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RESUMO 

 A presente monografia tem como principal objetivo analisar e abordar os 
conceitos de gestão estratégica e gestão de pessoas. Baseado em livros e 
artigos relacionados ao assunto são apresentados os componentes da gestão 
estratégica e as definições de planejamento estratégico, sendo também 
abordado a influência da liderança e da motivação no desempenho 
organizacional levando a conclusão de que estes são importantes fatores na 
busca por melhores resultados. Para a comprovação de que as teorias 
apresentadas representam um resultado concreto em uma organização foi 
necessário a realização de um estudo de caso, tal estudo foi elaborado com 
base em informações fornecidas pela própria instituição em seu sítio na 
internet, em artigos e o site no FNQ, realizando uma comparação com os 
conceitos e definições apresentadas ao longo do trabalho referente ao tema. É 
possível observar que a empresa estudada valoriza seu capital humano e 
utiliza-se da gestão estratégica de pessoas para obter melhores resultados. 
Levando a conclusão de que a implementação de estratégias favorece a 
organização permitindo-lhe alcançar um melhor posicionamento no mercado, e 
quando as pessoas são envolvidas nesse processo a eficácia do planejamento 
é seguramente melhor. 
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METODOLOGIA 
A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho será uma 

pesquisa bibliográfica a ser realizada em livros relacionados ao tema, em 

páginas da internet e no sítio da empresa Laboratório Sabin. Os principais 

autores que fundamentarão a pesquisa são Idalberto Chiavenato, David A. 

Klein e Edward J. Macdonnel. 

Segundo os autores Lakatos e Marconi (1987) a pesquisa bibliográfica 

consiste em efetuar um levantamento, a seleção e a documentação de toda 

bibliografia já publicada sobre o assunto pesquisado. 

Junto a pesquisa bibliográfica será realizado um estudo de caso sobre a 

empresa Sabin. Sabemos que estudo de caso é um estudo qualitativo e com a 

realização deste estudo será possível relacionar as teorias pesquisadas e 

apresentadas ao longo do trabalho com os métodos de gestão utilizados na 

empresa estudada.  

Como já dito, será realizada uma pesquisa através de informações 

disponíveis na internet e em páginas eletrônicas da própria organização para 

conhecimento dos métodos adotados pela empresa, tal pesquisa visa 

demonstrar a utilização da gestão estratégica de pessoas como fator de 

desempenho nas organizações já no estudo de caso serão observados os 

impactos obtidos nos resultados com a implantação da gestão estratégica no 

Laboratório Sabin. 
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INTRODUÇÃO 
 

 Com a globalização em evidência e a crise financeira que o país vive 

atualmente as empresas tem se esforçado para manter-se no mercado, 

cortando gastos e buscando meios para adequar-se ao cenário atual. A adoção 

da gestão estratégica é fundamental diante a situação que as empresas 

brasileiras vivenciam neste momento. Sabe-se que sua utilização da forma 

correta pode favorecer grandemente o negócio, de forma a evitar prejuízos a 

curto e longo prazo. 

 O presente trabalho busca estudar a gestão estratégica de pessoas, 

abordando os principais conceitos relacionados a gestão de pessoas e o 

planejamento estratégico, observando a influência da gestão estratégica de 

pessoas no desempenho de uma organização. A principal questão a ser 

estudada é como a gestão estratégica pode colaborar para o desempenho dos 

colaboradores de uma organização.       

 As pessoas em qualquer organização representam o seu capital humano 

e desta maneira desempenham grande contribuição na obtenção dos 

resultados, e no alcance dos objetivos organizacionais. São delas que advém 

todos os esforços para que a missão da empresa seja plenamente cumprida.  

A gestão estratégica de pessoas é tida como uma importante ferramenta 

da administração atual e diante as constantes mudanças vivenciadas pelo 

mercado e a competitividade acirrada as empresas devem permanentemente 

buscar estratégicas que propiciem a sua estabilidade no mercado e melhorem 

a sua performance de atuação no ramo em que estão inseridas. 

 O trabalho será composto por quatro capítulos, desenvolvidos de 

maneira que possibilitem o entendimento dos processos de gestão de pessoas, 

abordando os conceitos de planejamento estratégico, e demonstrando a 

vantagem competitiva que pode ser obtida através das pessoas. O capítulo 

final apresentará um estudo de caso elaborado com base no levantamento de 

informações sobre a empresa e nos estudos realizados sobre o tema principal 

além de abordar um modelo de gestão adotado pela empresa que lhe 

possibilitou alcançar a excelência no desenvolvimento de seus processos.  
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O tema sugerido demonstra sua relevância na função de alinhar a 

gestão de pessoas com a gestão estratégica do negócio, permitindo uma 

melhor performance da organização como um todo. Portanto, o objetivo central 

desta pesquisa é demonstrar a importância da adoção da gestão estratégica de 

pessoas para se obter um bom desempenho organizacional promovendo a 

excelência nos resultados e a obtenção da vantagem competitiva. 
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CAPÍTULO I 

GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 

 

 A gestão estratégica de pessoas vem ganhando grande espaço nas 

organizações atuais e é possível se observar que as eleitas melhores 

empresas para se trabalhar, a exemplo do laboratório Sabin, de alguma forma 

implantaram a gestão estratégica de pessoas adotando e implementando 

modelos de gestão que lhe permitiram obter bons resultados e serem 

reconhecidas por isso. 

Tal gestão envolve as competências de seus colaboradores de tal forma 

que a empresa acaba sendo a mais beneficiada, agregando valor a sua marca 

e conquistando diferencial competitivo em relação a concorrência. 

A gestão estratégica de pessoas surge visando alinhar a gestão de 

recursos humanos à estratégia corporativa, a fim de que o capital intelectual de 

seus colaboradores seja valorizado e utilizado para superar desafios e derrubar 

obstáculos diante os cenários do mercado competitivo. 

São componentes fundamentais da gestão estratégica a liderança e a 

cultura organizacional, e adotar a postura de um bom líder é essencial para 

exercer uma influência promissora nas pessoas que compõem a organização.  

Saber lidar corretamente com esses componentes é sem dúvida um desafio na 

gestão estratégica de pessoas.  

 Ante o exposto, abordaremos neste primeiro capítulo o conceito de 

gestão estratégica, demonstrando as definições dos termos estratégia e 

planejamento além de analisar suas vertentes. 

 

1.1 Conceito de gestão estratégica 

  

 A gestão estratégia vem sofrendo uma evolução ao longo dos anos. 

Inicialmente nos anos 50 e 60 usava-se uma abordagem mais voltada para o 
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planejamento com ênfase na área financeira preocupando-se com o 

orçamento, já nos anos 70 buscou-se um planejamento a longo prazo com o 

foco maior nas tendências futuras.  

O planejamento estratégico surge em meados dos anos 80 com uma 

análise mais categórica observando as mudanças no ambiente e as forças e 

fraquezas da organização. A gestão estratégica atual é um pouco mais 

complexa com maior ênfase na informação buscando mais conhecimento e 

integração entre os processos, as pessoas e os recursos. 

Ao buscar seu conceito percebemos que são vários os autores que 

abordam a gestão estratégica e administração estratégica, de forma que a 

maioria dos conceitos se resume a conduzir estratégias com foco em quatro 

importantes pontos: o ambiente, os meios, os objetivos e os resultados. Esta 

condução resulta na realização de um trabalho de gestão utilizando-se de 

meios e recursos que possibilitem alcançar objetivos para obter bons 

resultados para a organização. 

Bartol e  Martin (1998) definem gestão estratégica como:  

 

Processo através do qual os gestores formulam e 
implementam estratégias, tendentes a assegurar a consecução 
dos objetivos da organização em função do meio envolvente 
em que estas se encontram integradas e das suas próprias 
condições internas. (BARTOL e MARTIN apud SANTOS. 2001, 
p. 325)   

 

 

Entende-se que a gestão estratégica envolve o ambiente organizacional, 

os objetivos da empresa e os resultados a serem obtidos. Deste modo, é 

importante para o gestor, na implantação da gestão estratégica, saber lidar 

com as mudanças ambientais de forma a estimular seus colaboradores a 

alcançar os objetivos da empresa mesmo em cenários menos favoráveis. 

Tavares (2007) afirma que: 
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  A gestão estratégica procura reunir o plano estratégico e 
sua implementação em um único processo. Visa assegurar as 
mudanças organizacionais necessárias para essa 
implementação e a participação dos vários níveis 
organizacionais envolvidos em um processo decisório. 
(TAVARES, 2007. p. 40) 

 

A gestão estratégica é um processo no qual são envolvidas várias fases 

em que são tomadas decisões e aplicadas ações para o alcance de 

determinados objetivos. A seguir é apresentado um modelo de administração 

estratégica proposto pelos autores Wright; Kroll e Parnell (2007): 

Figura I - Modelo de administração estratégica. 
 

Oportunidades e ameaças do ambiente externo 
Macroambiente Ambiente Setorial 

 
 
 

Ambiente Interno 
Recursos, Missão organizacional, Objetivos da Empresa 

  
 
 

Formulação de estratégias 
 
Formulação de  
   estratégias  
 empresarias 

 
 

 
Formulação de  
estratégias de  
unidades de 
 negócio 

  
 

 
                                                                                                                    Formulação  

de estratégias  
                                                                                                                    funcionais  

 
 

 
 

Implementação de estratégias 
Estrutura Organizacional 
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Liderança, Poder e Cultura organizacional 
 
 
 

Controle Estratégico 
Processo de controle estratégico e desempenho 

 
Fonte: WRIGHT, Peter; KROLL, Mark J. PARNELL, Jonh. 2007. p. 27 
 

O modelo de administração estratégica apresentado é um esquema que 

começa com a análise do ambiente onde na fase seguinte o ambiente interno é 

ligado ao ambiente externo retratando que a missão e os objetivos gerais são 

determinados no contexto das oportunidades e ameaças do ambiente e dos 

recursos disponíveis. 

O ambiente interno é fundamental para a formulação de estratégias 

assim como os objetivos e a missão da organização, a partir da formulação das 

estratégias é iniciada a implantação das estratégias na estrutura 

organizacional, e para tanto utiliza-se dos meios de liderança, poder a da 

cultura organizacional. 

O último processo a ser desenvolvido e que também é utilizado ao longo 

de todo o desenvolvimento e utilização da gestão estratégica é o controle 

estratégico utilizado para avaliar e analisar as mudanças que por ventura forem 

necessárias para a melhora do desempenho. 

Analisando o modelo descrito percebemos que a gestão estratégica 

desempenha a importante função de alinhar o futuro com o presente, 

proporcionando uma interação entre os setores da organização e 

estabelecendo um foco na busca pela melhoria contínua. 

 

1.2  O Que é estratégia 

 

Ao estudarmos autores conceituados na área de administração de 

empresas observamos que desde o princípio já existia a utilização de 

estratégias na administração. Em períodos como a Revolução Industrial ou a 

Era da Informação grandes estudiosos elaboravam teorias de gestão e 
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aplicavam estratégias com o intuito de contribuir para a obtenção de 

resultados. 

O termo estratégia é derivado da expressão grega strategos que significa “a 

arte do general”, inicialmente tinha uma abordagem militar com seu conceito 

voltado para a maneira como vencer os inimigos. Após a Segunda Guerra 

Mundial sua definição foi incorporada aos métodos de gestão apontando as 

estratégias para enfrentar batalha no mercado competitivo. 

BERTON e FERNANDES (2005) abordam esta definição incorporada a 

gestão organizacional relatando que: 

 

Estratégia empresarial é o conjunto dos grandes propósitos, 
dos objetivos, das metas, das políticas e dos planos para 
concretizar uma situação futura desejada, considerando as 
oportunidades oferecidas pelo ambiente e os recursos da 
organização. (BERTON e FERNADES. 2005, p. 7) 

 

O autor Oliveira define estratégia como “um caminho, ou maneira, ou ação 

estabelecida e adequada para alcançar os objetivos da empresa” (OLIVEIRA, 

1999, pg.77), já MacDonnel define estratégia como “um conjunto de regras de 

tomada de decisão para orientação do comportamento de uma organização” 

(MACDONNEL, 1993, p.70) 

Vemos que seu conceito aborda três elementos principais: o ambiente, os 

recursos e os objetivos, é quando percebemos também que tais elementos 

devem ser adotados sequencialmente, visto que primeiro é necessário a 

análise do ambiente, esta análise é seguida pelo levantamento dos recursos 

disponíveis para enfim definir as metas e ações a serem tomadas para o 

alcance dos objetivos, todo esse processo resulta na formulação e na 

implantação da estratégia  

Para os autores Wright; Kroll e Parnell (2007) a estratégia pode oferecer 

três pontos de vantagem, sendo que estes são desenvolvidos em suas 

principais fases as quais são: a formulação da estratégia, a implementação da 

estratégia e o controle estratégico. A administração dessas fases leva a 
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tomada decisões que vão auxiliar a organização a manter um ambiente 

organizacional com boa viabilidade competitiva. 

A formulação e implementação de estratégias sem dúvida pode contribuir 

para o sucesso da empresa, e na gestão de estratégica de pessoas 

dependendo de como esta estratégia é aplicada pode-se gerar efeitos positivos 

ou negativos para a organização, visto que o ingrediente principal para a 

obtenção dos resultados organizacionais são as pessoas. 

 

1.3  Componentes da estratégia organizacional 

 

Abordamos que o conceito de estratégia é baseado em elementos que 

resultam na formulação e na implementação de estratégicas. Deste modo, para 

o melhor entendimento do que vem a ser estratégia Chiavenato (2010) afirma 

que a estratégia organizacional é a compatibilidade entre três variáveis: os 

objetivos a serem alcançados, a análise ambiental e a análise organizacional. 

Podemos visualizar na figura II a relação entre esses três componentes: 

Figura II – Componentes básicos da estratégia organizacional 
Componentes básicos da estratégia organizacional 

 
Missão 

 
 

Objetivos 
                 
 
                                 
                          Análise                                                     Análise 
                        Ambiental                                              Organizacional 
 

                                               
                                                     

Estratégia 
Empresarial 

 
Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. 2010, p. 581 

 

Em análise a figura apresentada observamos que a estratégia 

empresarial resulta de um processo em que primeiramente há a missão da 
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organização, com base nessa missão são definidos objetivos a serem 

alcançados tais quais são inseridos no ambiente observando a viabilidade 

externa e a capacidade interna da empresa. Assim conclui-se que a estratégia 

empresarial é uma visão compartilhada que define o que deve ser feito no 

futuro. 

 

1.4 Planejamento estratégico 
 

Como já dito, ao longo de décadas estudiosos dedicaram-se a elaboração 

de teorias na administração que lhe possibilitassem uma melhor gestão do 

negócio. Porém na década de 50 foi dado uma nova abordagem às soluções 

encontradas para administrar as organizações, ao que recebeu o nome de 

formulação de estratégias, levando os gestores a formular estratégias no 

chamado planejamento estratégico. 

O termo planejamento por si só já nos conduz ao ato de pensar 

estrategicamente e em sua essência o planejamento reflete a análise do que 

deve ser feito para se alcançar uma determinada meta. 

Chiavenato (2010) afirma que “planejamento é a função administrativa que 

define objetivos e decide os recursos e tarefas necessárias para alcança-los 

adequadamente” (CHIAVENATO, 2010, p. 192) 

O planejamento estratégico é um importante instrumento de gestão, está 

voltado para o futuro, definindo os objetivos organizacionais e a forma como 

alcança-los e na gestão estratégica de pessoas tem este mesmo intuito, 

direcionar as metas a fim de um objetivo comum.  

Oliveira (1999) define o planejamento estratégico da seguinte forma: 

 

 “O planejamento estratégico é conceituado como um processo 
gerencial que possibilita ao executivo estabelecer o rumo a ser 
seguido pela empresa, com vistas a obter um nível de 
otimização na relação da empresa com seu ambiente” 
(OLIVEIRA,1999, p. 46) 
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A união do plano estratégico com a sua efetiva implementação resulta na 

gestão estratégica, e de acordo com o autor Gluck apud Tavares (2007) uma 

empresa administrada estrategicamente pode dispor seu processo de 

planejamento em até cinco níveis, sendo eles: produto/mercado; unidade 

empresarial; recursos em comum; interesse em comum; nível corporativo. 

 No nível básico de produto/mercado ocorre o planejamento do produto 

ou o serviço a ser ofertado; o seu preço, a expectativa de venda e sua relação 

com o mercado. No nível seguinte de unidade empresarial os setores de 

atividade são mais independentes e conseguem controlar sua própria posição 

de mercado. Já no nível de recursos em comum a organização dispõe de 

recursos que podem ser utilizados em todas as suas unidades para obterem 

economia de escala, é a dimensão interna da gestão estratégica. 

 O nível de interesses comuns utiliza estratégias concebidas em comum 

e que podem ser utilizadas por várias unidades empresarias relacionando-se à 

dimensão operacional. No último nível são identificadas tendências onde ocorre 

a fixação dos objetivos e a mobilização dos recursos humanos e financeiros da 

empresa. 

Cada um desses níveis possui sua importância para a empresa que busca 

aplicar a gestão estratégica e podem ser melhor visualizados na figura a seguir:  

Figura III – Níveis de planejamento em uma empresa administrada 
estrategicamente 
 

Planejamento no nível empresarial 

Planejamento de interesses comuns 

Planejamento de recursos em comum 

Planejamento de unidade empresarial 

Planejamento produto/mercado 

 
 
 
 
 

 
 
 
Fonte: TAVARES, Mauro Calixta. 2007, p.41 



16 
 

 
Com isso pode-se concluir que o planejamento estratégico em seus 

diversos níveis exerce um importante papel na implantação e difusão da 

estratégia organizacional em meio aos seus colaboradores e ao ambiente em 

que a empresa está inserida. Nele são tomadas decisões que irão definir os 

passos a serem seguidos para o alcance de objetivos e metas pré-definidos.
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                                                CAPÍTULO II 

GESTÃO ESTRATÉGICA X GESTÃO DE PESSOAS 

 

Observando a gestão estratégica voltada para pessoas identifica-se que 

ela atua como uma condição interna da organização e pode facilmente 

influenciar nos resultados a serem obtidos, resultados estes que dependem dos 

objetivos definidos anteriormente no planejamento estratégico e principalmente 

do capital humano existente na empresa.  

No processo de implantação das estratégias é essencial pensar nas 

pessoas que compõem a organização, estas que tem suas aspirações 

pessoais e profissionais, seus projetos e também seus receios são quem irão 

colaborar grandemente na execução do que foi planejado pelos gestores. 

A motivação também é um fator que pode afetar a implementação da 

estratégia, o autor Aaker (2001) afirma que “A motivação geralmente é 

ampliada se os empregados são estimulados a atingir suas metas quando é 

demandado algo mais em relação as respostas rotineiras” (AAKER. David A. 

2001, p. 279) e normalmente este estímulo de fazer mais do que se é esperado 

está ligado ao papel desempenhado pelo líder. 

Neste segundo capitulo discutiremos o processo de gestão de pessoas, a 

influência exercida pelo líder e sua relação com a motivação e o desempenho 

dos colaboradores de uma empresa. Além de demonstrar a relação existente a 

gestão de pessoas com a gestão estratégica da empresa, abordando seus 

principais conceitos e definições. 

 

2.1 A gestão de pessoas 

 

Os gestores atuais normalmente desempenham funções que constituem 

o processo básico da administração sendo elas: planejar, organizar, dirigir e 
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controlar. Para o desenvolvimento de todas essas etapas os gestores 

dependem de pessoas as quais compõem suas equipes. 

Toda empresa deve ter evidente em sua estrutura organizacional sua 

missão, visão valores e objetivos para que os processos funcionem e deem 

resultados satisfatórios, e a área responsável pela gestão de pessoas deve 

estar envolvida em toda a estrutura da empresa.  

Chiavenato (2008) afirma que a gestão de pessoas abrange 6 processos 

que devem ser desenvolvidos conjuntamente para a eficácia do negócio.  No 

quadro abaixo podemos visualizar os processos e atribuições pertinentes: 

 

Figura IV – Processos da gestão de pessoas 

Processo Atribuição 

Agregar pessoas Incluir pessoas na empresa 

Aplicar pessoas Definir as atividades dos colaboradores, 
orientar e acompanhar as pessoas no 
cumprimento de suas atividades 

Recompensar pessoas Incentivar e procurar atender as 
necessidades individuais 

Desenvolver pessoas Capacitar e contribuir com o 
desenvolvimento profissional 

Manter pessoas Criar um ambiente que satisfaça as 
necessidades das pessoas para a 
execução de suas tarefas 

Monitorar pessoas Acompanhar e controlar as atividades e 
verifica os resultados 

Fonte: CHIAVENATO. Idalberto. 2008, p.15 

 

Estes seis processos são retratados na figura IV e estão diretamente 

relacionados a estratégia definida para que haja maximização dos esforços 

aplicados pelos colaboradores de uma organização na busca pelo melhor 

resultado.  
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Figura V – Processos da gestão de pessoas 

 
Fonte: CHIAVENATO. Idalberto. 2008, p. 15 

 

Em cada processo são desenvolvidos meios e aplicados diversos 

métodos para o seu correto andamento, são muitas as etapas que compõem 

estes processos tais como: recrutamento, seleção, treinamento, recompensa 

entre outros que estão devidamente inseridos no planejamento de recursos 

humanos.  

 

2.2 Planejamento de recursos humanos 

 

É valido ressaltar que a organização depende de seus colaboradores 

para alcançar seus objetivos, por isso é essencial o planejamento estratégico 

voltado para a gestão de pessoas. As definições de planejamento de recursos 

humanos não fogem do que vem sendo dito sobre planejamento estratégico a 

diferença maior é a ênfase que sobre cai sobre o capital humano.  

Para Chiavenato “... o planejamento estratégico de RH é o processo de 

decisão a respeito dos recursos humanos necessários para atingir os objetivos 
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organizacionais, dentro de um determinado período de tempo” (CHIAVENATO, 

2008, p. 78) 

Já Boudreau conceitua o planejamento de recursos afirmando que: 

 

O planejamento de recursos humanos coleta e utiliza 
informações para apoiar as decisões sobre os investimentos a 
serem feitos em atividades de RH. Essas informações incluem 
os objetivos futuros, as tendências e as diferenças entre os 
resultados atuais e aqueles desejados (BOUDREAU,2006, p. 
131) 

 

Tais conceitos evidenciam que o planejamento dos recursos humanos 

representa uma importante ferramenta para alinhar a gestão de pessoas a 

gestão do negócio e obter a eficácia operacional, passando a exercer uma 

ação não simplesmente burocrática, mas também estratégica. 

Para que o planejamento estratégico idealizado pelos gestores possa 

ser efetivamente aplicado e os mecanismos necessários sejam corretamente 

utilizados há a necessidade do envolvimento da área responsável pela tomada 

de decisões assim como torna-se imprescindível ter um esquema de 

planejamento, um processo de planejamento e também um sistema de valores. 

O autor TAVARES (2007) cita que diante das dificuldades enfrentadas 

pelos gestores ao institucionalizar o processo estratégico, as organizações 

tendem a desafiar e estimular a capacidade intelectual dos envolvidos por 

meios de alguns procedimentos como: ênfase na competitividade; foco no 

mercado; negociação dos objetivos; e exigência de discernimento estratégico. 

Os procedimentos citados pelo autor envolvem o comprometimento dos 

colaboradores, os valores instituídos na cultura da empresa estabelecem um 

elo entre o planejamento e a implementação, o mesmo afirma que embora os 

estilos de liderança e os ambientes organizacionais possam variar, quatro 

aspectos surgem abrangendo o âmbito das pessoas, em todos os níveis da 

organização.  
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Estes aspectos são: o valor do trabalho em equipe, a impulsão 

empresarial, a comunicação aberta e a confiança e são conceituados da 

seguinte forma: 

• O valor do trabalho em equipe - Este aspecto conduz a uma abordagem 

interativa e multidisciplinar gerando uma flexibilidade organizacional 

voltada para as tarefas. 

• A impulsão empresarial – É um envolvimento formal de maneira que as 

coisas venham a acontecer naturalmente 

• A comunicação aberta – Tal aspecto representa uma oposição a 

confidencialidade, facilitando o entendimento do que precisa ser feito. 

• A confiança – Todos da organização confiam na possibilidade de criar 

seu próprio futuro independente das forças ambientais. 

 

2.3 Liderança e motivação 

 

Na busca pela excelência e para a obtenção da vantagem competitiva é 

importante que os gestores desempenhem um papel não meramente autoritário 

de administrador de processos, mas sim um papel de líder que motiva sua 

equipe para a realização de tarefas que levem a bons resultados para a 

organização. 

Os autores Wright; Kroll e Parnell (2007) abordam a liderança 

estratégica afirmando que:  

 

A liderança estratégica refere-se tanto ao ambiente externo 
quanto às operações internas da empresa [...] O trabalho de 
liderança estratégica consiste em estabelecer a orientação da 
empresa – desenvolvendo e comunicando uma visão de futuro 
– e motivar e inspirar os membros da organização a se 
moverem nessa direção. (WRIGHT, KROLL e PARNELL. 2007. 
p.302) 
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O modo como o líder se comporta ao tomar decisões e exercer a sua 

função de autoridade define o estilo que este empenha em seus subordinados. 

Os mais conhecidos estilos de liderança são o estilo transacional e o estilo 

transformacional. 

Os autores WRIGHT, KROLL e PARNELL. (2007) diferenciam os dois 

estilos afirmando que no estilo transacional os gestores utilizam da sua 

autoridade para trocar recompensas como pagamento e status pelos esforços 

de trabalho dos colaboradores. No estilo transformacional os gestores inspiram 

o envolvimento das pessoas na missão da empresa, motivando-os a fazer mais 

do que originalmente fariam. 

Independente do estilo adotado, no geral os líderes estão dispostos a 

implantar mudanças, e na implementação da gestão estratégica essas 

mudanças podem não ser tão bem aceitas pelos colaboradores da organização 

por isso é importante por parte do líder o estímulo à motivação. 

A motivação pode ser definida como a “vontade de empregar altos níveis 

de esforço em direção a metas organizacionais, condicionada pela capacidade 

do esforço de satisfazer alguma necessidade do indivíduo” (ROBBINS apud 

BERTON e FERNANDES. 2005. p. 209) essa motivação normalmente é 

ampliada a medida em os empregados estão diretamente ligados à cultura e 

aos objetivos da organização. 

Deste modo, a motivação dos colaboradores de uma organização é 

elemento essencial quando necessária a implementação de uma estratégia, e o 

esforço desempenhado pelas pessoas depende principalmente do estilo de 

liderança utilizado pelo gestor, a sua capacidade de integrar as equipes e sua 

postura ao tomar de decisões.  

 

2.4 A cultura organizacional e seus efeitos estratégicos 

 

 É percebido que toda organização possui uma cultura organizacional, 

esta cultura permite entender muitos dos processos e fenômenos que ocorrem 
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na empresa e também está diretamente ligada as estratégias que a área de 

recursos humanos opta por adotar.  

 Para TAVARES (2007) “A cultura organizacional está relacionada a 

natureza humana e ao que se constitui em valores apropriados à organização. ” 

(TAVARES. 2007. p. 412) 

 A cultura internalizada na empresa pode favorecer ou dificultar que as 

mudanças ocorram, no entanto, a capacidade de aceitação as mudanças é o 

principal propósito da cultura organizacional. É necessário estar aberto a uma 

possível adaptação à medida em são necessárias ações estratégicas para um 

determinado objetivo. 

Conforme o autor AAKER (2001) a cultura organizacional compreende 

três elementos: Os valores compartilhados, as normas e os símbolos e ações 

simbólicas: 

Figura VI - Cultura organizacional 
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Fonte: AAKER. David A. 2001, p.279 
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O autor afirma que em uma cultura bem determinada os valores são 

amplamente aceitos e todos estão aptos a identifica-los e tais valores podem 

ter variados focos seja no âmbito operacional, funcional ou na competência 

individual.  

As normas estimulam o comportamento consistente com os valores 

compartilhados, normalmente as normas fortes geram um controle mais efetivo 

acerca do que está sendo feito já os símbolos e atividades simbólicas são 

utilizadas para desenvolver e nutrir os valores e normas mantendo a cultura 

corporativa. 

 Observando uma cultura bem estruturada percebemos que são os 

líderes os maiores influenciadores na moldagem da cultura, apesar de a cultura 

refletir o passado, os líderes podem sugerir uma mudança de modo que ela se 

torne mais favorável a seu cenário atual ou a um cenário futuro. 

 Chiavenato afirma que: 

 

A cultura organizacional representa as percepções dos 
dirigentes e colaboradores da organização e reflete a 
mentalidade que predomina na organização. Mais do que isso, 
a cultura organizacional é uma forma de interpretação da 
realidade organizacional e constitui uma modelagem para lidar 
com questões organizacionais. Por essa razão, ela condiciona 
a administração de pessoas. (CHIAVENATO, 2008, p. 173) 

 

É essencial que na formulação e implantação de estratégias a área 

responsável pela gestão de pessoas leve em consideração a cultura 

organizacional, representada pelos valores e crenças que já devem fazer parte 

da identidade da organização e estar enraizado no comportamento e 

desempenho de seus colaboradores.  
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CAPÍTULO III 

A GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS COMO FATOR 

COMPETITIVO 

 

  A gestão estratégica de pessoas está diretamente relacionada a 

estratégia da empresa, visto que a estratégia da empresa visa um objetivo 

comum e o alcance desse objetivo depende do comprometimento de seus 

colaboradores, neste aspecto a estratégia organizacional deve estar alinhada a 

estratégia de pessoas. 

 Dutra afirma que: “A estratégia será tão mais efetiva quanto mais utilizar 

o potencial de contribuição das pessoas que interagem com a empresa” 

(DUTRA, 2009 p. 66)  

 Deste modo, quando as pessoas têm consciência do seu papel no 

desempenho da organização e da sua contribuição para o alcance da meta 

traçada, a empresa tende a obter um diferencial competitivo. Esse diferencial é 

fundamental para se manter uma boa posição no mercado. 

O presente capítulo irá abordar a vantagem competitiva que pode ser 

obtida através das pessoas que integram uma organização abordando os 

conceitos de capital intelectual, cultura organizacional e desempenho. 

  

  3.1 Capital intelectual - vantagem competitiva através das 

pessoas 

 

 Mesmo diante todos os benefícios que a gestão estratégica de pessoas 

pode proporcionar a uma organização, nem sempre as empresas estão 

dispostas a investir no recurso humano em função de seus resultados serem 

percebidos, na maioria das vezes, a longo prazo. 

 Tavares afirma que:  
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A vantagem competitiva tem como base as estratégias de 
como a empresa procura diferenciar-se de seus concorrentes 
atuais e futuros e como procura ser percebida e compreendida 
em termos de valor que proporciona para os clientes. 
(TAVARES. 2007, p. 292) 

 

 

 Um importante passo para se obter a vantagem competitiva está em 

aplicar a gestão do capital humano. A escolha de uma boa equipe e da forma 

como essa equipe será motivada são de grande relevância para seu 

desempenho, assim como a busca pelo aperfeiçoamento e aprimoramento do 

conhecimento são pontos cruciais para que as competências individuais sejam 

mantidas e aprimoradas. 

Os recursos que compõem uma empresa são normalmente formados 

por seus pontos forte e fracos, nestes estão inclusos os recursos humanos que 

são as pessoas. Os recursos humanos, os recursos organizacionais e os 

recursos físicos podem proporcionar a empresa uma vantagem competitiva 

sustentada. 

A vantagem competitiva sustentada conforme Wright; Kroll e Parnell 

(2007) refere-se a “estratégias valiosas que não podem ser plenamente 

copiadas pelos concorrentes” (WRIGHT; KROLL e PARNELL. 2007, p. 87) 

Figura VII - Caminho para a vantagem competitiva sustentada 
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Fonte: WRIGHT, Peter; KROLL, Mark J. PARNELL, Jonh. 2007, p.87 
 

Inserido nos recursos humanos está o capital intelectual, o autor Sita 

afirma que capital intelectual “é a capacidade de transformar informação em 

conhecimento que possa ser aplicado nas organizações” (SITA, 2013, p. 42) 

O capital intelectual é tido como um dos principais recursos das 

empresas competitivas, o conhecimento compartilhado por todos da empresa é 

o que pode lhe proporcionar vantagem em relação a concorrência. 

O autor Klein já citava essa vantagem: 

 

Um foco no capital intelectual oferece uma oportunidade 
para repensar os papeis de pessoas e máquinas no 
desenvolvimento do trabalho de conhecimento visando 
incorporar memória organizacional, compartilhamento de 
conhecimentos explícitos e outros elementos da gestão do 
capital intelectual (KLEIN, 1998, p. 6)  

 

Diante o exposto e levando em consideração as constantes mudanças 

que enfrentamos e que sempre existiram no cenário econômico e no mercado 

competitivo as empresas devem levar em consideração que o capital intelectual 

é o mais estimado bem de uma organização e para tanto deve ser 

permanentemente disseminado e valorizado. 

 

3.2 Estratégia e desempenho 

 

 O desempenho de uma equipe é influenciado pelo ambiente em que a 

organização está inserida. Seja por ameaças externas, seja por oportunidades 

no mercado ou pelas formas de reconhecimento de seu trabalho, quanto mais 

favorável o cenário melhor o desempenho individual e melhor o resultado 

organizacional a ser obtido. 
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  O autor Pereira afirma que “estratégia é fazer as coisas certas e 

eficiência operacional é fazer certo as coisas” (PEREIRA, 2005, p.75), deste 

modo a estratégia aponta e demonstra como as coisas devem ser feitas, mas a 

eficiência depende da competência individual em fazer as coisas da forma 

correta. 

 Para os autores Wright; Kroll e Parnell (2007) o desempenho 

organizacional é obtido não só pelos indivíduos, mas também através das 

funções, dos produtos ou unidades de negócio, é claro que o desempenho 

individual depende do que cada funcionário faz, mas o controle por 

desempenho abrange o retorno obtido sobre o investimento ou lucratividade 

obtida pela empresa. 

 

  Os autores afirmam que: 

 

Em todos os níveis, do individual até o da unidade estratégica 
de negócio, medidas corretivas devem ser adotadas se o 
desempenho real for menor o parâmetro estabelecido. Por 
outro lado, se o desempenho em alguma área [..] estiver muito 
acima do parâmetro, a administração deve tentar encontrar os 
motivos para esse excelente desempenho. (WRIGHT, KROLL 
e PARNELL. 2007. p.357) 

 

 A competência individual é medida pelo desempenho e normalmente o 

desempenho obtido pela empresa é percebido na realização do controle 

estratégico, tal controle objetiva determinar em que medida as estratégias 

impostas pela organização são eficazes para atingir seus objetivos, estes 

objetivos não sendo atingidos é necessário a alteração das estratégicas ou a 

forma como está sendo implementada.  

 A soma das competências individuais resulta na competência 

organizacional. GASPAR (2010) afirma que não basta apenas que a estratégia 

da organização seja clara e bem definida, é necessário que todos da 

organização estejam empenhados em executá-la, para isso é essencial a 

observância da competência organizacional. 
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Para o autor Fernandes (2013) a competência organizacional está 

relacionada a articulação de recursos que geram vantagem competitiva, estes 

recursos, que podem ser tangíveis ou intangíveis, encontram-se disponíveis no 

ambiente e fazem parte da sua cultura, oriunda de seus valores e crenças. 

É certo que a estratégia traçada e implementada no ambiente empresarial 

exerce uma expectativa para um bom desenvolvimento das atividades e 

consequentemente para o melhor desempenho dos colaboradores. Assim 

sendo, a gestão estratégica de pessoas pode contribuir para o desempenho e a 

obtenção de bons resultados para a organização e desta forma demonstra-se 

uma ferramenta efetiva para a eficácia do negócio. 

 

 3.3 A utilização de modelos de gestão  

 

Visando obter uma melhoria na gestão organizacional e no 

gerenciamento de resultados muitas empresas optam por desenvolver e aplicar 

modelos de gestão, o que lhes possibilita traçar uma meta e gerir através de 

exemplos já aplicados e bem-sucedidos. Ao elaborar metas e traçar objetivos a 

empresa desenvolve um planejamento e elabora estratégias que possibilitem 

enfrentar as dificuldades ou aperfeiçoar seus métodos. 

Santos afirma que um modelo de gestão é um conjunto articulado e 

consistente de processos de gestão. Nesses modelos de gestão há que se 

perceber que consiste de fato em um modelo de planejamento. Sua utilização é 

uma tática estratégica que visa melhoria dos processos através de um 

planejamento e tornou-se uma prática que vem sendo disseminada em vários 

países. 

Um modelo de gestão pode direcionar o planejamento e a 

implementação das estratégias. E é o confronto entre a realidade externa e a 

realidade interna que a empresa vivencia no momento de adoção do modelo 

que vai permitir que a organização defina uma estratégia mais adequada ao 

momento e ao estágio de crescimento. 
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Segundo o autor TAVARES (2007) as estratégias mais utilizadas 

relacionadas ao estágio de crescimento são a de sobrevivência, de 

crescimento, de manutenção e de desenvolvimento 

 Para o autor a estratégia de sobrevivência é utilizada quando a 

organização enfrenta ameaça de extinção normalmente a estratégia a ser 

delineada visa a reconstrução ou a institucionalização. A estratégia de 

crescimento é utilizada quando o porte da organização não mais atende à 

demanda do mercado e a ênfase para o seu crescimento é colocada nos 

recursos físicos e financeiros. 

Na estratégia de manutenção a organização já tem uma estabilidade que 

faz com que o investimento para sua expansão possa gerar um custo maior do 

que os benefícios a serem obtidos ou a concorrência mostra-se uma ameaça 

que lhe exija um esforço no sentido de manter-se na posição já alcançada. 

Já a estratégica de desenvolvimento é utilizada quando se vivencia uma 

fase em que a organização tem que se desenvolver para garantir o seu 

crescimento, a ênfase nessa estratégia é no desenvolvimento do capital 

intelectual e recursos tecnológico da organização. 

 

Figura VIII – Ênfase de cada uma das estratégias escolhidas 

Estratégia Ênfase 

• Sobrevivência 

• Crescimento 

• Manutenção 

• Desenvolvimento 

• Reconstrução ou institucionalização 

• Recursos físicos e materiais 

• Ênfase no mercado atual 

• Recursos humanos e tecnológicos  

Fonte: TAVARES. Mauro Calixta. 2007, p. 292 

 

Independente do momento vivido ou do estágio de crescimento da 

organização, quando o modelo de gestão propõe não somente um ganho 

econômico baseado nos lucros mas sugere também uma nova visão 

organizacional promovendo a integração entre todos os elementos da 
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organização o alcance do sucesso é mais provável. O MEG – Modelo de 

excelência da gestão é um exemplo de modelo de gestão que tem essa visão.  

A excelência nos resultados é sem dúvida o principal objetivo das empresas 

e o MEG propõe medidas que ao serem aplicadas na organização 

proporcionam-lhe uma vantagem competitiva, o que mais as empresas buscam 

no mercado atual. 

 

3.4 Estudo de caso – Laboratório Sabin 

 

Diante todos os conceitos e argumentos já apresentados será agora 

desenvolvido um estudo de caso da empresa de análises clínicas Sabin. A 

empresa desenvolve um projeto de gestão de pessoas que lhe permitiu figurar 

entre as melhores empresas para se trabalhar por alguns anos consecutivos 

segundo as revistas Valor Carreira e Exame. 

Em pesquisa realizada no sítio da empresa é possível observar que não são 

medidos esforços para o investimento em seu capital humano. São 

desenvolvidas diversas práticas da boa gestão como o reconhecimento, a 

recompensa, a qualificação, a participação nos resultados, entre outros 

estímulos que proporcionam a seus funcionários um ambiente favorável aos 

bons resultados.  

A política de gestão de pessoas proposta pelo laboratório baseia-se em 5 

princípios fundamentais: desenvolver, desafiar, reconhecer, recompensar e 

celebrar. Tais princípios estão estrategicamente inseridos na gestão de 

recursos humanos adotada pela empresa e a favorece grandemente lhe 

permitindo o alcance da excelência.  

Em estudo ao artigo sobre os resultados alcançados pela empresa 

disponível no site da Fundação Nacional da Qualidade observa-se que o 

laboratório, para chegar aonde chegou implantou um modelo de gestão 

chamado Modelo de Excelência da Gestão (MEG). Tal modelo busca a 
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excelência propondo uma gestão de forma integrada entre os diversos setores 

de uma organização. 

O modelo utilizado pelo laboratório SABIN objetiva orientar a empresa a 

traçar um planejamento integrando os diversos processos existentes para obter 

melhores resultados. 

A cartilha digital Introdução ao Modelo de Excelência da Gestão 

estabelece os rumos a serem tomados para empresas que buscam aplicar o 

MEG, em consulta ao seu conteúdo identificamos que: 

 

O Modelo estabelece uma orientação integrada e interdependente para 
gerir uma organização. Considera que os vários elementos da 
organização e as partes interessadas interagem de forma harmônica e 
balanceada nas estratégias e resultados. Assim, o MEG permite que os 
vários elementos de uma organização possam ser implementados e 
avaliados em conjunto, de forma interdependente e complementar. 

 (FNQ. 2013, p. 6) 

 

A escolha de estratégias que proporcionem um melhor posicionamento 

competitivo no mercado é uma proposta do modelo de gestão que se baseia 

em um conjunto de fundamentos da excelência. Entre os fundamentos que o 

modelo se baseia podemos citar alguns bem relevantes para a sua eficiência 

tais como a liderança e constância de propósitos, a orientação por processos e 

informações, a valorização das pessoas, a geração de valor, a aprendizagem 

organizacional e a visão de futuro.   

Observando esses fundamentos percebemos que muitos destes 

apresentam maior ênfase nas pessoas ou dependem das pessoas para serem 

desenvolvidos. Segundo a cartilha esses fundamentos quando aplicados 

trazem melhoria aos processos e produtos, redução dos custos e aumento da 

produtividade, um cenário desejado por qualquer empresa. 

O laboratório Sabin buscou desenvolver esses fundamentos em sua 

estratégia de crescimento e certamente o desenvolvimento e a implementação 

do modelo de excelência permitiram que a empresa se tornasse um referencial 
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no ramo em que atua promovendo um aprendizado institucional e também o 

reconhecimento pelos resultados obtidos. 

Para a empresa adotar o MEG foi necessário um planejamento, foi 

imprescindível realizar adaptações e ajustes nos processos já existentes para 

garantir que as ações a serem desenvolvidas atingissem e envolvessem todos 

os departamentos de forma harmônica. A colaboração dos funcionários 

demonstra a conexão existente entre os objetivos institucionais e os anseios 

pessoais daqueles que compõem a organização.  

É possível também perceber que a empresa tem uma cultura 

organizacional sólida com uma missão bem definida centrada em oferecer um 

serviço com excelência baseando-se em valores como credibilidade, inovação, 

qualidade e respeito à vida. 

Vale ressaltar que a gestão de recursos humanos é o ponto que recebe 

maior destaque na gestão estratégica desenvolvida pela a empresa, e com a 

constante valorização do capital humano a empresa promove um bom 

ambiente organizacional proporciona um desempenho acima do esperado e a 

melhoria continua do serviço prestado. 

O laboratório ao adotar o modelo de gestão estratégica utilizou-se de 

ferramentas essenciais que possibilitaram alinhar a gestão de pessoas à 

gestão estratégica do negócio resultando na excelência, é sem dúvida um 

exemplo a ser seguido. Assim sendo, a adoção de modelos de gestão 

estratégica é possível em qualquer empresa e quando as atenções são 

voltadas para as pessoas que compõem esta empresa a chance de se obter 

bons resultados é infinitamente maior. 
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CONCLUSÃO 

 

 Com o desenvolvimento do presente trabalho podemos perceber que a 

utilização da gestão estratégica de pessoas pode ser um importante diferencial 

competitivo, agregando valor às organizações através de seus colaboradores, 

permitindo que estas lidem corretamente com as mudanças constantes a que 

são submetidas no mercado. 

 Compreendemos ainda que o desempenho obtido através das pessoas 

que fazem parte da organização depende grandemente da motivação e do 

esforço em fazer além do que se é esperado. Tal esforço é obtido também com 

a influência exercido pelo líder, que está à frente da equipe. O líder deve saber 

controlar sua equipe e utilizar-se de meios que o tornem não somente uma 

autoridade com poder além dos demais, mas sim uma pessoa carismática com 

empatia e capacidade de exercer influência positiva sobre os resultados. 

 Com a realização do estudo de caso percebemos na prática, no cenário 

vivido pela empresa Sabin que a utilização de um modelo de gestão possibilita 

que a organização encontre respostas a questões que antes não conseguiria 

resolver sozinha, baseando-se em um modelo já definido que lhe permitiu 

aplicar métodos que levaram a eficácia do negócio e obter reconhecimento 

institucional. 
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