações.

Realização do Trabalho Individual 0,0% 0,0% 14,2% 42,9% 42,9% Em grupo
Sistema de Controle Ênfase em controles Ênfase no controle 

explícitos do trabalho. 0,0% 14,3% 57,1% 28,6% 0,0% implícito pelo grupo.

Modelo

Características

Percepção Gerentes

Ao observar a percepção da organização sobre a contraposição entre estratégia do controle e 

do comprometimento, podem-se analisar aspectos da estrutura organizacional, das relações de 

trabalho e das políticas de recursos humanos.  

 

O quadro a seguir representa a percepção do grupo gerencial e de funcionários com relação à 

estrutura organizacional: 

 

Quadro 20: Concepções Organizacionais comparadas: Estrutura Organizacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborado pela autora tomando por base resultados da pesquisa em questionário realizada com gerentes e 
grupos de foco realizados com funcionários. 
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Algumas considerações podem ser realizadas com o conjunto de dados apresentado: 

 

Com relação ao grupo gerencial, a percepção do trabalho em grupo está alinhada com os 

esforços apresentados de projetos multifuncionais. Sobre a estrutura organizacional 

propriamente dita (desenho e sistema de controle), a percepção é de uma posição 

intermediária entre a estratégia do controle e a do comprometimento. Como existe uma forte 

concordância com o trabalho enriquecido, por traz da resposta em relação à estrutura 

organizacional pode estar uma busca por mais participação. 

 

Os funcionários, tanto administrativos quanto industriais, demonstram concordância com o 

trabalho enriquecido. Vale ressaltar que a estrutura da Oxiteno tem somente cinco (5) níveis 

entre o Diretor Superintendente e o cliente. O trabalho em grupo é mais percebido na área 

industrial do que na área administrativa. Nas fábricas, existe o desenho de célula funcional e 

os respondentes da área administrativa representavam áreas diferentes da organização, não 

necessariamente envolvidos em esforços multifuncionais. Com relação ao sistema de controle, 

é verificada, para ambos os grupos, uma posição intermediária entre a estratégia do controle e 

do comprometimento. 

 

Quando se observa as curvas de percepção entre o grupo gerencial e os grupos de funcionários 

sobre os aspectos que definem estrutura organizacional, percebe-se certo alinhamento de 

percepção e uma tendência para implementação da estratégia do comprometimento. Além 

disso, a estratégia do comprometimento reforça o papel das pessoas como parceiras no 

trabalho para a melhoria dos resultados e reforça o comprometimento. 

 

Outro aspecto na análise da contraposição entre estratégia do controle e do comprometimento 

são relações do trabalho, um quadro similar é apresentado com resultados das percepções dos 

grupos estudados: 
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Quadro 21 – Concepções Organizacionais comparadas: Relações de Trabalho. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborado pela autora tomando por base resultados da pesquisa em questionário realizada com gerentes e 
grupos de foco realizados com funcionários. 
 

 
Pela percepção do grupo gerencial, verificam-se aspectos positivos como a visão de emprego 

a longo-prazo, trabalho enriquecido (vale ressaltar que 56,25% dos gerentes respondentes da 

pesquisa têm pós-graduação concluída e 18,75% dos mesmos possuem cursos de 

Percepção Funcionários Administrativos

Percepção Funcionários Industriais

Percepção Gerentes

Estratégia de Controle

Muito 

próx. 

Contr.

próx. 

Contr.

Inter.

próx. 

Comp.

Muito 

próx. 

Comp.

Estratégia do 
Comprometimento

RELAÇÕES DE TRABALHO

Políticas de Emprego Foco no cargo, emprego a Foco no encarreiramento
curto prazo. 0,0% 20,5% 25,7% 41,0% 12,8% flexível, emprego a longo 

 prazo.
Nível de Educação e Baixo, trabalho automati- 0,0% 2,6% 12,8% 30,8% 53,8% Alto, trabalho enriquecido 
Formação requerido. zado e especializado. e intensivo em tecnologia.
Relações empregador- Independência 0,0% 10,3% 25,6% 46,1% 18,0% Interdependência, confi-
empregado ança mútua.
Relações com Sindicatos Confronto baseado na 0,0% 5,3% 26,3% 39,5% 28,9% Diálogo, busca de conver-

 divergência de interesses. gência de interesses.
Participação dos empre- Baixa, decisões tomadas  7,7% 33,3% 30,8% 28,2% 0,0% Alta, decisões tomadas 
gados nas decisões. de cima para baixo. em grupo.

Modelo

Características

Estratégia de Controle

Muito 

próx. 

Contr.

próx. 

Contr.

Inter.

próx. 

Comp.

Muito 

próx. 

Comp.

Estratégia do 
Comprometimento

RELAÇÕES DE TRABALHO

Políticas de Emprego Foco no cargo, emprego a Foco no encarreiramento
curto prazo. 20,0% 20,0% 40,0% 20,0% 0,0% flexível, emprego a longo 

 prazo.
Nível de Educação e Baixo, trabalho automati- 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 60,0% Alto, trabalho enriquecido 
Formação requerido. zado e especializado. e intensivo em tecnologia.
Relações empregador- Independência 0,0% 40,0% 0,0% 60,0% 0,0% Interdependência, confi-
empregado ança mútua.
Relações com Sindicatos Confronto baseado na 0,0% 0,0% 20,0% 60,0% 20,0% Diálogo, busca de conver-

 divergência de interesses. gência de interesses.
Participação dos empre- Baixa, decisões tomadas  20,0% 0,0% 60,0% 20,0% 0,0% Alta, decisões tomadas 
gados nas decisões. de cima para baixo. em grupo.

Modelo

Características

Modelo

Características

Estratégia de Controle

Muito 

próx. 

Contr.

próx. 

Contr.

Inter.

próx. 

Comp.

Muito 

próx. 

Comp.

Estratégia do 
Comprometimento

RELAÇÕES DE TRABALHO

Políticas de Emprego Foco no cargo, emprego a Foco no encarreiramento
curto prazo. 0,0% 28,6% 0,0% 71,4% 0,0% flexível, emprego a longo 

 prazo.
Nível de Educação e Baixo, trabalho automati- 0,0% 0,0% 14,3% 51,1% 28,6% Alto, trabalho enriquecido 
Formação requerido. zado e especializado. e intensivo em tecnologia.
Relações empregador- Independência 0,0% 14,3% 42,8% 28,6% 14,3% Interdependência, confi-
empregado ança mútua.
Relações com Sindicatos Confronto baseado na 0,0% 0,0% 42,8% 28,6% 28,6% Diálogo, busca de conver-

 divergência de interesses. gência de interesses.
Participação dos empre- Baixa, decisões tomadas  14,3% 14,3% 42,8% 14,3% 14,4% Alta, decisões tomadas 
gados nas decisões. de cima para baixo. em grupo.

Modelo

Características

Modelo

Características

Modelo

Características
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especialização) e boas relações internas. A participação nas decisões é o ponto mais crítico 

apontado por eles, com certa concordância a percepção apresentada anteriormente com 

relação à dimensão estrutura organizacional. 

 

A percepção dos grupos de funcionários é de certa forma alinhada a percepção gerencial. Por 

um lado, quase todos os itens sobre relações de trabalho estão mais próximos da estratégia do 

comprometimento e; por outro a participação aparece como uma oportunidade. Este ponto 

pode ser resultado do perfil dos profissionais da empresa, com formação básica sólida e foco 

em educação continuada para quase todas as posições. 

 

Vale a pena ressaltar que itens como nível de educação dos profissionais, relação empregado-

empregador e com os sindicatos, definitivamente não são comparados como a estratégia de 

controle (observar no Quadro 21 (pág. 85) a incidência de zeros na gradação muito próxima 

da estratégia do controle). Este aspecto reforça um foco em comprometimento das pessoas. 

 

O último bloco de análise, seguindo a proposta de Albuquerque (1999, 2002) são as políticas 

de Gestão de Pessoas. Primeiro observa-se a percepção do grupo gerencial: 

 

Quadro 22 – Concepções Organizacionais comparadas: Políticas de GP – gerencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborado pela autora tomando por base resultados da pesquisa em questionário realizada com gerentes. 
 
 

Percepção Gerentes

Estratégia de Controle

Muito 

próx. 

Contr.

próx. 

Contr.

Inter.

próx. 

Comp.

Muito 

próx. 

Comp.

Estratégia do 
Comprometimento

POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS

Contratação Contrata para um cargo ou Contrata para uma carreira
para um conjunto espe- 20,5% 28,2% 25,6% 15,4% 10,3% longa na empresa.
cializado de cargos.

Treinamento Visa o aumento do desem- 10,3% 38,5% 25,6% 20,5% 5,1% Visa preparar o funcionário 
 penho na função atual para futuras funções.
Carreira Carreiras rígidas e espe- Carreiras flexíveis, de 

cializadas, de pequeno 5,1% 35,9% 41,0% 15,4% 2,6% longo alcance, com per-
horizonte e amarradas na meabilidade entre dife-
estrutura de cargos. rentes carreiras.

Salarial Focada na estrutura de Focada na posição de 
cargos, com alto grau de 7,7% 35,9% 38,5% 12,8% 5,1% carreira e no desempenho, 
diferenciação salarial entre com baixa diferenciação 
eles. entre níveis.

Incentivos Uso de incentivos indivi- Foco nos incentivos 
duais. 0,0% 2,6% 21,0% 26,3% 50,0% grupais vinculados a 

 resultados empresariais.

Modelo

Características
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Diferentemente das curvas observadas anteriormente, com exceção a incentivos, o grupo 

gerencial percebe as políticas de Gestão de Pessoas mais alinhadas à estratégia do controle, o 

que merece ser analisado. 

 

Aparentemente, o foco funcional está bastante enraizado na percepção do grupo gestor: 

carreiras especializadas, treinamentos para a função, estrutura salarial rígida. Por um lado, a 

percepção é consistente com o tipo de negócio, onde o conhecimento específico é crítico 

(processos industriais, desenvolvimento de especialidades,...). Por outro, essa percepção não é 

consistente com as movimentações observadas na Organização ao longo do último ano, 2007 

(seguindo dados internos da empresa, aproximadamente 2/3 (dois terços) do grupo gerencial 

mudou de função por promoções ou rotações de função).  

 

Com o exposto, pode-se inferir que, aparentemente a não publicação de algumas políticas de 

GP bem como a comunicação de fatos organizacionais relevantes estão sendo fatores 

influenciadores da percepção relacionada a estratégia do controle. A comunicação também 

aparece como oportunidade de melhoria na pesquisa de clima organizacional, realizada 

bianualmente (última versão 2006). 

 

Vale, ainda, ressaltar a questão dos incentivos. Se por um lado, contratação, treinamento, 

carreira e política salarial estão mais próximas da estratégia do controle, os incentivos grupais 

(como já descritos) estão mais próximos à estratégia do comprometimento. Neste caso, 

mesmo que este item esteja alinhado às demais percepções do grupo gerencial (com 

proximidade à estratégia do comprometimento), é verificada certa falta de consistência entre 

as políticas de gestão de pessoas, segundo os conceitos de Baron e Kreps (1999). Com isso, 

objetivos endereçados por esta política podem não ser totalmente aferidos. A proximidade de 

algumas políticas de gestão de pessoas, à estratégia do controle também representa certo 

desalinhamento com relação aos demais aspectos relativos à estrutura organizacional e 

relações de trabalho. 

 

Os funcionários da Oxiteno percebem as políticas de Gestão de Pessoas da seguinte forma: 
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Quadro 23 – Concepções Organizacionais comparadas: Políticas de GP – funcionários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o proceidosaão ser ts Assimdida felanas s alinhadas ail todos os pontos  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborado pela autora tomando por base resultados grupos de foco realizados com grupos de funcionários. 
 

 
Desta vez, as percepções dos grupos de funcionários são bem diferentes entre si. O grupo 

administrativo tem uma percepção mais convergente com a percepção gerencial, 

provavelmente reflexo e conseqüência desta (68% dos gerentes respondentes são de São 

Paulo, não relacionados a atividades industriais). A percepção relativa ao aspecto treinamento, 

não parece alinhada ao esforço sugerido pelo DNA (modelo de competências). Explicita e 

espontaneamente, algumas pessoas argumentam que o processo é complexo e não efetivo.  

 

Percepção Funcionários Administrativos

Percepção Funcionários Industriais

Estratégia de Controle

Muito 

próx. 

Contr.

próx. 

Contr.

Inter.

próx. 

Comp.

Muito 

próx. 

Comp.

Estratégia do 
Comprometimento

POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS

Contratação Contrata para um cargo ou Contrata para uma carreira
para um conjunto espe- 20,0% 40,0% 20,0% 0,0% 0,0% longa na empresa.
cializado de cargos.

Treinamento Visa o aumento do desem- 60,0% 20,0% 0,0% 20,0% 0,0% Visa preparar o funcionário 
 penho na função atual para futuras funções.
Carreira Carreiras rígidas e espe- Carreiras flexíveis, de 

cializadas, de pequeno 0,0% 60,0% 20,0% 20,0% 0,0% longo alcance, com per-
horizonte e amarradas na meabilidade entre dife-
estrutura de cargos. rentes carreiras.

Salarial Focada na estrutura de Focada na posição de 
cargos, com alto grau de 0,0% 80,0% 20,0% 0,0% 0,0% carreira e no desempenho, 
diferenciação salarial entre com baixa diferenciação 
eles. entre níveis.

Incentivos Uso de incentivos indivi- Foco nos incentivos 
duais. 20,0% 0,0% 20,0% 20,0% 40,0% grupais vinculados a 

 resultados empresariais.

Características

Modelo

Estratégia de Controle

Muito 

próx. 

Contr.

próx. 

Contr.

Inter.

próx. 

Comp.

Muito 

próx. 

Comp.

Estratégia do 
Comprometimento

POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS

Contratação Contrata para um cargo ou Contrata para uma carreira
para um conjunto espe- 0,0% 28,6% 42,8% 14,3% 14,3% longa na empresa.
cializado de cargos.

Treinamento Visa o aumento do desem- 14,3% 14,3% 28,6% 42,8% 0,0% Visa preparar o funcionário 
 penho na função atual para futuras funções.
Carreira Carreiras rígidas e espe- Carreiras flexíveis, de 

cializadas, de pequeno 14,3% 0,0% 57,1% 28,6% 0,0% longo alcance, com per-
horizonte e amarradas na meabilidade entre dife-
estrutura de cargos. rentes carreiras.

Salarial Focada na estrutura de Focada na posição de 
cargos, com alto grau de 42,8% 0,0% 28,6% 28,6% 0,0% carreira e no desempenho, 
diferenciação salarial entre com baixa diferenciação 
eles. entre níveis.

Incentivos Uso de incentivos indivi- Foco nos incentivos 
duais. 0,0% 14,3% 57,1% 28,6% 0,0% grupais vinculados a 

 resultados empresariais.

Características

Modelo
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O grupo industrial, por ter uma estrutura de gestão diferenciada – celular e um foco técnico, 

traz uma visão diferenciada: treinamento para novas posições, incentivos múltiplos. Cabe 

ressaltar que, uma provável conseqüência do trabalho celular é a percepção com relação ao 

item salarial. O grupo relatou que muitos fazem as mesmas funções embora tenham cargos e 

remuneração diferentes, processo não totalmente compreendido. 

 

Ao se observar a percepção da Oxiteno quanto a políticas e práticas de Gestão de Pessoas, 

seguindo os conceitos de Albuquerque (1999, 2002) percebe-se: (i) uma maior proximidade 

da estratégia do comprometimento; (ii) emprego a longo-prazo, trabalho enriquecido, relações 

internas como aspectos diferenciadores; (iii) participação nas decisões como uma demanda e 

(iv) certo espaço para alinhamento e comunicação das políticas de Gestão de Pessoas. 

 

Essas percepções sugerem que algumas políticas e práticas podem reforçar as estratégias de 

gestão de competências, de talentos e de clima; com espaços de melhoria para gestão do 

conhecimento, da comunicação e do modelo de gestão participativa. 

 

Outra forma de observar a questão, dentro de uma abordagem contingencialista, é entender 

que a estratégia do controle estaria mais voltada a excelência operacional enquanto a 

estratégia do comprometimento mais alinhada a estratégia de inovação e crescimento. Em 

função das práticas encontradas e percepções observadas, corrobora-se a visão de que 

crescimento é o posicionamento e excelência operacional é a disciplina de valor. Talvez, a 

percepção das políticas de Gestão de Pessoas mais voltadas à estratégia do controle faça parte 

do dilema de gestão ao qual a Organização está inserida e, de sua história. De qualquer forma, 

é uma questão que deve ser endereçada pela Organização. 

 

Os pontos observados positivamente pela organização e mesmo as possibilidades de melhoria 

apontadas, são observados, também, nos trabalhos de MacDuffie e Krafeick (1992), Pfeffer 

(1994,1998), Collis e Porras (1997) e Bates (2001) (Quadro 2 – pág. 21) como práticas que 

contribuem para o resultado organizacional. 

 

O trabalho sobre Direcionadores da Gestão do Capital Humano de Bassi e McMurrer (2007) 

foi utilizado para complementar a análise da percepção de políticas e práticas pela Oxiteno, 

por apresentar uma abordagem complementar à de Albuquerque (1999,2002) enfocando: 

liderança, engajamento dos funcionários, acesso ao conhecimento, otimização da força de 
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trabalho e capacidade de aprendizagem organizacional. Além disso, oferece um indicador de 

prontidão organizacional (abordado oportunamente) para maximizar o retorno do capital 

humano, dentro de uma visão universalista. 

 

O quadro a seguir inicia a análise da percepção gerencial: 

 
Quadro 24 – Direcionadores do Capital Humano: Liderança. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora tomando por base resultados da pesquisa em questionário realizada com gerentes. 
 
 
Com relação a Práticas de Liderança existe uma forte concordância no uso das mesmas (vale 

ressaltar que essa percepção é do grupo gerencial sobre eles próprios). Merece destaque o 

reforço aos valores organizacionais, percebido como vivenciado pelo grupo de líderes. Se por 

um lado, os gestores questionam sua pouca participação e, em alguns aspectos reforçam uma 

oportunidade de melhoria de comunicação, aqui se colocam como peças fundamentais, 

reforçando o seu papel nesse processo. O feedback mencionado pode ser uma demonstração 

do uso do DNA (modelo de competências). A questão das políticas e práticas de gestão de 

pessoas novamente aparece explicitada como uma oportunidade de melhoria: em questão está 

a sistematização e controle de um processo de gestão de talentos e sucessão. 

 

Outro bloco importante de análise é engajamento dos funcionários e otimização da força de 

trabalho, que pode demonstrar a percepção dos líderes sobre o resultado e efetividade de seu 

trabalho como gestores: 

discordo discordo neutro concordo concordo
totalmente totalmente

Práticas de Liderança
Comunicação : executivos e gerentes são abertos e 
honestos na sua comunicação; alimentam um pro-
cesso institucionam de comunicação das notícias, 0,0% 7,7% 7,7% 71,8% 12,8%
estratégias e metas organizacionais e, asseguram que 
os funcionários sabem o que é esperado deles.
Participação : executivos e gerentes buscam e usam 
informações dos funcionários; trabalham em parceria 0,0% 2,6% 10,3% 64,1% 23,0%
com eles, tratando-os com respeito.
Habilidade de Gestão : os gerentes demonstram os 
valores organizacionais;  eliminam as barreiras para a 0,0% 10,3% 20,5% 59,0% 10,2%
execução dos trabalhos; fornecem feedback  e, 
inspiram confiança.
Habilidade Executiva : os executivos demonstram 
os valores organizacionais;  eliminam as barreiras 0,0% 7,7% 20,5% 64,1% 7,7%
organizacionais; promovem o feedback  e, inspiram 
confiança.
Sistema : existem sistemas e processos para identi-
ficar e desenvolver a próxima geração de líderes e 12,8% 41,0% 25,6% 18,0% 2,6%
também assegurar o processo de transição. 

Percepção Gerentes
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Quadro 25 – Direcionadores do Capital Humano: Engajamento e Força de Trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborado pela autora tomando por base resultados da pesquisa em questionário realizada com gerentes. 
 
 

A percepção do grupo gerencial com relação ao comprometimento dos funcionários, seus 

desempenhos e, de certa forma ao desenho das posições de trabalho, é bastante positiva. Um 

tema importante é a carga de trabalho. Em função do momento empresarial – muitos projetos 

de expansão e ambiente econômico pulsante – existe a sensação generalizada na organização 

de muito trabalho: aumento do tempo envolvido e da complexidade, com perda da qualidade 

discordo discordo neutro concordo concordo
totalmente totalmente

Engajamento dos Funcionários
Escopo da Função : o trabalho é organizado e tem 
significado; faz-se uso dos talentos e habilidades dos 
funcionários. Estes são responsáveis por decidir a 0,0% 7,7% 43,6% 33,3% 15,4%
melhor forma de executar suas  tarefas e, os dese-
nhos das funções são criativos e respondem às 
demandas dos funcionários.
Comprometimento : os funcionários têm segurança, 
são reconhecidos por suas realizações e usufruem 0,0% 10,3% 28,2% 56,4% 5,1%
de oportunidades de crescimento. 
Tempo : a carga de trabalho permite que os funcio-
nários desempenhem suas atribuições, tomem 
decisões e encontrem equilíbrio entre vida 15,3% 33,3% 30,8% 18,0% 2,6%
profissional e pessoal. 
Sistema: existem mecanismos para reter profissionais 

de bom desempenho e que monitorem as tendências 7,7% 53,8% 20,5% 15,4% 2,6%
de engajamento bem como forneça informações 
sobre direcionadores de produtividade e satisfação.

Percepção Gerentes

discordo discordo neutro concordo concordo
totalmente totalmente

Otimização da Força de Trabalho
Processos : os processos de trabalho são bem 5,1% 15,4% 25,6% 46,1% 7,7%
definidos e continuamente melhorados; os funcio-
nários são bem treinados.
Condições : existe acesso a tecnologias e recursos; 0,0% 7,7% 17,9% 66,7% 7,7%
as condições de trabalho contribuem para o alto 
desempenho.
Desempenho: os funcionários são cobrados por alto 
desempenho no trabalho; as promoções são basea- 0,0% 10,3% 38,4% 43,6% 7,7%
das em competência; o baixo desempenho é punido; 
existe confiança mútua para o desenvolvimento do 
trabalho.
Decisões de recrutamento : a seleção é baseada em 
habilidades; novos funcionários participam de 0,0% 7,7% 30,8% 48,7% 12,8%
integração na organização e na função; os funcio-
nários participam dos processos de seleção.
Sistemas : existem mecanismos e processos para: 

gerir desempenho e talentos, suportar melhoria de 
desempenho na função, identificar necessidades de 2,6% 35,9% 15,4% 41,0% 5,1%
desenvolvimento, suportar crescimento e progres-
são na carreira.

discordo discordo neutro concordo concordo
totalmente totalmente

Engajamento dos Funcionários
Escopo da Função : o trabalho é organizado e tem 
significado; faz-se uso dos talentos e habilidades dos 
funcionários. Estes são responsáveis por decidir a 0,0% 7,7% 43,6% 33,3% 15,4%
melhor forma de executar suas  tarefas e, os dese-
nhos das funções são criativos e respondem às 
demandas dos funcionários.
Comprometimento : os funcionários têm segurança, 
são reconhecidos por suas realizações e usufruem 0,0% 10,3% 28,2% 56,4% 5,1%
de oportunidades de crescimento. 
Tempo : a carga de trabalho permite que os funcio-
nários desempenhem suas atribuições, tomem 
decisões e encontrem equilíbrio entre vida 15,3% 33,3% 30,8% 18,0% 2,6%
profissional e pessoal. 
Sistema: existem mecanismos para reter profissionais 

de bom desempenho e que monitorem as tendências 7,7% 53,8% 20,5% 15,4% 2,6%
de engajamento bem como forneça informações 
sobre direcionadores de produtividade e satisfação.

Percepção Gerentes

discordo discordo neutro concordo concordo
totalmente totalmente

Otimização da Força de Trabalho
Processos : os processos de trabalho são bem 5,1% 15,4% 25,6% 46,1% 7,7%
definidos e continuamente melhorados; os funcio-
nários são bem treinados.
Condições : existe acesso a tecnologias e recursos; 0,0% 7,7% 17,9% 66,7% 7,7%
as condições de trabalho contribuem para o alto 
desempenho.
Desempenho: os funcionários são cobrados por alto 
desempenho no trabalho; as promoções são basea- 0,0% 10,3% 38,4% 43,6% 7,7%
das em competência; o baixo desempenho é punido; 
existe confiança mútua para o desenvolvimento do 
trabalho.
Decisões de recrutamento : a seleção é baseada em 
habilidades; novos funcionários participam de 0,0% 7,7% 30,8% 48,7% 12,8%
integração na organização e na função; os funcio-
nários participam dos processos de seleção.
Sistemas : existem mecanismos e processos para: 

gerir desempenho e talentos, suportar melhoria de 
desempenho na função, identificar necessidades de 2,6% 35,9% 15,4% 41,0% 5,1%
desenvolvimento, suportar crescimento e progres-
são na carreira.
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de vida. Como existe o mecanismo de pesquisa de clima organizacional, na dimensão 

sistemas, novamente o grupo gerencial pode estar questionando as práticas de gestão de 

pessoas, no caso retenção de talentos. Os processos de recrutamento e de treinamento estão 

organizados, muito provavelmente amparados pelo DNA (modelo de competências), o que 

está reforçado no item sistemas (processos e controle). 

 

A gestão do conhecimento é uma das estratégias de Gestão de Pessoas explicitada no BSC 

que pode ser observada, na metodologia utilizada, nas dimensões acesso ao conhecimento e 

aprendizagem organizacional: 

 

Quadro 26 – Direcionadores do Capital Humano: Conhecimento e Aprendizagem. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: elaborado pela autora tomando por base resultados da pesquisa em questionário realizada com gerentes. 
 

discordo discordo neutro concordo concordo
totalmente totalmente

Acesso ao Conhecimento
Disponibilidade : as pessoas têm disponíveis 
informações e ferramentas para a realização das 0,0% 7,9% 18,4% 55,3% 18,4%
tarefas e, existem procedimentos de acesso a trei-
namento, quando necessário. 
Colaboração : o trabalho em equipe é encorajado e 
facilitado; existem espaços físicos para encontros 2,6% 12,9% 33,3% 41,0% 10,3%
informais das pessoas; existe tempo para troca de 
informações e aprendizado informal.
Compartilhamento de Informações : as melhores 5,3% 18,4% 29,0% 42,1% 5,2%
práticas sãocompartilhadas e reforçadas.
Sistema : Existem sistemas para coletar e armazenar 7,7% 48,7% 20,5% 18,0% 5,1%
informações, reforçando o processo de  compar-
tilhamento.

Percepção Gerentes

discordo discordo neutro concordo concordo
totalmente totalmente

Capacidade de Aprendizado
Inovação : novas idéias são bem recebidas; os 
funcionários são encorajados a melhorar sua forma 
de trabalho; a solução dos problemas pressupõe a 0,0% 0,0% 15,8% 68,4% 15,8%
participação dos funcionários.
Treinamento: o treinamento é prático, suporta os 0,0% 5,3% 39,5% 36,8% 18,4%
objetivos organizacionais e, é ministrado com 
recursos adequados.
Desenvolvimento :  os funcionários têm planos 
formais de desenvolvimento; estes suportam o 2,6% 15,8% 31,6% 42,1% 7,9%
desenvolvimento na carreira.
Compromisso com valores : o comportamento da 
liderança reforça a valorização do aprendizado; os 0,0% 7,9% 50,0% 34,2% 7,9%
gerentes fazem do aprendizado uma prioridade.
Sistemas : existem recursos para administrar eventos 
e processos de treinamento que alimenta a organiza- 7,9% 23,7% 34,2% 28,5% 5,3%
ção com informações, além de servir de plataforma 
para gestão de conteúdo e do modelo de competências.

discordo discordo neutro concordo concordo
totalmente totalmente

Acesso ao Conhecimento
Disponibilidade : as pessoas têm disponíveis 
informações e ferramentas para a realização das 0,0% 7,9% 18,4% 55,3% 18,4%
tarefas e, existem procedimentos de acesso a trei-
namento, quando necessário. 
Colaboração : o trabalho em equipe é encorajado e 
facilitado; existem espaços físicos para encontros 2,6% 12,9% 33,3% 41,0% 10,3%
informais das pessoas; existe tempo para troca de 
informações e aprendizado informal.
Compartilhamento de Informações : as melhores 5,3% 18,4% 29,0% 42,1% 5,2%
práticas sãocompartilhadas e reforçadas.
Sistema : Existem sistemas para coletar e armazenar 7,7% 48,7% 20,5% 18,0% 5,1%
informações, reforçando o processo de  compar-
tilhamento.

Percepção Gerentes

discordo discordo neutro concordo concordo
totalmente totalmente

Capacidade de Aprendizado
Inovação : novas idéias são bem recebidas; os 
funcionários são encorajados a melhorar sua forma 
de trabalho; a solução dos problemas pressupõe a 0,0% 0,0% 15,8% 68,4% 15,8%
participação dos funcionários.
Treinamento: o treinamento é prático, suporta os 0,0% 5,3% 39,5% 36,8% 18,4%
objetivos organizacionais e, é ministrado com 
recursos adequados.
Desenvolvimento :  os funcionários têm planos 
formais de desenvolvimento; estes suportam o 2,6% 15,8% 31,6% 42,1% 7,9%
desenvolvimento na carreira.
Compromisso com valores : o comportamento da 
liderança reforça a valorização do aprendizado; os 0,0% 7,9% 50,0% 34,2% 7,9%
gerentes fazem do aprendizado uma prioridade.
Sistemas : existem recursos para administrar eventos 
e processos de treinamento que alimenta a organiza- 7,9% 23,7% 34,2% 28,5% 5,3%
ção com informações, além de servir de plataforma 
para gestão de conteúdo e do modelo de competências.



 93 

A análise da percepção do grupo gerencial sobre gestão do conhecimento é interessante. Por 

um lado, o acesso ao conhecimento está adequado considerando tanto recursos formais 

(ferramentas, informações, espaços informais) quanto os informais (predisposição pessoal 

para compartilhar demonstrada nos grupos e no aprendizado informal). A inovação é 

percebida como um processo importante de geração e aceitação de idéias. Por outro lado, a 

falta de uma plataforma de gestão de conteúdo e informações aparenta minimizar os esforços 

de acesso e aprendizado. Parece necessário uma ação concentrada para clarificar gestão do 

conhecimento e sua função na Organização. 

 

A análise do alinhamento de percepção entre gestores e funcionários foi verificada de forma 

simplificada, somente considerando os aspectos percebidos como mais positivos pelos 

gestores. Os funcionários administrativos demonstraram a seguinte percepção: 

 

Quadro 27 – Direcionadores do Capital Humano: funcionários administrativos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborado pela autora tomando por base resultados grupos de foco realizados com grupos de funcionários. 

discordo discordo neutro concordo concordo
totalmente totalmente

Práticas de Liderança
Participação : executivos e gerentes buscam e usam 
informações dos funcionários; trabalham em parceria com 0,0% 20,0% 0,0% 80,0% 0,0%
eles, tratando-os com respeito.

discordo discordo neutro concordo concordo
totalmente totalmente

Engajamento dos Funcionários
Comprometimento : os funcionários têm segurança, 
são reconhecidos por suas realizações e usufruem 0,0% 80,0% 20,0% 0,0% 0,0%
de oportunidades de crescimento. 

discordo discordo neutro concordo concordo
totalmente totalmente

Acesso ao Conhecimento
Disponibilidade : as pessoas têm disponíveis infor-
mações e ferramentas para a realização das tarefas e, 0,0% 40,0% 40,0% 20,0% 0,0%
existem procedimentos de acesso a treinamento, 
quando necessário. 

discordo discordo neutro concordo concordo
totalmente totalmente

Capacidade de Aprendizado
Inovação : novas idéias são bem recebidas; os fun-
cionários são encorajados a melhorar sua forma de 
trabalho; a solução dos problemas pressupõe a 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 0,0%
participação dos funcionários.

Percepção Funcionários Administrativos

discordo discordo neutro concordo concordo
totalmente totalmente

Práticas de Liderança
Participação : executivos e gerentes buscam e usam 
informações dos funcionários; trabalham em parceria com 0,0% 20,0% 0,0% 80,0% 0,0%
eles, tratando-os com respeito.

discordo discordo neutro concordo concordo
totalmente totalmente

Engajamento dos Funcionários
Comprometimento : os funcionários têm segurança, 
são reconhecidos por suas realizações e usufruem 0,0% 80,0% 20,0% 0,0% 0,0%
de oportunidades de crescimento. 

discordo discordo neutro concordo concordo
totalmente totalmente

Acesso ao Conhecimento
Disponibilidade : as pessoas têm disponíveis infor-
mações e ferramentas para a realização das tarefas e, 0,0% 40,0% 40,0% 20,0% 0,0%
existem procedimentos de acesso a treinamento, 
quando necessário. 

discordo discordo neutro concordo concordo
totalmente totalmente

Capacidade de Aprendizado
Inovação : novas idéias são bem recebidas; os fun-
cionários são encorajados a melhorar sua forma de 
trabalho; a solução dos problemas pressupõe a 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 0,0%
participação dos funcionários.

Percepção Funcionários Administrativos
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Os itens participação e inovação apresentam percepção alinhada entre gestores e funcionários 

administrativos. Vale ressaltar que os funcionários argumentam que a “pressa” às vezes 

prejudica o processo de participação (o que está em concordância com a visão de carga de 

trabalho e demanda organizacional causada pelo momento atual). As discordâncias em 

comprometimento e disponibilidade de informação estão relacionadas especificamente a falta 

de reconhecimento e possibilidades de promoção por um lado e, a falta de ferramentas por 

outro (como argumentado pelo grupo de funcionários). Com isso, o reconhecimento aparece 

pela primeira vez nas percepções como um item de melhoria. 

 

Novamente, uma diferença de percepção acontece do grupo administrativo para o grupo 

industrial, como mostra o quadro a seguir: 

 

Quadro 28 – Direcionadores do Capital Humano: funcionários industriais.. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: elaborado pela autora tomando por base resultados grupos de foco realizados com grupos de funcionários. 
 

Percepção Funcionários Industriais

discordo discordo neutro concordo concordo
totalmente totalmente

Práticas de Liderança
Participação : executivos e gerentes buscam e usam 

informações dos funcionários; trabalham em parceria com 0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 0,0%
eles, tratando-os com respeito.

discordo discordo neutro concordo concordo
totalmente totalmente

Engajamento dos Funcionários
Comprometimento : os funcionários têm segurança, 

são reconhecidos por suas realizações e usufruem 0,0% 0,0% 42,8% 57,2% 0,0%
de oportunidades de crescimento. 

discordo discordo neutro concordo concordo
totalmente totalmente

Acesso ao Conhecimento
Disponibilidade : as pessoas têm disponíveis infor-

mações e ferramentas para a realização das tarefas e, 0,0% 0,0% 0,0% 71,4% 28,6%
existem procedimentos de acesso a treinamento, 
quando necessário. 

discordo discordo neutro concordo concordo
totalmente totalmente

Capacidade de Aprendizado
Inovação : novas idéias são bem recebidas; os fun-

cionários são encorajados a melhorar sua forma de 
trabalho; a solução dos problemas pressupõe a 0,0% 0,0% 14,3% 71,4% 14,3%
participação dos funcionários.

Percepção Funcionários Industriais

discordo discordo neutro concordo concordo
totalmente totalmente

Práticas de Liderança
Participação : executivos e gerentes buscam e usam 

informações dos funcionários; trabalham em parceria com 0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 0,0%
eles, tratando-os com respeito.

discordo discordo neutro concordo concordo
totalmente totalmente

Engajamento dos Funcionários
Comprometimento : os funcionários têm segurança, 

são reconhecidos por suas realizações e usufruem 0,0% 0,0% 42,8% 57,2% 0,0%
de oportunidades de crescimento. 

discordo discordo neutro concordo concordo
totalmente totalmente

Acesso ao Conhecimento
Disponibilidade : as pessoas têm disponíveis infor-

mações e ferramentas para a realização das tarefas e, 0,0% 0,0% 0,0% 71,4% 28,6%
existem procedimentos de acesso a treinamento, 
quando necessário. 

discordo discordo neutro concordo concordo
totalmente totalmente

Capacidade de Aprendizado
Inovação : novas idéias são bem recebidas; os fun-

cionários são encorajados a melhorar sua forma de 
trabalho; a solução dos problemas pressupõe a 0,0% 0,0% 14,3% 71,4% 14,3%
participação dos funcionários.
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A percepção dos funcionários industriais está alinhada a percepção dos gestores e alguns 

argumentos sugeridos por eles são importantes: “... há participação, embora algumas decisões 

sejam centralizadas, como devem ser...;... hoje a segurança está um pouco afetada em função 

das demandas do mercado, a gente desenvolve um processo de auto-segurança pelo 

desenvolvimento de competências...;... existem informações e ferramentas. A busca depende 

de cada um...;... a inovação está até na gestão: EVA, BSC, hoje as mudanças são sofisticadas 

é necessário trabalhar os processos...”. 

 

Em sua metodologia de trabalho, Bassi e McMurrer (2007) atribuem notas numéricas a escala 

Likert de grau de concordância utilizada na pesquisa, sendo o número um (1) atribuído a 

“discordo totalmente” até o número cinco (5) atribuído a “concordo totalmente”. Além disso, 

ponderam os itens dentro de cada bloco temático para ter notas balanceadas entre os blocos 

(em função da diferença do número de itens de cada bloco). Os autores estabeleceram uma 

escala de análise na gestão do capital humano que explicita o grau de maturidade 

organizacional nesse processo. O quadro a seguir representa a escala dos autores, bem como 

análise do índice HCM (human capital management) da Oxiteno e uma análise de pontos 

fortes e oportunidades decorrentes dos resultados das pesquisas e análises realizadas. 

 

Quadro 29 – Índice de Gestão de Capital Humano: Oxiteno. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora sob a metodologia de Bassi e McMurrer (2007). 

 

Ao se analisar as políticas e práticas de gestão de pessoas sob o olhar das duas metodologias: 

Concepções Organizacionais Comparadas e Direcionadores do Capital Humano e, ainda, 

Índice HCM 71

Pontos Fortes Oportunidades:
Práticas de Liderança 15  - práticas e habilidades de gestão  - desenvolvimento de processos 

   para análise de sucessão
Engajamento dos Funcionários 12  - segurança e valores organiza-  - desenvolvimento de mecanismos 

    cionais     de retenção
Otimização da Força de Traba- 16  - manutenção dos esforços em 
  lho    recrutamento e desenvolvimento
Acesso ao Conhecimento 14  - disponibilização da informação e  - sistematização da gestão do co-

   colaboração     nhecimento
Capacidade de Aprendizagem 14  - foco em inovação e esforços com  - perceber aprendizado como prio-
 Organizacional    o DNA (PDIs)    ridade organizacional

Proposta Bassi e McMurrer (2007):
      - 90 a 100 : maturidade de nível superior
      - 80 a 89   : maturidadede adequada
      - 70 a 79   : oportunidade de aumento de maturidade
      - menos que 69: baixa maturidade
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entendendo essas políticas e práticas como forma de endereçar as demandas estratégicas 

organizacionais e as estratégias de gestão de pessoas, percebe-se: 

 

(i) Não existe uma relação biunívoca entre estratégias e práticas, uma prática pode reforçar 

mais de uma estratégia; 

 

(ii) Existe na Organização uma percepção de que a “estratégia do comprometimento” está 

valorizada, principalmente em aspectos relacionados à execução e relações no trabalho. 

Além de considerar as pessoas como parceiras de negócio, estes aspectos reforçam 

clima, competências, gestão de talentos, engajamento das pessoas e, fortalecem o 

posicionamento estratégico de crescimento; 

 

(iii) Práticas como grupos multifuncionais e DNA suportam a estratégia de gestão de 

competências e, em certa medida processos de transformação cultural. A liderança 

também é percebida como eficaz; 

 

(iv)    Algumas demandas são percebidas de forma consistente na Organização como 

prioritárias e ainda não plenamente resolvidas. São elas: gestão do conhecimento 

(estruturação de um processo mais formalizado), gestão da comunicação (especialmente 

políticas e práticas de gestão e fatos decorrentes desse modelo) e gestão participativa 

(modelo de participação em decisões e ações deve ser formalizado);  

 

(v)   As políticas de Gestão de Pessoas, aparentemente, precisam ser revisitadas e atualizadas 

em aspectos específicos como gestão de talentos. Além disso, um processo mais 

estruturado de comunicação faz-se necessário pela percepção das pessoas (gestores e 

geridos) da Organização. 

 

Existe um aparente alinhamento de percepções quanto as necessidades e oportunidades em 

políticas e práticas de gestão de pessoas na Oxiteno, embora nem todas as demandas 

estratégicas organizacionais já estejam sendo efetivamente endereçadas. Faz-se necessário 

entender os papéis dos atores organizacionais nesse processo. 
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8.5 A Área de Recursos Humanos na Oxiteno. 

 

A área de Recursos Humanos da Oxiteno está inserida na Diretoria de Administração e 

Controle. Sua estrutura organizacional veio se modificando ao longo do tempo (últimos 

quatro (4) anos) em função de demandas internas e externas. Atualmente, segue a seguinte 

configuração: 

 

Figura 3 – Estrutura Organizacional da área de Recursos Humanos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora tomando-se por base documentos da empresa e entrevista. 

 

A área de Recursos Humanos apresenta uma estrutura híbrida, com funcionários especialistas 

e generalistas, além de relações matriciais (entre as áreas e funções e as fábricas) e algumas 

terceirizações (folha de pagamentos e benefícios). Dentro de cada grupo, a forma de trabalho 

é celular, isto é, as pessoas se organizam para a realização das atividades com foco em 

maximização de expertise e desenvolvimento pessoal. Além disso, reuniões com todo o grupo 

são realizadas periodicamente para alinhamento e comunicação das atividades, além de 

discussões sobre questões críticas e projetos. 
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Para os profissionais de Recursos Humanos, também foi estabelecido um modelo de 

competências (dentro do DNA):  

 

o As competências essenciais permanecem as mesmas já apresentadas no Quadro 19 (pág. 

78): busca de conhecimento, capacidade de assumir riscos, excelência operacional, 

flexibilidade, foco em resultados, foco no cliente, relacionamento inter-funcional e 

soluções criativas; 

 

o Como competências técnicas gerais e específicas constam: análise, características do 

negócio Oxiteno, negociação e Recursos Humanos. 

 

Ao se observar as demandas organizacionais e de gestão de pessoas da Oxiteno, algumas 

considerações podem ser feitas com relação ao desenho organizacional da estrutura de RH: (i) 

o posicionamento da área de RH na estrutura organizacional sugere um esforço especial dos 

profissionais para participação em desenvolvimento de estratégias empresarias; (ii) algumas 

das estratégias de gestão de pessoas não tem recursos alocados para sua formulação e 

implementação (ex: gestão do conhecimento) e outras, aparentemente são geridas por todo o 

grupo (ex: gestão do ambiente, gestão da cultura); (iii) existe o conceito de prestação de 

serviços, tanto nas atividades operacionais tradicionais quanto em programas específicos; (iv) 

a atividade de consultoria pressupõe a existência e viabiliza o fortalecimento de políticas e 

(iv) a área de RH deve trabalhar em parceria com outras áreas, pois, como exemplo, o 

programa 6 Sigma não é gerido por estes profissionais. 

 

O modelo de competências vivenciado pelos profissionais de Recursos Humanos está 

parcialmente alinhado aos trabalhos discutidos por Eichinger e Ulrich (1997), Albuquerque e 

Fischer (2001), Becker et al (2001), Brillinger (2001), Wright (2001), Lawler (2005) e Ulrich, 

Brockbanck, Johnson e Younger (2007).  É um modelo extenso, que prioriza resultado, 

comportamento de prestação de serviço; porém, não reforça, de forma explícita, os papéis dos 

profissionais da área como gestor de mudança e gestor da cultura.    

 

De forma simplificada, utilizando o modelo proposto por Lawler III (2005) apresentado no 

Quadro 7 (pág. 40), observa-se que o conceito de serviços administrativos está bem 

endereçado em escopo, estrutura e responsabilidade (algumas das dimensões do modelo do 

autor). 
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Para os demais produtos – parceria de negócio e parceria estratégica é necessária uma análise 

mais aprofundada enfocando o exercício dos papéis e a entrega desses produtos. Para tal, o 

modelo de papéis de RH na construção de uma organização competitiva de Ulrich e Conner 

(1997) foi utilizado, enfocando a verificação da percepção dos variados públicos 

organizacionais sobre a atuação de RH. 

 

O Diretor Superintendente da Oxiteno argumenta que a área de Recursos Humanos deve fazer 

uma transição “... de prestador de serviço à parceira de negócio.... É interessante ser mais 

provocadora e questionadora...” Entre outras ações sugere: participação ativa na contratação e 

movimentação de pessoas (pessoas certas nos lugares certos); suporte no re-desenho 

organizacional e alocação de pessoas; foco na comunicação interna e no clima e; atuar como 

guardiã das políticas assessorando os gestores em sua atuação diária. 

 

A percepção do grupo gerencial sobre os quatro (4) papéis de RH: Gestor de Recursos 

Humanos Estratégicos, Gestor da Infra-estrutura, Gestor da Contribuição das Pessoas e Gestor 

da Transformação e Mudança, apresentados na Figura 1 (pág. 38) é analisada a seguir. 

 

Quadro 30 – Recursos Humanos como Gestor dos Recursos Humanos Estratégicos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fonte: elaborado pela autora tomando por base resultados da pesquisa em questionário realizada com gerentes. 
 

Embora com percepções distribuídas ao longo de toda a escala, a qualidade geral das 

atividades é percebida como medianamente baixa. Em função das considerações apontadas 

baixa medianamente adequada medianamente alta
baixa alta

Como gestor dos Recursos Humanos Estratégicos
1  - ...ajuda a Organização atingir seus objetivos de 2,6% 41,0% 30,8% 17,9% 7,7%
      negócio.
5  - ...participa no processo de definição das estraté 25,6% 35,9% 23,0% 10,7% 5,1%
      gias do negócio.
9  - ...se assegura que as estratégias de gestão de pes- 0,0% 38,5% 41,3% 10,3% 10,3%
      soas estão alinhadas às estratégias organizacionais.
13 - ...sua eficácia é medida pela sua habilidade em 18,4% 34,2% 31,6% 7,9% 7,9%
      ajudar a implementação estratégica.
17 - ...é visto como um parceiro de negócio. 10,3% 28,2% 35,9% 15,4% 10,3%
21 - ...foca seu tempo em temas estratégicos. 20,5% 38,5% 30,8% 7,7% 2,5%
25 - ...é um participante ativo em planejamento de 28,2% 38,5% 23,1% 5,1% 5,1%
       negócio.
29 - ...trabalha para alinhar estratégias de gestão de 7,7% 30,8% 41,0% 12,8% 7,7%
      pessoas às estratégias organizacionais.
33 - ...desenvolve práticas e programas para alinhar 
     estratégias de gestão de pessoas a consecução das 13,1% 42,1% 23,7% 10,5% 10,5%
     estratégias  organizacionais.
37 - ...sua credibilidade vem de ajudar o desenvolvi- 10,3% 41,0% 28,2% 12,8% 7,7%
      mento de objetivos estratégicos.

A qualidade das atividades executadas é....



 100 

como adequadas (assegurar e trabalhar para o alinhamento da estratégia de gestão de pessoas), 

pode-se inferir que a postura da área de Recursos Humanos é reativa ao processo de 

formulação e implementação estratégica da Organização, sendo que sua ação e suporte 

acontecem de forma seqüencial aos movimentos e definições organizacionais. Essa percepção 

é similar à percepção do Diretor Superintendente da empresa. A Organização espera uma 

postura como sugerido por Albuquerque (2002) – formulação e implementação conjunta  e 

não como apontado por Yeung e Berman (1997) – seqüencial. 

 

Apesar da avaliação geral, a percepção de que o gestor de Recursos Humanos é visto como 

um parceiro de negócios pode ser decorrente da relação estabelecida entre os gestores da 

Oxiteno e o gestor de RH ao longo de anos; o que vem a reforçar aspectos relacionados a 

competências de atitude pessoal como credibilidade e confiança, que devem estar presentes na 

figura do gestor de RH, como argumenta Horibe (2004). 

 

Quadro 31 – Recursos Humanos como Gestor da Infra-estrutura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora tomando por base resultados da pesquisa em questionário realizada com gerentes. 
 

A área de Recursos Humanos tem sua postura reconhecida como gestor de Infra-Estrutura. 

Todo o ciclo de atividades relativas à administração das práticas de gestão de pessoas é 

percebido como adequado: desenho, implementação, monitoramento e busca pelo aumento da 

produtividade dos processos. A disciplina de valor da Organização de excelência operacional 

pode estar por trás da atitude da área de RH. 

baixa medianamente adequada medianamente alta
baixa alta

Como Gestor da Infra-Estrutura
2 - ... ajuda a Organização melhorar sua eficiência 2,6% 46,1% 33,3% 10,3% 7,7%
      operacional.
6  - ...participa na implementação de práticas de gestão 0,0% 12,8% 51,3% 25,6% 10,3%
     de pessoas.
10 - ...se assegura que as práticas de gestão de pes- 0,0% 46,1% 38,5% 15,4% 0,0%
     soas estão administradas eficientemente.
14 - ...sua eficácia é medida pela sua habilidade em 
     implementar de forma eficiente as práticas de gestão 5,3% 21,0% 47,4% 15,8% 10,5%
     de pessoas.
18 - ... é visto como um especialista administrativo. 2,6% 5,1% 43,6% 41,0% 7,7%
22 - ... foca seu tempo em temas operacionais. 2,6% 5,1% 33,3% 46,2% 12,8%
26 - ...é um participante ativo em desenho e implemen- 5,1% 20,5% 48,7% 15,4% 10,3%
     tação de práticas de gestão de pessoas.
30 - ...trabalha para monitorar os processos 2,6% 10,3% 51,3% 25,6% 10,2%
      administrativos.
34 - ...desenvolve práticas e programas para processar 2,7% 21,0% 36,8% 29,0% 10,5%
      de forma eficiente documentos e transações.
38 - ...sua credibilidade vem de aumentar a produtivi- 10,5% 23,7% 42,1% 18,4% 5,3%
      dade dos processos de gestão.

A qualidade das atividades executadas é....
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A percepção de que a área foca seu tempo em temas operacionais pode ser entendida de duas 

formas. Por um lado reforça o trabalho e proficiência nas atividades de infra-estrutura, mas, 

por outro, pode ser um inibidor da atuação em foco estratégico. 

 

Quadro 32 – Recursos Humanos como Gestor da Contribuição das Pessoas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborado pela autora tomando por base resultados da pesquisa em questionário realizada com gerentes. 
 

A percepção geral sobre o desempenho do papel de Gestor da Contribuição das Pessoas pelos 

profissionais de RH é de adequação, mas é interessante observar algumas nuances dessa 

percepção. Aparentemente a área de RH é aberta, e vista como uma área de suporte e apoio 

das pessoas, tendo interações variadas com as mesmas. A adequação sugerida pelo grupo 

gerencial nas práticas endereçando as necessidades dos funcionários pode estar ligada a 

políticas de remuneração e benefícios. 

 

Ao definir como medianamente baixa a participação da área de RH na melhoria do 

comprometimento, pode ser que os gestores estejam questionando a atuação dos profissionais 

de RH ou práticas oferecidas por esta estrutura. Com relação às práticas, já foi observado que 

algumas são bem percebidas e aplicadas e, outras merecem atenção. Vale ressaltar que o papel 

da área de RH é zelar pelo aumento do comprometimento e da competência individual 

desenvolvendo práticas e instrumentalizando gestores e funcionários, conforme sugere Ulrich 

(1997), não necessariamente atuando diretamente sobre as pessoas.  

baixa medianamente adequada medianamente alta
baixa alta

Como Gestor da Contribuição das Pessoas 
3  - ...ajuda a Organização atender as necessidades dos 2,6% 30,8% 38,5% 23,0% 5,1%
       funcionários.
7  - ...participa na melhoria do comprometimento dos 5,1% 46,1% 28,2% 15,4% 5,1%
       funcionários.
11 - ...se assegura que as políticas e práticas de gestão 
     de pessoas respondem às necessidades dos 2,6% 51,3% 35,9% 10,3% 0,0%
     funcionários.
15 - sua eficácia é medida pela sua habilidade em aju- 2,6% 31,6% 44,8% 21,0% 0,0%
      dar os funcionários satisfazerem suas necessidades.
19 - ...é visto como um defensor dos funcionários. 7,7% 51,3% 41,0% 0,0% 0,0%
23 - ...foca seu tempo em ouvir e responder os funcio- 2,6% 30,8% 51,3% 12,8% 2,6%
      nários.
27 - ...é um participante ativo em ouvir e responder os 0,0% 35,9% 38,5% 23,0% 2,6%
       funcionários.
31 - ...trabalha para ajudar os funcionários a satisfa- 5,1% 38,5% 46,1% 10,3% 0,0%
      zerem necessidades pessoais e familiares.
35 - ...desenvolve práticas e programas para endereçar  2,7% 31,6% 42,1% 23,7% 0,0%
     as necessidades dos funcionários.
39 - ...sua credibilidade vem de ajudar os funcionários  2,6% 20,5% 46,2% 25,6% 5,1%
     a satisfazerem suas necessidades.

A qualidade das atividades executadas é....
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Quadro 33 – Recursos Humanos como Gestor da Transformação e Mudança. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora tomando por base resultados da pesquisa em questionário realizada com gerentes. 
 

Uma visão similar à apresentada quanto à gestão dos Recursos Humanos Estratégicos é 

percebida no desempenho do papel de Gestor de Transformação e Mudança pela estrutura de 

RH. Novamente a postura de reação aos movimentos organizacionais é verificada. Talvez, o 

foco no futuro e a formatação das mudanças culturais sejam os pontos críticos no exercício 

desse papel. 

 

Vale a pena ressaltar que as áreas de RH devem desempenhar todos os papéis, provavelmente 

focando profissionais em papéis complementares para ser percebida como um parceiro 

estratégico capaz de olhar o presente e o futuro; os processos e as pessoas. 

 

Os funcionários realizaram um exercício para analisar a distribuição de tempo dos 

profissionais da estrutura de Recursos Humanos nos variados papéis. O resultado é 

apresentado na figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

baixa medianamente adequada medianamente alta
baixa alta

Como Gestor da Transformação e Mudança
4  - ...ajuda a Organização adaptar-se à mudanças. 2,6% 30,8% 46,1% 15,4% 5,1%
8  - ...participa na formatação das mudanças culturais 10,5% 23,7% 44,7% 18,4% 2,6%
     para renovações e transformações organizacionais.
12 - se assegura que as políticas e  práticas de gestão 
     de pessoas aumentam a habilidade organizacional 2,6% 43,6% 38,5% 10,3% 5,1%
    para efetuar mudanças.
16 - sua eficácia é medida pela sua habilidade em aju-
     dar a organização a antecipar-se e adaptar-se a 5,3% 50,0% 23,7% 18,4% 2,6%
     demandas futuras.
20 - é visto como um agente de mudança. 7,7% 59,0% 20,5% 7,7% 5,1%
24 - ...foca seu tempo em desenvolver novos comporta- 5,1% 56,4% 28,2% 7,7% 2,6%
   mentos para manter a competitividade organizacional.
28 - é um participante ativo em renovação, mudança e 10,3% 35,9% 41,0% 7,7% 5,1%
      transformação organizacional.
32 - ...trabalha para mudar o comportamento dos fun- 7,7% 48,7% 35,9% 7,7% 0,0%
   cionários  para mudanças organizacionais.
36 - ...desenvolve práticas e programas para ajudar a 7,9% 47,4% 31,6% 13,1% 0,0%
     transformação organizacional.
40 - ...sua credibilidade vem de implementar mudanças. 10,3% 43,6% 25,6% 17,9% 2,6%

A qualidade das atividades executadas é....
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Figura 4 – Distribuição de tempo da área de RH nas atividades: visão dos funcionários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: construído pelos funcionários durante os grupos de foco. 

 

A percepção de distribuição de tempo atribuído ao exercício dos vários papéis de RH reforça, 

em parte, a percepção gerencial, com ênfase na gestão de infra-estrutura e menor foco na 

parceria estratégica e na gestão da transformação e mudança. É interessante a visão dos 

funcionários com relação ao exercício do papel de gestão da contribuição das pessoas. Pode 

haver uma crença tácita na Organização de que a responsabilidade pela gestão da contribuição 

das pessoas seja bastante centrada na área de área de RH. 

 

Para consolidar as percepções e entender o posicionamento da estrutura de RH frente aos 

desafios organizacionais e implementação das estratégias de gestão de pessoas, faz sentido 

entender como a estrutura está frente aos modelos de evolução de Recursos Humanos e como 

o exercício dos papéis pode ser desenvolvido. 

 

A abordagem do questionário sugerido por Ulrich e Conner (1997) para análise do exercício 

dos múltiplos papéis de Recursos Humanos também pressupõe uma nota final. Valores 

numéricos são atribuídos à escala Likert de grau de concordância utilizada na pesquisa, sendo 

o número um (1) atribuído a “baixa” até o número cinco (5) atribuído a “alta”. 

 

Segundo os autores, quando a nota final é maior do que 160 (cento e sessenta pontos), 

significa que a área de RH atua com alta qualidade de produtos e bom exercício dos papéis. 

Se a nota final for menor do que 90 (noventa pontos), a qualidade observada é baixa. A nota 

resultante dos dados da pesquisa para a Oxiteno foi 102 (cento e dois pontos). Este resultado é 

coerente com os resultados encontrados na base de dados dos autores (ULRICH, 1997) e 

coerente com o exercício dos modelos tradicionais de RH. Pode-se inferir que, pela percepção 

de atuação da área e, pelas políticas e práticas de gestão de pessoas desenvolvidas pela 
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Organização, que a área de RH encontra-se entre os modelos de Gestão do Comportamento 

Humano e Estratégico discutidos por Ficher (2002) e Tonelli (2002) e apresentados nos 

Quadros 5 e 6 (pág. 36 e 37). 

 

O exercício dos vários papéis pela estrutura de Recursos Humanos está relacionado ao 

momento e demandas de cada organização. É necessário entender se o cenário é de 

estabilidade ou mudança, se o foco é eficiência ou inovação e as conseqüências que isso traz 

internamente a área de RH. Percebe-se na Oxiteno uma necessidade de atuação no presente e 

no futuro; com eficiência e crescimento (reflexos da disciplina de valor excelência 

operacional e do posicionamento de crescimento) e a gestão da cultura e de mudanças. 

 

De qualquer forma, a responsabilidade pelo exercício dos papéis não é somente da estrutura 

de RH como argumenta Ulrich (1997), suportado pela figura a seguir: 

 

Figura 5 – O exercício dos papeis em Gestão de Pessoas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ULRICH Human Resource Champion: the next agenda for adding value and delivering result, 1997.  

 

Assim, é importante ressaltar que mesmo atuando em plenitude em cada um dos papéis, a área 

de Recursos Humanos não é a detentora do processo de gestão de pessoas, deve dividir esse 

papel com outros atores, principalmente os gestores e os próprios funcionários. Sua postura, é 

acima de tudo consultiva, como descrevem LaGrossa e Saxe (1998). 

 

No caso Oxiteno, a área de RH poderia priorizar uma atuação mais focada nos papéis voltados 

às dimensões do futuro e das pessoas. Isso estaria alinhado as demandas de ambiente e ao 
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desenvolvimento das estratégias e algumas práticas de gestão de pessoas definidas pela 

Organização (como já citado: gestão de talentos, de competências, do conhecimento, 

adaptação cultural e gestão da comunicação e do ambiente). Isso também consolidaria a área 

mais próxima do Modelo Estratégico. É importante reforçar que os demais papéis no processo 

de gestão de pessoas devem ser discutidos e alinhados, tanto com entidades terceiras quanto 

com gestores e funcionários. 

 

Duas (2) outras considerações ainda podem ser feitas. Como argumentado por Lawler (2005) 

e Harrington (2007), a proximidade da área de RH com os executivos seniores da 

Organização é fundamental para uma mudança de posicionamento e postura da mesma. 

Assim, re-alocar a área de Recursos Humanos para responder diretamente ao Diretor 

Superintendente pode fazer sentido no atual momento da empresa. O modelo da competência 

da área, também pode ser revisitado tendo por base os trabalhos teóricos discutidos nesse 

estudo para inclusão de competências alinhadas aos desafios estratégicos de gestão de 

pessoas. A competência de ativista confiável, sugerida por Ulrich et al (2007), pode responder 

diretamente à demanda do Diretor Superintendente.  

 

8.6 Resultados em Gestão de Pessoas. 

 

“... Apesar da existência do mapa estratégico, com estratégias de gestão de pessoas, não temos 

indicadores...”. Esta frase do Diretor Superintendente resume a situação atual da aferição de 

resultados em gestão de pessoas na Oxiteno. 

 

Provavelmente, alguns dos princípios definidos por Fitz-enz (2001) como o fato das medições 

de capital humano não serem tão precisas quanto às financeiras ou a consideração de que não 

é simples demonstrar a relação causa e efeito entre fatores intangíveis e qualitativos; podem 

suportar o que acontece com relação à medição em gestão de pessoas. Das três (3) iniciativas 

estratégicas ligadas a Gestão de Pessoas do ECO (Excelência e Crescimento Oxiteno), 

somente uma (1) delas possui indicadores estabelecidos e metas definidas como é mostrado a 

seguir: 
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Estratégia Indicador de Desempenho

Atrair, desenvolver e reter talentos

Desenvolver competências críticas 

para o negócio 

Ter um processo de gestão do 

conhecimento.

- evolução em relação aos “gap`s”
de competências,
- índice de realização das avaliações 
de desempenho por competência, 

Estratégias de Gestão de Pessoas no ECO (Excelência e Crescimento Oxiteno)

MetaResultado

2004 = 97%
2006 = 99%

100%

Quadro 34 – Iniciativas Estratégicas e indicadores de performance. 
 
 

 

 

 

  

 

Fonte: elaborado pela autora com informações disponibilizadas na intranet da Organização. 

 

Percebe-se que a periodicidade de apuração desses indicadores é muito pequena (informações 

bianuais). É interessante, ainda, observar que as demais iniciativas estratégicas da 

Organização têm um conjunto de indicadores e metas definidas. 

 

A área de Recursos Humanos também processa algumas informações e as disponibiliza para 

as demais áreas como: distribuição salarial, movimentações ocorridas no mês, 

acompanhamento de PLR (participação nos lucros e resultados e distribuição demográfica 

populacional,...). Algumas dessas informações estão em um estágio anterior ao conceito de 

eficiência (forma de realização das práticas de gestão de pessoas considerando recursos como 

tempo, dinheiro e trabalho) proposto por Lawler III, Levenson e Boudreau (2004) e Boudreau 

(2006) e, o indicador do ECO se encaixa nessa categoria. 

 

A situação encontrada na Oxiteno não é incomum, especialmente quando verificamos que as 

áreas de Recursos Humanos e a gestão de pessoas estão em transição em uma série de 

Organizações. 

 

A questão observada também está resumida em uma frase do Diretor Superintendente: “... se 

não se mede, geramos especulações e mitos...”. Este fato, associado às demandas importantes 

de comunicação interna, pode contribuir para a não consolidação da gestão de pessoas como 

um fator de vantagem competitiva. 

 

Uma opção, para a Oxiteno, seria observar dois trabalhos: lógica estratégica básica de Kaplan 

e Norton para o BSC (1997) (Quadro 10, pág. 48) e a estrela do gerenciamento do capital 

humano de Fitz-enz (2001) (Quadro 11, pág. 51) como ponto de partida. Os indicadores 

propostos nos dois (2) trabalhos medem eficiência e eficácia de processos de gestão de 
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Planejamento (1)

Incorporação (2)

Manutenção (3)Desenvolvimento (4)

Retenção (5)

Avaliação (6)

Práticas                                      Indicadores

Planejamento
(necessidades de capital
humano)

Incorporação

Manutenção

Desenvolvimento

Retenção

Avaliação
(desempenho dos processo)

% de cargos ocupado pelas pessoas existentes 
na Organização

(Positivos): custo de contratação, tempo de 
preenchimento, qualidade das contratações, 
nível de satisfação dos gerentes com as pessoas 
contratadas.
(Negativos): rejeições a ofertas de emprego.

Monitoramento de salário, benefícios e 
tendências.

Tradução do aporte de conhecimento em ações 
e comportamentos requeridos..

% de talentos retidos, diminuição dos custos de 
recrutamento ou treinamento. 

Custo, tempo, qualidade, nível de erros

Indicador econômico:
Receita Líquida = receita bruta (valor agregado do capital humano) – despesas 

diretas e indiretas (incorporação, manutenção, vagas, curva de

aprendizagem). 

FINANCEIRA

DO CLIENTE

DOS PROCESSOS
INTERNOS

DO APRENDIZADO
E CRESCIMENTO

Retorno sobre o capital 
empregado

Lealdade dos clientes

Proposta de valor oferecida

Qualidade dos 
Processos

Ciclo dos
Processos

Capacidades dos 
Funcionários

Estratégia contribui para a melhoria dos 

resultados financeiros. 

Estratégias específicas para segmentos e 

mercados do cenário competitivo.

Processos críticos que precisam ser realizados 

com excelência.

Infra-estrutura para gerar crescimento e 

melhorias a longo prazo.

Resultados

Retenção dos 
Funcionários

Produtividade dos 
Funcionários

Competências
dos Funcionários

Infra-estrutura
Tecnológica

Clima para a 
ação

Vetores

Habilidades Estratégicas
Níveis de Treinamento
Alavancagem das
habilidades

Tecnologias Estratégicas
Banco de dados
estratégicos

Captura da experiência

Ciclo de decisões críticas
Foco estratégico
Empowerment dos funcionários
Alinhamento pessoal Moral
Espírito de equipe

Satisfação dos
funcionários

pessoas (lógica estratégica básica de BSC mede eficácia e estrela do gerenciamento do capital 

mede eficiência) além de estarem alinhados a algumas das estratégias definidas pela 

Organização. 

 

Com isso, as iniciativas estratégicas teriam indicadores de desempenho, bem como algumas 

atividades e processos da área de RH. Algumas das informações podem ser extraídas dos 

processos existentes ou construídas a partir destes. A pesquisa de clima é um exemplo de 

inserção de indicador (favorabilidade pode ser utilizado para medir satisfação). Vale a pena 

observar a periodicidade de apuração e análise desses indicadores, viabilizando a 

administração estratégica, segundo Thompson e Strickland III (1996). Um esquema ilustrativo 

dessa abordagem está a seguir: 

 

Figura 6 – Abordagens de análise de resultado em Gestão de Pessoas. 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: extraído dos Quadros 10 e 11 desenvolvidos para esse trabalho. 

 

Os indicadores de medição observados nesses modelos, em grande parte não medem o 

impacto (mudança na performance organizacional decorrente da estratégia de gestão de 

pessoas), mas representam uma boa forma de iniciar e analisar resultados de gestão de 

pessoas. 
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Para acompanhar o desempenho da área de Recursos Humanos, a pesquisa de efetividade de 

papéis utilizada neste trabalho, pode ser utilizada de forma sistemática para avaliar a evolução 

na qualidade dos produtos e da atuação. Seria a proposta de pesquisa de reputação de Phillips 

(1996). 

 

Atualmente, as organizações, dependendo do seu tamanho e da sua estrutura de capital, 

podem aplicar e conseguir o ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial Bovespa) ou o DJSI 

(Dow Jones Sustainability Indexes). Nos critérios de avaliação destes indicadores, fatores 

relacionados a práticas de trabalho, desenvolvimento do capital humano e, retenção e atração 

de talentos, estão representados e podem ser observados como opções de medições 

complementares aos modelos teóricos mencionados. Os índices são desenvolvidos por 

instituições como o CES (Centro de Estudo em Sustentabilidade da EAESP) e partem de 

modelos teóricos formalizados para apuração de resultados (www.cesfgvsp.br; 

www.sustainability-index.com). 

 

8.7 Tendências e novos desafios em Gestão de Pessoas na Oxiteno. 

 

Ao analisar os desafios do cenário competitivo atual e as estratégias organizacionais, o 

Diretor Superintendente e o Gerente de Recursos Humanos da Oxiteno apontam para alguns 

planos que podem consolidar as estratégias de gestão de pessoas da empresa. 

 

O foco em sucessão faz-se necessário na Organização. Em função do momento de vida de 

alguns ocupantes de posições-chave e mesmo das expansões e processo de 

internacionalização (não discutido neste trabalho), o mapeamento dos talentos e processo de 

preparação das pessoas para ocupar essas posições se torna emergente. Vale ressaltar que a 

sistematização do processo de sucessão pode suportar a estratégia de gestão de talentos, a de 

gestão de competências e adaptação cultural, além de atender a percepções da organização 

com relação as políticas de gestão de pessoas. 

 

Outro plano é a introdução de avaliações de desempenho. Atualmente, existe para toda a 

população da empresa a avaliação baseada em competências. Os resultados obtidos são 

medidos pelos programas de incentivo, porém como apontado pela empresa, de forma muito 

grupal e consolidada. Muito provavelmente, a percepção de atuação individual, ou em 

pequenos grupos, e a contribuição específica destes para o resultado geral não são totalmente 
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aferidas e compreendidas. A introdução deste instrumento pode reforçar a estratégia de gestão 

de talentos e de adaptação cultural. 

 

A gestão do conhecimento, embora uma iniciativa estratégica definida no ECO (Excelência e 

Crescimento Oxiteno) não está sendo desenvolvida de maneira formal e explícita para a 

Organização. Fundamental para o processo de crescimento da Organização e garantia para o 

movimento de sucessão, a gestão do conhecimento ainda precisa ser tratada. 

 

A gestão da comunicação interna e do clima é outra necessidade premente. Várias iniciativas 

observadas e vistas como diferenciadoras por estudiosos mencionados nesse trabalho, não são 

totalmente percebidas pela organização como valiosas e efetivas. Como o comprometimento 

tem a ver com a informação também, a percepção do Diretor Superintendente parece 

essencial: “... além de walk the talk, we must walk and talk...” (além de seguir os padrões, 

precisamos agir e falar – tradução livre da autora). 

 

Tanto as estratégias definidas pela Oxiteno, quanto as iniciativas agora demonstradas como os 

próximos passos e tendências na gestão de pessoas, estão alinhados com os estudos teóricos 

observados nesse trabalho dentro da abordagem universalista. Ao entender o crescimento 

como o posicionamento estratégico, e a excelência operacional como disciplina de valor, 

pode-se, também, dizer que se utiliza a abordagem configuracional. 

 

Como reforço ao foco apontado pela Oxiteno, aparece outro trabalho recente, realizado em 

2008, pela BCG (Boston Consulting Group) e pela WFPMA (World Federation of Personnel 

Management Associations). O estudo foi realizado em oitenta e três (83) países com mais de 

quatro mil e setecentos (4700) executivos e entrevistas de acompanhamento com mais de 

duzentos (200) executivos de Recursos Humanos, aponta para os desafios em gestão de 

pessoas para 2015. 

 

Agrupados em frentes, são eles: Desenvolvimento e Retenção de Pessoas-Chave (gestão de 

talentos, melhoria do desenvolvimento de lideranças, gestão da qualidade de vida); 

Antecipação da Mudança (gestão demográfica, gestão da mudança e da transformação 

cultural, gestão da globalização) e; Preparo Organizacional (desenvolvimento da organização 

que aprende e atuação de Recursos Humanos como parceiro estratégico). 
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O trabalho mencionado reforça que as estratégias de gestão de pessoas mencionadas buscam 

obter vantagem competitiva por meio das pessoas, o que deve ser, também, uma prioridade na 

execução estratégica da Oxiteno. 

 

8.8     O Alinhamento entre estratégias de negócio e gestão de pessoas. 
 

Ao responderem, de forma explícita, a pergunta “A Gestão de Pessoas de sua Organização 

está alinhada aos desafios organizacionais?”, os gestores da Oxiteno realizaram uma reflexão 

que, em parte, explica o momento atual dessa questão na Organização e, em parte contribui 

para o seu desenvolvimento. 

 

Para compreensão da contribuição desses profissionais, foi realizada uma análise de conteúdo 

simplificada, baseada na associação de palavras e análise qualitativa (presença) das mesmas, 

segundo os conceitos de Bardin (2006). O quadro a seguir reflete o posicionamento do grupo 

gerencial: 

 

Quadro 35 – Percepção gerencial sobre o alinhamento de Gestão de Pessoas à estratégia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora com base no conteúdo das respostas dos questionários dos gerentes. 

 

               A Gestão de Pessoas da sua Organização está alinhada aos desafios organizacionais?

SIM ...em parte/ a caminho... NÃO
26% 30% 44%

... mudanças profundas na ...mudanças... ...muita mudança...
    Empresa e em gestão de pes- ... empresa precisa ser rentável... ...falta gestão da mudança...
    soas... ...evoluindo, alinhamento parcial... ...velocidade grande...
... crescimento acelerado da Em- ...em processo, no caminho... ...foco no resultado e excêlencia
    presa... ... qual é o modelo de RH?...    operacional...
... boa visão externa da Empresa... ... atualizar ferramentas... ...dilema estratégico...
... BSC é um guia... ... bom: PDI e política de remune- ...gestores operacionais, com fo-
... estamos em processo...     ração...    co técnico...
... hiato entre discurso e prática... ...muita demanda e sobrecarga ...GP praticada nas áreas de forma
... investimentos no capital hu-    das pessoas...    empírica, pessoal, fraternal...
    mano... ...equilibrar esforço e demandas... ...atuação gerencial heróica...
... DNA, PDÍ s formalizados... ...desânimo nas equipes... ...políticas não claras...
... capacitação e satisfação... ...lacunas no alinhamento...
... comprometimento e interação ...falta desenvolver pessoas...
    mútua... ...falta processo de sucessão...
... gestores fazem a gestão (criam ...ouve-se pouco...
    liberdade e desafios)... ...gestão de pessoas "fora do ne-
.... faltam recursos (pessoas)...    gócio"...

...há frustração...
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Na percepção do grupo gerencial, o alinhamento pode estar em processo (respostas sim e em 

parte/a caminho somam 56%), mas há arestas a aparar (respostas negativas em 44%). Essa 

consideração é feita em função do tom observado nas argumentações e das respostas 

espontâneas apontadas como “em parte” ou “a caminho”. A lógica das abordagens parte do 

mesmo ponto: momento de mudanças e dilema estratégico - crescimento e excelência 

operacional. A questão da velocidade e o volume de mudanças, também aparecem de forma 

explícita. 

 

É percebida certa inconsistência quanto ao papel dos atores do processo de gestão de pessoas, 

enquanto as percepções positivas sobre o momento da gestão de pessoas centram a gestão nos 

próprios gestores, as respostas negativas questionam o preparo dos mesmos e o modelo da 

área de RH. Nas respostas integrais fornecidas pelos gestores (ver APÊNDICE IV), gestão de 

pessoas aparece como “ela”, “a área de RH”, ”o processo de gestão de pessoas”, uma entidade 

terceira, da qual os gestores podem não fazer parte. Esta não sintonia sobre o exercício dos 

papéis também apareceu quando foi analisado o desempenho da área de RH (questionários e 

grupos focais já discutidos).  

 

A falta de políticas publicadas e, portanto praticadas, está inserida, com pesos diferenciados, 

nas várias análises realizadas pelos gestores. Existe a percepção de lacunas na consistência 

entre as políticas. Algumas são percebidas como positivas (modelo de competências, planos 

individuais de desenvolvimento, política de remuneração e incentivo) e outras necessitam de 

atuação e alinhamento (desenvolvimento de gestores e sucessores). 

 

Embora a companhia foque e obtenha o seu resultado, este está sendo conseguido com 

diferentes percepções sobre os resultados desse processo para as pessoas. Por um lado, 

aparece o comprometimento, a satisfação e, por outro, o desanimo e a frustração. Vale 

ressaltar que o comprometimento é um fator fundamental para que as pessoas atuem como 

recursos diferenciadores na busca do resultado organizacional. 

 

Responder a pergunta de pesquisa - A Gestão de Pessoas da Oxiteno está alinhada às 

estratégias organizacionais? – pressupõe um alinhave entre a estrutura teórica discutida neste 

trabalho e os dados de pesquisa, observando uma linha lógica de abordagem desenvolvida a 

seguir: 
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(i) A Oxiteno, uma empresa jovem, vem atuando em um ambiente competitivo complexo, 

em constante mutação ao longo de sua história. Algumas competências (inovação, 

gestão de projetos, conhecimento técnico aplicado e empreendedorismo) foram as bases 

do seu desenvolvimento. Sua trajetória culminou na estruturação de um modelo de 

gestão e uma cultura que valorizam a qualidade, a eficiência operacional, a segurança, o 

foco no resultado, o conhecimento, a agilidade, a sustentabilidade, além de foco em 

diversos stakeholders e um perfil de colaborador com prontidão para o enfrentamento 

de desafios; 

 

(ii) Hoje, a Organização recebe demandas específicas do cenário competitivo como a 

globalização (internacionalização e atuação no mercado mundial) e as pressões 

econômicas que a desafiam a estruturar seu posicionamento e se preparar para a 

execução desse posicionamento;  

 

(iii) Sua estratégia pode ser definida como o crescimento, por escala e diferenciação 

tecnológica e, a sua disciplina de valor é a excelência operacional. O foco em pesquisa e 

desenvolvimento viabiliza, por um lado os desenvolvimentos em busca do crescimento 

sustentado e, por outro os movimentos de controle de custo e melhorias de processos; 

 

(iv) A combinação do posicionamento estratégico e disciplina de valor, reforçados pela 

cultura, podem representar um dilema constante na gestão das pessoas que atuam na 

Organização no sentido da busca pelo comprometimento para o resultado; 

 

(v) Utilizando o BSC (ECO – Excelência e Crescimento Oxiteno) e um processo de 

administração estratégica, a Oxiteno busca envolver as pessoas na formulação e 

implementação estratégica, bem como no acompanhamento de resultados, embora, em 

alguns casos mais participação é requerida, especialmente pelos gestores;  

 

(vi) As estratégias de gestão de pessoas consolidadas que suportam os desafios 

organizacionais são a gestão de competências e, em parte a transformação cultural e a 

gestão de talentos. Existem demandas percebidas e, algumas delas estão com planos em 

curso como a gestão do conhecimento e a gestão da comunicação e do ambiente 

organizacional. Contextualizando o posicionamento estratégico e a disciplina de valor, 

pode-se dizer que a abordagem dessas estratégias é configuracional, embora 
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individualmente, todas as estratégicas de gestão de pessoas da Oxiteno façam parte 

também dos estudos com abordagem universalista;  

 

(vii) As políticas e as práticas de Gestão de Pessoas refletem o dilema de gestão da 

Organização, em alguns casos elas apresentam inconsistência interna, o que pode 

minimizar o efeito ou resultado de algumas iniciativas. Os esforços em grupos 

multifuncionais, com trabalho enriquecido, planos de desenvolvimento individuais e 

incentivo grupal reforçam a postura de crescimento; enquanto a não comunicação e 

exercício explícito de algumas políticas podem reforçar um modelo departamentalização 

funcional, com foco no curto prazo (excelência operacional); 

 

(viii) Existe uma consciência organizacional apontando para a necessidade da atualização de 

algumas políticas e práticas como o desenvolvimento de sucessores, o reconhecimento 

de desempenhos e contribuições individuais e em grupo, além da busca da participação 

e do exercício da comunicação constante; 

 

(ix)    A área de Recursos Humanos deve ser percebida como um parceiro estratégico. Na 

transição do Modelo de Administração de Recursos Humanos para o Modelo 

Estratégico pode focar sua atuação mais no futuro, antecipando-se no desenvolvimento 

de estratégias e práticas de gestão de pessoas que suportem os desafios estratégicos 

organizacionais. Um reposicionamento na estrutura organizacional, bem como o 

desenvolvimento de novas competências para os profissionais da área pode contribuir 

nesse processo;  

 

(x)   O papel dos gestores precisa ser consolidado como um ator principal na gestão das 

pessoas da Oxiteno. A gestão de pessoas não se executa com estratégias e políticas 

descritas ou com a instrumentação de processos viabilizados pela área de RH. É preciso 

envolvimento, comprometimento e atuação de todo o corpo gerencial da Organização;  

 

(xi)   Os mecanismos de medição no processo de gestão de pessoas não conseguem consolidar 

o sucesso ou apontar para resultados na gestão de pessoas. Um esforço importante pode 

ser realizado nesse sentido para consolidar a aferição do comprometimento das pessoas, 

o exercício dos papéis dos atores em gestão de pessoas e; o resultado organizacional 

sustentado;  
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(xii) O momento atual na gestão de pessoas da Oxiteno pode ser analisado sob a ótica das 

abordagens teóricas. Por um lado, as definições organizacionais estão mais relacionadas 

à Teoria dos Recursos da Firma e ao Modelo Cibernético (um sistema aberto). A 

percepção que as pessoas são recursos difíceis de serem substituídos e são fontes de 

vantagens competitivas está alinhada a uma percepção de demandas do mercado, 

necessidade do desenvolvimento de competências e comportamentos que buscam o 

resultado organizacional. Por outro lado, algumas das percepções internas reforçam os 

Modelos de Custo de Transação e das Relações de Poder, uma relação econômico-

financeira entre as pessoas e, a Organização e a influência da história e dos gestores na 

gestão das pessoas. O alinhamento desejado será obtido quando todos percebem a 

Gestão Estratégica de Pessoas, modelo que pressupõe o desenvolvimento de políticas e 

práticas que contribuam para o resultado dos negócios; a atração e retenção de pessoas 

alinhadas aos desafios do negócio; o desenvolvimento de competências individuais 

específicas e; o alinhamento e o comprometimento do conjunto de pessoas para o 

atingimento do resultado organizacional esperado; 

 

(xiii) Como viabilizadores a Gestão Estratégica de Pessoas estão o comprometimento do 

grupo gerencial com a estratégia, a comunicação e o estabelecimento de metas 

vinculadas a sistemas de compensação, como sugerido por Kaplan e Norton (1997). 

 

Assim, está em desenvolvimento o alinhamento da Gestão de Pessoas com as estratégias 

organizacionais na Oxiteno.  

 

8.9 Sugestões de continuidade da pesquisa e novos estudos. 

 

A pesquisa realizada na Oxiteno aponta para um processo em desenvolvimento do 

alinhamento da gestão de pessoas com as estratégias organizacionais. Em função do cenário 

pulsante da indústria química global e, do momento específico da Oxiteno, pode-se pensar na 

continuidade da pesquisa para facilitar as análises sobre esta Organização na busca de um 

posicionamento de alinhamento. 

 

Uma abordagem é continuar o processo de investigação incluindo públicos não abordados na 

amostra definida para este estudo: outras plantas produtivas e outros países. Esta abordagem 

busca aprofundar e/ou generalizar os achados dentro dessa organização. 
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Outra abordagem é desenvolver estudos qualitativos, ou mesmo quantitativos em 

organizações do mesmo mercado. Este processo pode contribuir para o entendimento do 

posicionamento das empresas do setor químico frente às demandas do cenário competitivo do 

início do século XXI e da gestão de pessoas. Para esta abordagem pode ser utilizado o mesmo 

referencial teórico e mesmos instrumentos de pesquisa utilizados no estudo do caso Oxiteno. 

 

Uma terceira forma de dar continuidade a pesquisa é buscar outros elementos para análise 

como: a influência e o impacto da cultura organizacional, mecanismos de reconhecimento e 

comprometimento, processo de definição de indicadores e metas, entre outros. Esta 

abordagem, de mais complexa fundamentação teórica, visa aprofundar a compreensão sobre a 

relação entre contextos organizacionais e o processo de gestão de pessoas. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O tema Gestão de Pessoas e a ênfase no capital humano é um assunto contemporâneo. Muitos 

trabalhos acadêmicos foram desenvolvidos, especialmente a partir da ultima década do século 

XX buscando compreender as estratégias de gestão de pessoas que contribuem para o 

resultado organizacional, as políticas e as práticas de gestão de pessoas, novos modelos e 

atuação da área de Recursos Humanos, formas de aferição de resultado e as contribuições 

decorrentes do comprometimento das pessoas. 

 

Uma parte desses trabalhos foi utilizada como referencial teórico na presente pesquisa de 

forma integrada, buscando inter-relacionar aspectos como: demandas do ambiente, 

desenvolvimento e escolhas estratégicas, atuação dos atores no processo de gestão de pessoas, 

formas e dificuldades de aferição de resultado como suporte para a compreensão dos 

motivadores, dificuldades e implicações no movimento de alinhamento de gestão de pessoas a 

desafios organizacionais. 

 

O estudo de caso realizado na Oxiteno buscou respostas para as seguintes perguntas de 

pesquisa: A Gestão de Pessoas da sua Organização está alinhada às estratégias 

organizacionais? Quais estratégias de gestão de pessoas contribuem para a execução dos 

objetivos organizacionais? Como traduzir essas estratégias em políticas e práticas que 

reforcem o comportamento desejado das pessoas? Qual é o papel da área e dos profissionais 

de Recursos Humanos nesse processo? Como aferir a contribuição das pessoas? O 

alinhamento entre estratégia de negócio e gestão de pessoas é um diferencial competitivo? 

Sendo a primeira delas a pergunta principal e as seguintes, as perguntas específicas de 

suporte. 

 

Como achados verificou-se que está em desenvolvimento o alinhamento da Gestão de Pessoas 

com as estratégias organizacionais na Oxiteno. Algumas estratégias existentes em gestão das 

pessoas (gestão de competências e de talentos e transformação cultural) devem ser associadas 

a outras, ainda em desenvolvimento (gestão do conhecimento e gestão da comunicação e 

ambiente), para suportar o processo de crescimento da empresa. Políticas e práticas podem ser 

revisadas e mais extensamente comunicadas para reforçar essas estratégias como: o 

desenvolvimento de sucessores, o reconhecimento de desempenhos e contribuições 

individuais e em grupo, além da busca da participação e do exercício constante da 
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comunicação. A área de RH deve ser vista como um parceiro estratégico, não como ator 

principal na gestão de pessoas. A aferição dos processos de gestão e do exercício dos papéis 

dos gestores pode contribuir para direcionar os comportamentos individuais e o 

comprometimento das pessoas para que sejam vistas e percebidas como fonte de vantagem 

competitiva, demanda premente da Organização. Uma análise mais abrangente dos achados é 

encontrada no item 8.8 (págs. 112 a 114) deste trabalho. 

 

Aspectos importantes foram observadoss como influenciadores no processo de alinhamento 

como a influência cultural e histórica nos posicionamentos organizacionais, a velocidade da 

resposta organizacional às demandas em mutação contínua nos ambientes competitivos e a 

dificuldade de manter o conjunto de recursos humanos, de uma organização, constantemente 

focado em objetivos únicos e comportamentos alinhados. 

 

A análise do caso e seus achados provocam algumas indagações: É possível obter de forma 

permanente o alinhamento entre gestão de pessoas e desafios organizacionais? Essa seria uma 

busca constante? O esforço organizacional na busca do engajamento, comprometimento das 

pessoas por si só é um posicionamento estratégico? Os atores principais nesse processo 

devem ser continuamente desenvolvidos e focados? Como aferir pessoas como fonte de 

vantagem competitiva? Essas indagações são focos interessantes de análises futuras. 

 

Ainda como sugestão de continuidade dos estudos, além das abordagens já mencionadas para 

continuidade do estudo de caso realizado na Oxiteno, sugere-se novos estudos qualitativos, no 

formato de estudo de caso, com organizações de outros mercados, nacionalidade, enfrentando 

outros desafios estratégicos para ajudar na busca das respostas para as perguntas apresentadas 

anteriormente ou mesmo possibilitar comparações e relativizar os achados. 

 

Estudos quantitativos, utilizando a mesma estrutura teórica, também podem ser realizados 

buscando correlacionar estratégias de gestão de pessoas a desafios do cenário competitivo, a 

práticas de gestão, a modelos de RH e, especialmente a aferição de resultados – um tema 

muito discutido, mas ainda pouco exemplificado nos referenciais acadêmicos. 

 

A gestão das pessoas, um ativo tão complexo e único, deve ser cuidadosamente arquitetada e 

representa um desafio estratégico nas Organizações para que comportamento e 

comprometimento se tornem fonte de vantagem competitiva. 
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APÊNDICE I 
 

PROTOCOLO DE ESTUDO DE CASO 
 
 

ALINHANDO ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO E GESTÃO DE PESSOAS PARA 

OBTENÇÂO DE VANTAGEM COMPETITIVA. 

 

A. Introdução ao estudo de caso e objetivo do protocolo. 

 

O estudo de caso a ser realizado visa suportar o entendimento sobre o alinhamento entre 

estratégia de negócio e gestão de pessoas como fonte de vantagem competitiva. Para tal, foi 

definido o objetivo e questões de pesquisa, bem como a linha lógica a ser seguida. 

 

A1. Objetivo e Questões do Estudo de Caso: 

 

O objetivo central desse estudo é analisar o alinhamento entre estratégia, práticas de 

gestão de pessoas e estrutura da área de recursos humanos como um diferencial 

competitivo organizacional. 

 

A pergunta de pesquisa a ser respondida é: A Gestão de Pessoas da sua Organização está 

alinhada às estratégias organizacionais?  Essa pergunta é suportada por perguntas 

específicas como: Quais estratégias de gestão de pessoas contribuem para a execução 

dos objetivos organizacionais? Como traduzir essas estratégias em políticas e práticas 

que reforcem o comportamento desejado das pessoas? Qual é o papel da área e dos 

profissionais de Recursos Humanos nesse processo? Como aferir a contribuição das 

pessoas? O alinhamento entre estratégia de negócio e gestão de pessoas é um diferencial 

competitivo? 

 

A2. Estrutura Teórica do Estudo de Caso: 

 

Para responder as questões de pesquisa, optou-se por uma fundamentação teórica que 

seguisse uma linha lógica abordando: o ambiente de negócio, a estratégia 

organizacional, a estratégia de gestão de pessoas, as políticas e práticas, o papel de 

Recursos Humanos e o processo de aferição de resultados. Isso sempre dentro do 
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contexto de negócio em que as pessoas são fonte de vantagem competitiva. Assim, o 

caso escolhido para estudo deve fazer parte desse tipo de cenário competitivo. Segue 

linha lógica da abordagem: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A3. O papel do protocolo: 
 
Além de suportar o processo de pesquisa como uma agenda padronizada para a linha de 
investigação, o protocolo contribui para o relacionamento e comunicação com a 
Organização em estudo.  
 

B. Procedimentos de Coleta de Dados. 
 

Referencial Teórico Suporte a:

Análise do Cenário Competitivo Atual:
- o ambiente competitivo do século XXI, 
- a implementação de objetivos  estratégicos.

Estratégias de Gestão de Pessoas: 
- influências do cenário externo ( análise 
universalista), 
- influências da estratégia organizacional (análise 
contingencialista),
- configurações teóricas suportando a Gestão de 
Pessoas.

As Políticas e Práticas de Gestão de Pessoas:
- que contribuem para o resultado 
organizacional, 
- decorrentes da estratégia de Gestão de pessoas,
- sua consistência interna,
- e o alinhamento com a estratégia 
organizacional.

A área de RH como parceira estratégica:
- evolução dos modelos de RH,
- a atuação estratégica,
- as competências do profissional de RH.

Resultados influenciados pela Gestão de Pessoas:
- abordagens para análise dos resultados,
- medição de resultado na área de RH,
- as dificuldades do processo de medição.

- compreensão das demandas do ambiente 
competitivo sobre a Organização em estudo, 
- análise do processo de formulação e 
implementação das estratégias de negócio, 
conhecimento dessas estratégias e dos 
condicionantes organizacionais a implementação 
das estratégias.

- entendimento da estratégia de gestão de pessoas 
e do processo como esta é definida,
- reflexão sobre a postura organizacional ao definir 
essa estratégia.

- conhecimento e análise das políticas e práticas de 
Gestão de Pessoas,
- entendimento de como estas são definidas,
- análise da consistência e do processo de  
alinhamento com demandas do ambiente e 
estratégias de negocio.

- entendimento do modelo de RH da organização,
- análise de sua forma de atuação,
- verificação da existência das competências do 
novo profissional de RH,
- análise da aderência com os desafios de negócio.

- verificação do processo de medição do resultado 
na gestão de pessoas e na área de RH,
- entendimento do sucesso ou não desse processo.

Referencial Teórico Suporte a:

Análise do Cenário Competitivo Atual:
- o ambiente competitivo do século XXI, 
- a implementação de objetivos  estratégicos.

Estratégias de Gestão de Pessoas: 
- influências do cenário externo ( análise 
universalista), 
- influências da estratégia organizacional (análise 
contingencialista),
- configurações teóricas suportando a Gestão de 
Pessoas.

As Políticas e Práticas de Gestão de Pessoas:
- que contribuem para o resultado 
organizacional, 
- decorrentes da estratégia de Gestão de pessoas,
- sua consistência interna,
- e o alinhamento com a estratégia 
organizacional.

A área de RH como parceira estratégica:
- evolução dos modelos de RH,
- a atuação estratégica,
- as competências do profissional de RH.

Resultados influenciados pela Gestão de Pessoas:
- abordagens para análise dos resultados,
- medição de resultado na área de RH,
- as dificuldades do processo de medição.

- compreensão das demandas do ambiente 
competitivo sobre a Organização em estudo, 
- análise do processo de formulação e 
implementação das estratégias de negócio, 
conhecimento dessas estratégias e dos 
condicionantes organizacionais a implementação 
das estratégias.

- entendimento da estratégia de gestão de pessoas 
e do processo como esta é definida,
- reflexão sobre a postura organizacional ao definir 
essa estratégia.

- conhecimento e análise das políticas e práticas de 
Gestão de Pessoas,
- entendimento de como estas são definidas,
- análise da consistência e do processo de  
alinhamento com demandas do ambiente e 
estratégias de negocio.

- entendimento do modelo de RH da organização,
- análise de sua forma de atuação,
- verificação da existência das competências do 
novo profissional de RH,
- análise da aderência com os desafios de negócio.

- verificação do processo de medição do resultado 
na gestão de pessoas e na área de RH,
- entendimento do sucesso ou não desse processo.
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O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que permite e/ou comporta a utilização de 

múltiplos métodos de coleta de dados, até porque estes têm características distintas, como 

pontos fortes e fracos. 

 

B1. Plano de Coleta de Dados: 

 

A estrutura da coleta de dados segue conforme quadro a seguir: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Método Fonte Dados Consideração

Entrevista em 

profundidade

Análise 

documental

Questionário

Grupos de Foco

Observação 

direta

Executivo
principal

Executivo de 
RH e parte de 
sua estrutura

Internet, 
intranet, 
documentos,  
políticas, 
relatórios, 
pesquisas 
internas.

Gestores da 
organização
(amostra)

Amostras de 
funcionários

Todas as fontes

• cenário de 
negócio,
• estratégia e sua 
formulação,
• estratégia de 
gestão de pessoas,
• análise de 
resultados 
organizacionais.

• estratégia de 
gestão de pessoas e 
sua formulação,
• estrutura da área 
de RH,
• políticas e 
práticas de gestão 
de pessoas,
• controle e 
resultados da área,
• resultados 
alinhados a gestão 
de pessoas.

• estratégias,
• políticas e 
práticas,
• resultados.

• percepção da 
gestão de pessoas,
• percepção da 
atuação da 
estrutura de RH,
• análise de 
impactos em 
pessoas e 
resultados.

• percepção quanto 
a políticas, práticas 
e resultados.

• comportamentos 
e condições 
ambientais

Uma análise temporal de 
possíveis mudanças 
(estratégia, estrutura, 
práticas e resultados) será
buscada

Contemplado o 
entendimento sobre   
mudanças refletindo a 
adaptação ao cenário e 
momento organizacional.

Lista elaborada antes e 
durante o estudo de caso

Utilizado um conjunto de 
questionários por meio 
eletrônico. Questionários e 
processo de pré-teste

Planejado após processo 
de entrevista e análise 
documental

O processo ocorre nas 
visitas a campo.

Objetivo

Entender o 
processo 
decisório e 
movimentos 
organizacionais.

Compreender a 
evolução do 
processo de 
gestão de pessoas 
e a busca pelo 
alinhamento.

Suportar melhor 
as entrevistas e 
complementá-las.

Perceber o papel 
dos líderes no 
processo de 
gestão de 
pessoas.

Incluir as pessoas 
na análise.

Qualificar os 
achados

Método Fonte Dados Consideração

Entrevista em 

profundidade

Análise 

documental

Questionário

Grupos de Foco

Observação 

direta

Executivo
principal

Executivo de 
RH e parte de 
sua estrutura

Internet, 
intranet, 
documentos,  
políticas, 
relatórios, 
pesquisas 
internas.

Gestores da 
organização
(amostra)

Amostras de 
funcionários

Todas as fontes

• cenário de 
negócio,
• estratégia e sua 
formulação,
• estratégia de 
gestão de pessoas,
• análise de 
resultados 
organizacionais.

• estratégia de 
gestão de pessoas e 
sua formulação,
• estrutura da área 
de RH,
• políticas e 
práticas de gestão 
de pessoas,
• controle e 
resultados da área,
• resultados 
alinhados a gestão 
de pessoas.

• estratégias,
• políticas e 
práticas,
• resultados.

• percepção da 
gestão de pessoas,
• percepção da 
atuação da 
estrutura de RH,
• análise de 
impactos em 
pessoas e 
resultados.

• percepção quanto 
a políticas, práticas 
e resultados.

• comportamentos 
e condições 
ambientais

Uma análise temporal de 
possíveis mudanças 
(estratégia, estrutura, 
práticas e resultados) será
buscada

Contemplado o 
entendimento sobre   
mudanças refletindo a 
adaptação ao cenário e 
momento organizacional.

Lista elaborada antes e 
durante o estudo de caso

Utilizado um conjunto de 
questionários por meio 
eletrônico. Questionários e 
processo de pré-teste

Planejado após processo 
de entrevista e análise 
documental

O processo ocorre nas 
visitas a campo.

Objetivo

Entender o 
processo 
decisório e 
movimentos 
organizacionais.

Compreender a 
evolução do 
processo de 
gestão de pessoas 
e a busca pelo 
alinhamento.

Suportar melhor 
as entrevistas e 
complementá-las.

Perceber o papel 
dos líderes no 
processo de 
gestão de 
pessoas.

Incluir as pessoas 
na análise.

Qualificar os 
achados
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B2. Processo de Coleta de Dados:  
 

O processo de coleta de dados deve seguir o planejamento refletido no cronograma a 
seguir. No cronograma, já está especificado o caso em análise: Oxiteno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

B3. Preparação prévia a coleta de dados: 
 

Antes da realização da primeira entrevista, serão revisadas informações públicas 
contidas nas diversas mídias sobre: 
 
- visão, missão e valores da Organização, 
- história da Empresa, 
- posicionamentos estratégicos ao longo dos anos, 
- políticas e práticas de gestão (de negócio e de gestão de pessoas) publicadas, 
- estrutura organizacional, 
- portifólio de produtos, 
- perfil social, 
- relatórios anuais e informações financeiras (preferencialmente últimos 5 anos). 
 

C. Esboço do relatório do Estudo de Caso. 
 
A descrição final do caso segue uma estrutura analítica linear, similar à utilizada para a 

revisão bibliográfica. Recursos como tabelas, análise temporal e síntese cruzada de dados 

facilitam o processo de compreensão e tendem a suportar a verificação dos aspectos de 

validade e confiabilidade da pesquisa. O primeiro esboço do relatório segue o esquema a 

seguir: 

 

-  Apresentação da Organização: história, produtos, dimensões, visão, valores..., 

- O cenário competitivo da Organização: análise das demandas e da postura 

organizacional para competição e sobrevivência e, uma reflexão comparada à revisão 

bibliográfica, 

                     Semanas
Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8

 - análise de documentação secundária inicial

 - entrevista com Diretor Superintendente

 - entrevista com Gerente  Recursos Humanos
 - entrevista com pessoas selecionadas da área de RH (seleção 
feita na entrevista com o gestor RH)

 - análise dos documentos solicitados ou coletados 

 - preparação da amostra do grupo gerencial

 - disponibilização dos questionários para gestores

 - análise parcial dos resultados

 - preparação dos grupos focais (pessoas, foco e convites)

 - realização do(s) grupos focais 
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- Estratégia de Gestão de Pessoas: qual é a estratégia, como ela é elaborada, qual é a 

percepção da organização sobre a execução dessa estratégia (vistas pelos diversos 

públicos), a aderência à estratégia organizacional e uma reflexão suportada pela 

literatura, 

- Políticas e práticas de gestão de pessoas: principais políticas e práticas, formas de 

implementação, percepção de efetividade e de resultados (observado pelos diversos 

públicos),  

- A área de RH: estrutura organizacional, os papéis, os produtos, as competências dos 

profissionais. Análise será cruzada com a percepção e informações internas a área e 

externa. Uma reflexão suportada pela revisão teórica será realizada em termos de 

modelos e aderência a estratégias e práticas de gestão, 

- Resultados de gestão de pessoas: os indicadores de medição, as dificuldades, a 

comunicação dos resultados como forma de melhoria contínua. Reflexão sobre os 

modelos e posicionamentos teóricos, 

- Tendências e novos desafios em Gestão de Pessoas: detalhamento das demandas 

emergentes e futuras da organização, analisadas a luz do referencial teórico, 

- O alinhamento na gestão de pessoas como vantagem competitiva: será realizada a 

integração dos achados e uma análise com base na integração dos conceitos. 

 

D. Instrumentos de coleta e análise dos dados no estudo de caso: 

 

Para a realização do estudo de caso, diversos instrumentos foram elaborados: 

 

D1. Entrevista em profundidade com o Diretor Superintendente: 

Foco da entrevista é a compreensão do ambiente de negócio, estratégias 

organizacionais e posicionamento de Recursos Humanos (ver APÊNDICE II). 

 

D2. Entrevista em profundidade com o Gerente de Recursos Humanos e pessoas 

definidas da sua equipe. 

Foco da entrevista é a compreensão do posicionamento de RH: estratégias, práticas, 

estrutura organizacional, papéis dos profissionais e aferição de resultados. 

As perguntas mais abrangentes devem ser respondidas pelo executivo principal e as 

mais específicas (práticas e indicadores) também respondidas por pessoas da equipe 

(ver APÊNDICE II). 



 128 

D3. Questionários para gestores da organização. 

Será selecionada uma amostra de aproximadamente 30 gestores para responder aos 

questionários, distribuídos de forma eletrônica. Os focos são: estratégias e práticas de 

gestão de pessoas, o papel da estrutura organizacional de RH e uma análise da 

contribuição da gestão de pessoas para os resultados organizacionais (ver APÊNDICE 

II para questionários em sua forma original e versão após validação). 

- o questionário Análise da Concepção Organizacional é um questionário desenvolvido 

e utilizado por Albuquerque. Embora já validado, passou também pelo pré-teste na 

bateria com os demais,  

- o questionário Gestão do Capital Humano desenvolvido por Bassi e McMurrer foi 

traduzido pela pesquisadora e passou por um pré-teste, 

- o questionário Entendendo o Papel da área de Recursos Humanos, criado por Ulrich 

e Conner, também passou pelo mesmo processo mencionado anteriormente. 

O pré-teste envolveu 15 pessoas, entre elas pesquisadores e executivos de nível 

gerencial. Algumas pessoas estavam relacionadas com a área de RH e outras não. 

Como insumos, as pessoas envolvidas no pré-teste definiram tempo médio de 

preenchimento (30 minutos), relação com a escala (houve mudanças do  modelo 

original para o a ser aplicado) e sugestões quanto ao entendimento das afirmações e 

perguntas (também avaliadas e validadas).  

 

D4. Grupos de Foco. 

Os grupos focais serão realizados com amostra da população afetada pelas estratégias, 

políticas e práticas de gestão de pessoas. Planeja-se a execução de 2 ou 3 grupos focais 

com 8 a 12 participantes, cada um. O objetivo dos trabalhos no grupo é entender o 

alinhamento da percepção entre gestores e geridos sobre a existência e efetividade das 

práticas de gestão de pessoas.  

O trabalho será planejado a partir da análise parcial dos questionários respondidos 

pelos gestores e das entrevistas em profundidade. 

Como linha geral, pretende-se um processo de trabalho de 2 horas com a seguinte 

dinâmica: 

- clarificação do objetivo do grupo focal: suportar a pesquisa acadêmica, 

- apresentação dos membros do grupo, 
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- discussão suportada por frases baseadas em: valores organizacionais, aspectos das 

políticas e práticas, exemplos de situações colhidas na intranet e resultado das 

pesquisas com os gestores. 

 

D5. Análise documental. 

Além dos dados contidos em B3, serão também solicitados: 

- acesso a intranet para verificação de políticas, práticas de gestão de pessoas e 

processo organizacional de comunicação da organização para com os funcionários, 

- principais políticas e práticas de gestão de pessoas (atração, desenvolvimento, 

retenção), 

- estrutura organizacional da área de RH, 

- pesquisas de clima organizacional, 

- modelo de competências da área de RH, 

- indicadores de resultados: das práticas, da área de RH e resultados organizacionais 

relacionados à gestão de pessoas (BSC = retenção, produtividade, satisfação, 

competências, clima). 

 

D6. Análise dos Dados. 

Esse trabalho opta pela proposição teórica como estratégia para a análise dos dados, 

isto é, responder as questões da pesquisa refletindo as revisões feitas na literatura. 

Como técnicas utilizadas para esta análise estarão incluídas o encadeamento de 

evidências e a explanação, além do uso de análise de conteúdo (nas entrevistas, 

documentos e grupos focais) e análise das escalas dos questionários. 
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 APÊNDICE II 

 

INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

Roteiro da Entrevista com o Diretor Superintendente: 

 

- Quais as demandas enfrentadas pela Organização com relação ao cenário competitivo? 

Houve mudanças nessas demandas? Argumente. 

 

- Quais as posturas ou ações definidas pela Organização para enfrentar essas demandas? 

Discuta. 

 

- Como você define a estratégia da Organização - Corporativa ou de negócios? 

 

- Como é feita a formulação dessa estratégia? 

 

- Quais os desafios em gestão de pessoas? Como a organização os endereça? 

 

- Quais práticas de gestão de pessoas são importantes para o atingimento dos resultados 

organizacionais? Como está a implementação dessas políticas e programas prioritários? 

 

- Como é medida essa contribuição? Existe um BSC? 

 

- Como a área de RH suporta a Organização na execução das estratégias e atingimento dos 

resultados? 

 

(Algumas das perguntas podem ser especificas de acordo com a análise do material 

secundário coletado e analisado prioritariamente). 
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Roteiro da(s) Entrevista(s) com o GRH e pessoas definidas da sua equipe. 

 

- Quais as demandas de ambiente que mais influenciam a definição das estratégias de RH? 

Argumente. 

 

- Quais aos maiores desafios em termos de gestão de pessoas na sua Organização? 

(pesquisador argumenta sobre mudanças, competências, talentos, cultura, conhecimento – 

estratégias sugeridas na revisão bibliográfica). 

 

- Quais as estratégias de gestão de pessoas? Como são definidas essas estratégias?  

 

- Quais práticas de gestão de pessoas são críticas para apoiar a estratégia corporativa na 

Organização? Descreva foco e especifique. Houve mudanças nos últimos anos? (pesquisador 

ajuda no foco argumentando sobre organização, ambiente, comunicação, contratação, 

treinamento, carreira, remuneração, reconhecimento, tomada de decisão – principais 

políticas e práticas encontradas na revisão bibliográfica). 

 

- Qual é a participação de RH na definição da estratégia corporativa? 

 

- Como é a estrutura organizacional da área de RH? Houve mudanças ao longo dos últimos 

anos? (com base na definição de estrutura, pesquisador busca compreender os papéis 

desempenhados pelas pessoas). 

 

- Existe um modelo de competências para profissionais de RH? Descreva. 

 

- Existem indicadores de desempenho em RH? (pesquisador argumenta sobre eficiência de 

processos – tempo, dinheiro; eficácia de processos – influências em comportamento e 

impacto – mudança de performance organizacional e BSC).  

 

- Quais os planos e estratégias em andamento? 

(Algumas das perguntas podem ser especificas de acordo com a análise do material 

secundário coletado e analisado prioritariamente). 
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Questionários de Pesquisa 

(formulário em versão original) 

 

           Análise da Concepção Organizacional

Toda organização define sua forma de gestão em termos de desenho e funcionamento da estrutura organizacional, das 
relações de trabalho e da definição de políticas de gestão de pessoas. O quadro abaixo apresenta duas concepções 
extremas. Para cada item, utilizando a escala, posicione as características da sua organização.

          MPA = muito próxima da concepção A, 
          PA = próxima da concepção A, 
          I = intermediária,
          PB = próxima da concepção B, 
          MPB = muito próxima da concepção B, 

CONCEPÇÃO A MPA PA I PB MPB CONCEPÇÃO B

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL Altamente hierarquizada, separação Redução de níveis hierárquicos e de

de "quem pensa" e "quem faz". 1 2 3 4 5 chefias intermediárias, junção do 

fazer e do pensar - emporwerment.

Organização do Trabalho Trabalho muito especializado, ge- 1 2 3 4 5 Trabalho enriquecido, gerando 

rando monotomia e frustrações. desafios.

Realização do Trabalho Individual 1 2 3 4 5 Em grupo

Sistema de Controle Ênfase em controles explícitos do 1 2 3 4 5 Ênfase no controle implícito pelo 

trabalho. grupo.

RELAÇÕES DE TRABALHO

Políticas de Emprego Foco no cargo, emprego a curto 1 2 3 4 5 Foco no encarreiramento flexível, 

prazo. emprego a longo prazo.

Nível de Educação e Formação Baixo, trabalho automatizado e 1 2 3 4 5 Alto, trabalho enriquecido e intensivo

requerido. especializado. em tecnologia.

Relaçoes empregador-empregado Independência 1 2 3 4 5 Interdependência, confiança

mútua.

Relações com Sindicatos Confronto baseado na divergência 1 2 3 4 5 Diálogo, busca de convergência de

 de interesses. interesses.

Participação dos empregados nas Baixa, decisões tomadas de cima 1 2 3 4 5 Alta, decisões tomadas em grupo.

decisões. para baixo.

POLÍTICAS DE GESTÂO DE PESSOAS

Contratação Contrata para um cargo ou para um 1 2 3 4 5 Contrata para uma carreira longa na

conjunto especializado de cargos. empresa.

Treinamento Via o aumento do desempenho na 1 2 3 4 5 Visa preparar o funcionário para 

 função atual futuras funções.

Carreira Carreiras rígidas e especializadas, Carreiras flexíveis, de longo alcance,

de pequeno horizonte e amarradas 1 2 3 4 5 com permeabilidade entre diferentes

na estrutura de cargos. carreiras.

Salarial Focada na estrutura de cargos, com Focada na posição de carreira e no

alto grau de diferenciação salarial 1 2 3 4 5 desempenho, com baixa 

entre eles. diferenciação entre níveis.

Incentivos Uso de incentivos individuais. 1 2 3 4 5 Foco nos incentivos grupais 

vinculados a resultados empresariais

Modelo

Características
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Questionário de Pesquisa (formulário em versão original) 

                                                     Gestão do Capital Humano

    Analise sua organização em cada item listado abaixo, utilizando a escala 1 a 5:
    (1 = discordo totalmente, 2 = discordo, 3 = neutro, 4 = concordo, 5 = concordo totalmente). 
    Responda todos os itens, e onde se sentir inseguro marque ao lado "sem certeza/não sei".

Escala Sem certeza,

(1 - 5)  não sei.

Práticas de Liderança

 Comunicação : executivos e gerentes são abertos e honestos em sua comunicação; alimentam 

  um processo institucional de comunicação das notícas, estratégias e metas organizacional; e 

  asseguram que os funcionários sabem o que é esperado deles.

 Participação : executivos e gerentes buscam e usam informações dos funcionários; trabalham 

  em parceria com eles, tratando-os com respeito.

 Habilidade de Gestão : os gerentes demonstram os valores organizacionais; eliminam as 

 barreiras para a execução dos trabalhos; fornecem feedback e, inspiram confiança.

 Habilidade Executiva : os executvos demonstram os valores organizacionais; eliminam as 

 barreiras organizacionais; promovem o feedback  e, inspiram confiança.

 Sistema : existem sistemas e processos para identificar e desenvolver a próxima geração de 

 líderes e também assegurar o processo de transição. 

Engajamento dos Funcionários

 Escopo da Função : o trabalho é organizado; faz uso dos talentos e habilidades dos funcionários, 

 e tem significado. Os funcionários são responsáveis por decidir a melhor forma de executar suas 

 tarefas, e o desenho das funções são criativos e respondem às demandas dos funcionários.

 Comprometimento : os funcionários têm segurança, são reconhecidos por suas realizações e

 usufruem de oportunidades de crescimento. 

 Tempo : a carga de trabalho permite os funcionários desempenhem suas atribuições, tomem decisões

  e encontrem equilibrio entre vida profissional e pessoal. 

 Sistema: existem mecanismos para reter profissionais de bom desempenho e que monitorem  

 tendências de enjagamento bem como forneça informações sobre direcionadores de produtividade

 e satisfação de cliente.

Acesso ao Conhecimento

 Disponibilidade : as pessoas têm disponíveis informações e ferramentas para a realização das 

 tarefas e, existem procedimentos de acesso a treinamento, quando necessário. 

 Colaboração : o trabalho em equipe e encorajado e facilitado; existem espaços físicos para  

 encontros informais das pessoas; existe tempo para troca de informações e aprendizado informal.

 Compartilhamento de Informações : as melhores práticas são compartilhadas e reforçadas.

 Sistema : Existem sistemas para coletar e armazenar informaçõesreforçando o processo de

 compartlhamento.

Otimização da Força de Trabalho

 Processos : os processos de trabalho são bem definidos e continuamente melhorados; os funcionários

 são bem treinados.

 Condições : existe acesso a tecnologias e recursos; as condições de trabalho contribuem para o 

 alto desempenho.

 Desempenho: os funcionários são cobrados por alto desempenho no trabalho; as promoções são 

 baseadas em competência; o baixo desempenho é punido; existe confiança mútua para o 

 desenvolvimento do trabalho.

 Decisões de recrutamento : a seleção é baseada em habilidades; novos funcionários participam de

 integração na organização e na função; os funcionários participam dos processos de seleção.

 Sistemas : existem mecanismos e processos para: gerir desempenho e talentos, suportar melhoria 

 de desempenho na função, identificar necessidades de desenvolvimento, suportar crescimento e 

 progressão na carreira.

Capacidade de Aprendizado

 Inovação : novas idéias são bem recebidas; os funcionários são encorajados a melhorar sua forma  

 de trabalho; a solução dos problemas pressupõs participação dos funcionários.

 Treinamento: o treinamento é prático, suporta os objetivos organizacionais, e é ministrado com 

 recursos adequados.

 Desenvolvimento :  os funcionários têm planos formais de desenvolvimento; estes suportam o 

 desenvolvimento na carreia.

 Compromisso com valores : o comportamento da liderança reforça a valorização do aprendizado; 

 os gerentes são do aprendizado uma prioridade.

  Sistemas : existem recursos para administrar eventos e processos de treinamento que alimenta 

 a organização com informações, além de servir de plataforma para gestão de conteúdo e do modelo  

 de competências.  
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Questionários de Pesquisa (em versão original) 

                                      Entendendo o Papel da área de Recursos Humanos

    Considerando os profissionais de Recursos Humanos da sua Organização, avalie a qualidade de
    cada uma das atividades executadas, utilizando a escala de 5 pontos:
            (1= baixa, 2 = medianamente baixa, 3 = adequada , 4 = medianamente alta, 5 = alta)

Qualidade
(1 - 5)

Recursos Humanos ajuda a Organização...

   1. atingir seus objetivos de negócio
   2. melhorar sua eficiência operacional
   3. atender as necessidades dos funcionários 
   4. adaptar-se à mudanças

Recursos Humanos participa ...

  5. no processo de definição das estratégias do negócio
  6. na implementação de práticas de gestão de pessoas
  7. na melhoria do comprometimento dos funcionários
  8. na formatação das mudanças culturais para renovações e transformações 
      organizacionais

Recursos Humanos se assegura que ...

  9. as estratégias de gestão de pessoas estão alinhadas às estratégias organizacionais 
 10. as práticas de gestão de pessoas estão administrados eficientemente
 11. as políticas e práticas de gestão de pessoas respondem às necessidades dos  
      funcionários
 12. as políticas e práticas de gestão de pessoas aumentam a habilidade organizacional
      para efetuar mudanças 

A eficácia de Recursos Humanos é medida pela sua habilidade em ...

 13. ajudar a implementação estratégica
 14. implementar de forma eficiente as práticas de gestão de pessoas 
 15. ajudar os funcionários satisfazerem suas necessidades
 16. ajudar a organização a antecipar-se e adaptar-se a demandas futuras

Recursos Humanos é visto como...

 17. um parceiro de negócio
 18. um especialista administrativo
 19. um defensor dos funcionários
 20. um agente de mudança

Recursos Humanos foca seu tempo em...

 21. temas estratégicos
 22. temas operacionais
 23. ouvir e responder os funcionários 
 24. desenvolver novos comportamentos para manter a competitividade organizacional

Recursos Humanos é um participante ativo em...

 25. planejamento de negócio
 26. desenho e implementação de práticas de gestão de pessoas
 27. ouvir e responder os funcionários
 28. renovação, mudança e transformação organizacional

Recursos Humanos trabalha para...

 29. alinhar estratégias de gestão de pessoas à estratégias organizacionais
 30. monitorar os processos administrativos
 31. ajudar os funcionários a satisfazerem necessidades pessoais e familiares
 32. mudar o comportamento dos funcionários para mudanças organizacionais

Recursos Humanos desenvolve práticas e programas para...

 33. alinhar estratégias de gestão de pessoas a consecução das estratégias 
       organizacionais
 34. processar de forma eficiente documentos e transações
 35. endereçar as necessidades dos funcionários 
 36. ajudar a transformação organizacional

A credibilidade de Recursos Humanos vem de...

 37. ajudar o desenvolvimento de objetivos estratégicos
 38. aumentar a produtividade
 39. ajudar os funcionários a satisfazerem suas necessidades
 40. implementar mudanças  
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Pergunta Aberta complementando os questionários padronizados  

 

A gestão de pessoas da sua Organização está alinhada aos desafios organizacionais? 

Argumente. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Questionários em versão eletrônica 
 

(visão parcial da pesquisa em meio eletrônico) 
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 138 
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Material utilizado nos trabalhos dos grupos focais. 
 

Além do questionário de Concepções organizacionais comparadas, utilizado no formato 
original (estrutura para resposta) e validado (compreensão do texto), os seguintes 
instrumentos foram utilizados. Uma análise sobre as respostas melhor percebidas pelos 
gestores: 
 

Participação: executivos e 
gerentes buscam e usam 
informações dos funcionários; 
trabalham em parceria com eles, 
tratando-os com respeito.

- discordo totalmente, 
- discordo, 
- neutro,
- concordo, 
- concordo totalmente.

 
 
 

Comprometimento: os 
funcionários têm segurança, são 
reconhecidos por suas realizações e 
usufruem de oportunidades de 
crescimento.

- discordo totalmente, 
- discordo, 
- neutro,
- concordo, 
- concordo totalmente.
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Disponibilidade: as pessoas têm 
disponíveis informações e 
ferramentas para a realização das  
tarefas e, existem procedimentos 
de acesso a treinamento, quando 
necessário.

- discordo totalmente, 
- discordo, 
- neutro,
- concordo, 
- concordo totalmente.

 
 
 

Inovação: novas idéias são bem 
recebidas; os funcionários são 
encorajados a melhorar sua forma   
de trabalho; a solução dos 
problemas pressupõe a participação 
dos funcionários.

- discordo totalmente, 
- discordo, 
- neutro,
- concordo, 
- concordo totalmente.
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Processos Pessoas

Foco

Dia-a-dia/operacional

Foco

Futuro/Estratégico

Gestão dos Recursos 
Humanos Estratégicos

Gestão da Transformação e 
Mudança

Gestão da Infra-
estrutura

Gestão da Contribuição das 
Pessoas

Processos Pessoas

Foco

Dia-a-dia/operacional

Foco

Futuro/Estratégico

Gestão dos Recursos 
Humanos Estratégicos

Gestão da Transformação e 
Mudança

Gestão da Infra-
estrutura

Gestão da Contribuição das 
Pessoas

Como gestor dos recursos humanos estratégicos, o profissional de RH deve atuar 
como Parceiro Estratégico, garantindo o sucesso das estratégias organizacionais, 
traduzindo essas estratégias em práticas de RH. É importante criar um sistema de 
medição desse processo;

Como gestor da transformação e mudança, o profissional de RH atua como um 
agente de mudanças, contribuindo para que a organização tenha capacidade de 
mudar. Suas principais atribuições são: identificar e caracterizar os problemas, 
criar relações de confiança, ajudar a resolver esses problemas e planos de ação 
para a mudança. A compreensão da cultura organizacional, bem como dos fatores
críticos para o sucesso é fundamental;

Como gestor da contribuição das pessoas, o profissional de RH deve atuar como 
um “defensor dos funcionários”, no sentido de estar sempre zelando para o 
aumento do comprometimento e da competência individual das pessoas. É
necessário sempre estar atento para o balanceamento entre as demandas e os 
recursos. Para esta atividade são indispensáveis: disciplina, criatividade e 
sensibilidade;

Como gestor da infra-estrutura, o profissional de RH deve estar preocupado com 
a eficiência. Os processos operacionais precisam funcionar da melhor forma para 
que os outros papéis sejam desempenhados e exerçam sua contribuição efetiva na 
organização.

 
 
 
 

Como a área de RH distribui o seu tempo 
entre as atividades abaixo?

Processos Pessoas

Foco

Dia-a-dia/operacional

Foco

Futuro/Estratégico

Gestão dos Recursos 
Humanos Estratégicos

Gestão da Transformação e 
Mudança

Gestão da Infra-
estrutura

Gestão da Contribuição das 
Pessoas

Processos Pessoas

Foco

Dia-a-dia/operacional

Foco

Futuro/Estratégico

Gestão dos Recursos 
Humanos Estratégicos

Gestão da Transformação e 
Mudança

Gestão da Infra-
estrutura

Gestão da Contribuição das 
Pessoas
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APÊNDICE III 

 
Comunicação do Diretor Superintendente autorizando a pesquisa 

 
 

De: Zillene Emmerick Em nome de Joao Benjamin Parolin 
Enviada em: quarta-feira, 23 de janeiro de 2008 16:12 
Para: Flavio do Couto Bezerra Cavalcanti; Rubens Marcilio Junior; Americo Genzini Filho; Mauricio de 
Andrade Lopes; Andréa Campos Soares; Jean Claude Firmin Eugene Noel; André Luis Polo; Carlos 
Eduardo Dantas de Matos; Gerson Moacir Secomandi; Jorge Mauricio do Amaral Goncalves; Francisco 
Sergio Ruiz; Luiz Miguel de Mello Manssur; Elisete de Siqueira Pastore; Antonio Ribeiro de Souza Filho; 
Pedro de Souza Neves Junior; Wilson Roberto Vasconcelos; Claudemir Peres; Romeo Bulla; Celestino 
Hissao Yamana; Paulo Takakura; Eliete Nickel; Antonio Carlos Pereira; Fabiana Dias; Clarice Bronislava 
Romeu Licciardi; Fauze Diab; Jorge Brito Saliba 
Cc: Vilma Ribeiro; Ana Maria Gomes de Melo; Eliane Maria Pires Giavina Bianchi 
Assunto: ESTUDO DE CASO DE MESTRADO 

  
Caros, 
  
Autorizei a realização de um estudo de caso, na Oxiteno, para a realização 
de uma dissertação de mestrado na área de Recursos Humanos - 
Administração. 
  
O objetivo desse trabalho é entender como a gestão de pessoas pode 
contribuir como fonte de vantagem competitiva. 
  
Para o caso, serão realizadas entrevistas, analisadas informações 
secundárias, preenchidos questionários e realizado grupo focal com 
funcionários. 
  
Além de contribuir para a pesquisa acadêmica, esse trabalho pode nos dar 
subsídios de como e, em que melhorar na forma de gestão de pessoas. 
  
Conto com a participação de todos os envolvidos, decisão realizada de 
forma amostral. 
  
O trabalho será conduzido pela Eliane Bianchi, que acaba seu mestrado 
em julho desse ano. 
  
Após a conclusão do estudo de caso, definiremos a melhor maneira de 
promover uma reflexão sobre os achados. 
  
Atenciosamente, 
  
  
João B. Parolin 
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Convites para preenchimento dos questionários.   

 
De: eliane.pires.bianchi@terra.com.br [mailto:eliane.pires.bianchi@terra.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 8 de fevereiro de 2008 12:25 
Para: eliane.pires.bianchi@terra.com.br 
Assunto: Convite para Pesquisa de Dissertação de Mestrado - Gestão de Pessoas 
 

Caro, 
 
Você foi selecionado para participar da pesquisa sobre gestão de pessoas que faz parte do estudo de caso da minha 
dissertação de mestrado. Esse trabalho foi autorizado pelo Parolin (como segue texto abaixo). 
 
Sua contribuição será muito valiosa!  
 
Para acessar a pesquisa click no link abaixo. Não esqueça de responder a todas as perguntas, se possível até 22 de 
fevereiro. Boas reflexões! 
 
iniciar a pesquisa  
 
Eliane Bianchi 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
De: Zillene Emmerick Em nome de Joao Benjamin Parolin 
Enviada em: quarta-feira, 23 de janeiro de 2008 16:12 
Para: Flavio do Couto Bezerra Cavalcanti; Rubens Marcilio Junior; Americo Genzini Filho; Mauricio de Andrade Lopes; 
Andréa Campos Soares; Jean Claude Firmin Eugene Noel; André Luis Polo; Carlos Eduardo Dantas de Matos; Gerson 
Moacir Secomandi; Jorge Mauricio do Amaral Goncalves; Francisco Sergio Ruiz; Luiz Miguel de Mello Manssur; Elisete de 
Siqueira Pastore; Antonio Ribeiro de Souza Filho; Pedro de Souza Neves Junior; Wilson Roberto Vasconcelos; Claudemir 
Peres; Romeo Bulla; Celestino Hissao Yamana; Paulo Takakura; Eliete Nickel; Antonio Carlos Pereira; Fabiana Dias; 
Clarice Bronislava Romeu Licciardi; Fauze Diab; Jorge Brito Saliba 
Cc: Vilma Ribeiro; Ana Maria Gomes de Melo; Eliane Maria Pires Giavina Bianchi 
Assunto: ESTUDO DE CASO DE MESTRADO 
 
Caros, 
 
Autorizei a realização de um estudo de caso, na Oxiteno, para a realização de uma dissertação de mestrado na área de 
Recursos Humanos - Administração. 
 
O objetivo desse trabalho é entender como a gestão de pessoas pode contribuir como fonte de vantagem competitiva. 
 
Para o caso, serão realizadas entrevistas, analisadas informações secundárias, preenchidos questionários e realizado 
grupo focal com funcionários. 
 
Além de contribuir para a pesquisa acadêmica, esse trabalho pode nos dar subsídios de como e, em que melhorar na 
forma de gestão de pessoas. 
 
Conto com a participação de todos os envolvidos, decisão realizada de forma amostral. 
 
O trabalho será conduzido pela Eliane Bianchi, que acaba seu mestrado em julho desse ano. 
 
Após a conclusão do estudo de caso, definiremos a melhor maneira de promover uma reflexão sobre os achados. 
 
Atenciosamente, 
 
João B. Parolin 
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Convite para participação do grupo focal 

 

 
De: Eliane Maria Pires Giavina Bianchi  
Enviada em: terça-feira, 26 de fevereiro de 2008 17:45 
Para: Eliane Maria Pires Giavina Bianchi 
Assunto: Grupo Focal para suportar pesquisa de dissertação de mestrado 

Caro(a), 
  
Você está convidado a participar de um grupo de discussão sobre Gestão de Pessoas, tomando por 
base a Oxiteno. Esse evento é parte de um processo de pesquisa que começou com entrevistas com 
os diretores, com pessoas do RH, com questionários respondidos por gerentes e coordenadores e 
análise de material da intranet e internet. 
  
O estudo de caso irá contribuir com a minha dissertação de mestrado que tem como tema a Gestão 
de Pessoas como fonte de vantagem competitiva nas Organizações.  
  
Foram convidadas 10 pessoas na adm. central e 10 pessoas na fábrica de Mauá para formarem 2 
grupos de discussão. A escolha dessas pessoas foi por amostra estatística levando em conta a 
representatividade das diversas áreas.  
  
O grupo da adm. central será realizado na sala ST4, 4o andar, na Brigadeiro, dia 05/03 das 15 às 
17hs. No momento da reunião, faremos como pesquisas de marketing: trabalhos e análises em 
conjunto para discutir os temas sem entrar no mérito das contribuições individuais 
(metodologicamente é importante o processo do grupo).  
  
Assim, se vocês quiserem entrar em contato comigo para tirar as dúvidas ou mesmo com os gerentes 
das áreas de vocês que participaram dos questionários, sintam-se à vontade. Meu ramal é 7052.  
  
Hoje, além de fazer o mestrado em administração na FEA, estou assessorando o Pedro 
Wongtschowski com questões de RH para o Ultra.  
  
Abaixo está o e-mail do Parolin para o grupo gerencial da Oxiteno comunicando sobre o trabalho. 
  
Conto com a presença e contribuição de vocês! 
  
Abraço, até lá! 
  
Eliane 
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APÊNDICE IV 
 

Respostas fornecidas na pergunta aberta – questionários gerenciais (transcrição). 
 

A gestão de pessoas da sua Organização está alinhada aos desafios organizacionais? 

Argumente. 

 

Respondente Resposta

1

Não, a alta direção ouve muito pouco os profissionais da CIA, os gestores da CIA 
são muito exigidos por atividades operacionais, e não dão foco em 
desenvolvimento de pessoas.

2

Sim, está alinhada, mas com deficiência no atendimento das demandas devido ao 
pequeno quadro e ao grande turnover dos últimos anos. Ocorreram profundas 
mudanças na forma de administrar pessoas com as mudanças que ocorreram há 
pouco mais de um ano. Creio que o caminho está corretamente delineado, mas falta 
recursos (HH) para implementar mudnaças e alavancar o alinhamento com os 
desafios organizacionais.

3

Com o advento do BSC, a organização começou a mudar. Tivemos a troca de três 

Gerentes no RH o que não deu continuidade a programas de formação executiva. A 

gestão de pessoas hoje, é praticada pelos Gerentes de cada área de forma empirica, 

pessoal e as vezes fraternal. Os fortes investimentos feitos nos últimos anos, vem 

exigindo aceleradamente mudanças estruturais, e agora com o desdobramento do 

BSC vejo timidamente algumas ações no sentido de alinhar toda a Organização 

para os indicadores de performance. Não sinto que essa necessidade de capacitar e 

desenvolver pessoas para atingir esses objetivos seja uma unanimidade na 

Organização. Ainda somos heróicos! E todo o nosso sucesso nestes trinta e tantos 

anos veio desse heroismo e dessa força empresarial representada pela nossa 

direção.

4

Não totalmente, pois faltam processos estruturados e de controle da gestão da 

mudança.

5

Está em processo de adequação à nova realidade que a empresa vem enfrentando à 

medida que amplia seu escopo de atuação Brasil para uma atuação Global.

6

Sim, pois a Oxiteno investe muito no capital humano ( cursos, feedback´s, 

treinamentos, palestras, entre outros ), tanto que participei do processo de seleção 

de Trainees e fiquei perplexo com as informações e elogios que os candidatos 

comentavam da empresa. Acredito que, temos que melhorar, porém estamos no 

caminho certo, os gestores na maioria recebem informações da Diretoria ou dos 

Gerentes para dar liberdade e desáfios para nossos colaboradores, com intuito de 

dar oportunidades de crescimento e também de identificar novos talentos, 

objetivando crescimento da empresa hoje e sempre.  
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A gestão de pessoas da sua Organização está alinhada aos desafios organizacionais? 

Argumente. 

 
Respondente Resposta

7

Difícil responder. Depende do modelo que a Direção pretende adotar para o RH e 

que tipo de empresa quer manter. Isso não está claro no momento. Houve uma 

mudança muito forte nos últimos anos, que causou muito desânimo nas equipes e 

no corpo gerencial. Ao mesmo tempo, uma organização pode ser rentável com 

diversas políticas de gestão e cumprir com os desafios organizacionais
8

9

Ainda sofremos o ranço das empresas nacionais, vale muito a preferência dos 
executivos da empresa; alguns caciques organizam suas áreas por amizade e não 
por competência e resultados.

10
11

12

Percebo que existe um movimento para que RH passe a ser percebido de forma 

diferente, como uma área que possa efetivamente contribuir com questões mais 

estratégicas e assim mudar a imagem da área operacional (depto. pessoal).

13

A gestão de pessoas não está alinhada com os desafios organizacionais. Cada área 

faz a sua própria gestão, tentando se preparar para os desafios futuros quando 

muito. Não existem diretrizes e a própria estratégia ainda não é muito clara e a 

visão não é desafiadora. Nosso horizonte ainda é muito curto e não sabemos 

exatamente o que a empresa espera de nós e de nossa equipe para o futuro mais 

distante que 5 anos, estamos muito focados na excelência operacional do dia-a-dia. 

O foco em redução de custos no curto prazo reduz muito as oportunidades de se 

preparar para o futuro, porém, de qualquer forma, tenho procurado identificar 

aqueles que têm potencial para a liderança e tentado direcionar o desenvolvimento 

destes para tanto

14

Sim, a organização passa por uma fase de mudanças e restruturação 
organizanizacional. O processo de gestão de pessoas tem olhado para esse 
momento e encaminhado ações para eliminar "gaps" identificados em seu quadro 
de colaboradores.

15

Os desafios organizacionais são cada vez maiores, o que é positivo. No entanto, a 

gestão de pessoas não está acompanhando o ritmo da empresa. A falta de 

alinhamento entre a gestão de pessoas e os desafios organizacionais está 

dificultando, inclusive, a realização dos novos desafios no tempo, na qualidade e na 

profundidade esperada; ocasionando, muitas vezes, frustração.  
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A gestão de pessoas da sua Organização está alinhada aos desafios organizacionais? 

Argumente. 

 
Respondente Resposta

16

Acredito que a empresa está em fase de reorganização frente aos desafios novos 
ligados à intenacionalização e investimentos. Há alinhamentos parciais em áreas e 
temas específicos

17

Não, a gestão de pessoas está aquém da velocidade que o mercado e a própria 
organização tem estabelecido. Há o processo, mas a velocidade precisa ser 
melhorada

18

Sim, pois uma Empresa se desenvolve na interação mútua entre todos os setores 
que a compõem. A Empresa precisa interagir com base nos seus objetivos 
organizacionais e acompanhar as mudanças, como por exemplo, o alinhamento 
entre a alta direção com os demais colaboradores, buscando o comprometimento de 
todos e uma melhora contínua.

19 Vem evoluindo, mas ainda não cumpre o papel adequado.

20

Dentro dessa gama de questões, existem vários pontos onde se identifica a "gestão 

de pessoas" se materializando. Entretanto alguns outros apresentam lacunas.
Não.

A Oxiteno está numa fase de expansão e transformação (internacionalização)onde 

as pessoas estão sendo exigidas ao máximo de seu tempo e capacidade, ou seja, 

num momento de grande desafio organizacional.
O maior problema é a velocidade, ansiedade e falta de cadenciamento que a 
empresa está desejando superar esses desafios, uma vez que as pessoas não tem 
tempo e não estao sendo preparadas adequadamente para enfrentar esses desafios. 
Muitas vezes o corpo da alta direção parece perdido e traçam metas muitas vezes 
contraditórias.
" Empresa quer crescer mas tem reduzir custo e não se contrata pessoas para 
suportar a crescente demanda de trabalho devido aos processos (expansão e 
internacionalização)"
" Quer abrir escritórios internacionais, mas não há um plano claro do que esses 

escritórios farão, uma fez que a lição de casa para dizer se termos produtos para 

comercializar e se estes terão competitividade mundial ainda não foi realizado"
Enfim, frente a este cenário, só consigo sentir a empresa exigindo pesadamente das 

pessoas principalmente na área comercial, mas sem dar a estrutura, processos bem 

definidos de trabalho e algum folego em investimento de pessoas a mais (overhead) 

para dar suporte a esse crescimento e expansão desejados.
Resumindo para os desafios organizacionais impostos pela alta direção não há:

- Recursos (pessoas) suficientes para suportar esse crescimento

21

- Mão de obra qualificada para desenvolver adequadamente os processos 

necessários para transformar o sonho em realidade  
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A gestão de pessoas da sua Organização está alinhada aos desafios organizacionais? 

Argumente. 

 
Respondente Resposta

Sim, acredito que a Oxiteno está empenhada em direcionar os esforços estratégicos 

individuais para o mesmo sentido que a organização aponta.

22

Haja visto o DNA, Programa de Gestão de Competências, desenvolvido 

exclusivamente para a Oxiteno, onde cada funcionário tem a possibilidade de, após 

avaliado, diminuir os gaps existentes entre os perfis desejados para o seu cargo e os 

que realmente tem. Através dos PDIs (Planos de Desnevolvimento 

Individuais)cada funcionário tem a oportunidade de aprimorar seus pontos fortes e 

melhorar aqueles menos desenvolvidos, à luz do mapeamento de competências, por 

sua vez, alinhado ao Plano Estratégico da companhia.
Não, pois os desafios são grandes e o foco continua sendo o resultado financeiro 

imediato.
Falta entendimento que foco em gestão de pessoas traz automaticamente, ótimos 
resultados para alcançar os grandes desafios que a nossa e todas as organizações 
tem enfretnado no mercado mundial.

23

Um excelente resultado financeiro é alcançado facilmente, quando se tem pessoas 

altamente capacitadas e com uma visão sistêmica da organização.

24 Parcialmente. A empresa tem mostrado que sua estrutura e capacitaçao de pessoas 
está abaixo do que tem sido demandado pelo mercado

25

Não, pois ela está "fora do negócio" e da necessidade real da empresa em relação a 

pessoas

26

Sinto que a gestão de pessoas da minha organização está bastante voltada ao dia-a-

dia, ou seja, a processos de folha de pagamento, benefícios, treinamentos que 

melhoram o desempenho na função atual, processos de recrutamento e seleção). 

Entendo que o dia-a-dia seja importante, porém não garante o cumprimento dos 

desafios organizacionais. Na minha opinião, o processo de sucessão em qualquer 

empresa é crítico para a sustentabilidade do negócio, mas não vejo aqui nenhuma 

ação nesse sentido (não sinto que há "sucessores naturais" para as posições chaves, 

logo não vejo nenhum esforço para preparar as pessoas. Também não vejo pessoas 

sendo preparadas para um possível processo de expansão da empresa (entendo que 

um dos pilares de uma aquisição/expansão bem sucedida seja a disponibilidade e 

preparo das pessoas para assumirem novos desafios).
27
28

29

A área de recursos humanos possui boas ferramentas de gestão que precisam ser 

alinhadas e atualizadas com o novo cenário dos desafios organizacionais 

provocado, essencialmente, pela velocidade de crescimento dos últimos anos.  
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A gestão de pessoas da sua Organização está alinhada aos desafios organizacionais? 

Argumente. 

 
Respondente Resposta

30

Sim. os desafios organizacionais serão alcançados com a permanente capacitação e 

satisfação das pessoas. Vejo entretanto um hiato entre o discurso e a pratica.

31

Estão sendo feitas evoluções na gestão de pessoas. Incentivo à efetivação dos 

planos de desenvolvimento atrelados a competências e reforço da estratégia na 

política de remuneração são exemplo. Mas ainda há longo caminho a percorrer

32

Não.A organização não possui um sistema de informação e treinamento, alinhado 

aos grandes desafios organizacionais, para preparar os funcionários que irão 

comandar a oxiteno nesse novo contexto de internacionalização e expansão interna.
33

34

Não. Estamos em processo de mudança, mas ainda não sinto uma relação direta 

entre a gestão de pessoas com os objetivos/desafios da empresa. Há ações 

localizadas, mas não políticas definidas e claras. Ainda vejo uma habilidade mais 

técnica de diretores e gestores. Sinto falta do coaching e do mentoring.

35 A Gestão de pessoas não está totalmente alinhada aos desafios organizacionais, 
principalmente na preperação de sucessores e novos gestores.

36

Em parte, estamos em processo de estruturação de gestão de pessoas na Oxiteno. 

Entendo que ainda não atingimos o ideal.
a) A gestão de pessoas está inserida dentro da estratégia da Empresa como recurso 

para atingir as metas ( nivel aprendizado do BSC).

37

b) As gestão de pessoas é parte essencial para consecução de resultados, engajando-

as no desdobramento de metas do BSC ( como cada indivíduo na sua atividade 

pode ser responsável e contribue para a consecução das metas.

38

Está melhorando nesta direção. Houve um desafio operacional relevante em 2007 e 

a partir de 2008 espera-se priorizar cada vez mais as atribuições de RH no sentido 

de preparar a empresa para seus maiores desafios de negócios
A Gestão de Pessoas é fundamental para que o grande impulsionador da 
companhia, que são seus funcionários, atuem de forma correta e produtiva, 
motivados, e focados nos desafios organizacionais, que são muitos.

39

O grande complicador, que prejudica demais esse processo é a sobrecarga por 

períodos prolongados, que não permite ao funcionário enxergar o fim desse 

"stress", desmotivando-o,  
 
 


