
TENDÊNCIAS

Gestão de pessoas e

ESTRATÉGIA
Só a partir do envolvimento e comprometimento das

pessoas é que as estratégias e estruturas bem definidas e

alinhadas trarão os resultados esperados

pesquisa indicou a ne-

cessidade de alinha-

mento da gestão de

pessoas às estratégias
de negócio e aos

objetivos organiza-

cionais como um dos
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principais desafios dos profis-

sionais de RH nos próximos

anos. Este tema tem sido recor-

rente nos resultados das diver-

sas rodadas da pesquisa

DELPHI - RH 2010, configu-

rando uma tendência na gestão

estratégica de pessoas.

Freqüentemente se discute,

entre gestores e profissionais de

RH, a importância do chamado

"RH voltado para o negócio".



Afinal, o que significa o "RH voltado para o negócio"?

Será a postura estratégica do profissional e do gestor de

RH? Sua participação nos processos de formulação, im-

plementação e avaliação das estratégias negociais? Ou será

o alinhamento de estratégias de gestão de pessoas às de-

mais estratégias funcionais e às estratégias corporativas?

Ou ainda, o alinhamento do modelo de gestão de pessoas

à estrutura organizacional e à estratégia de negócios? Na

realidade, a resposta pode passar por tudo isto.

Inicialmente, há que considerar o que é gestão estra-

tégica de pessoas, ou seja, a formulação, a implementação

e avaliação de resultados de estratégias organizacionais

voltadas para a obtenção de vantagens competitivas sus-

tentáveis, baseadas no fator humano e na sua gestão. Este

processo tem como características principais reconhecer

os impactos do ambiente de negócios, da competição e

da dinâmica do mercado de trabalho, com foco no longo

prazo.

Mills (1993), ressalta como essencial, para o alinha-

mento estratégico da organização, considerar o compor-

tamento humano em relação aos objetivos do negócio, e

não apenas as questões de relações entre estratégias e estru-

tura organizacional, para que a estratégia alcance os resul-

tados almejados. Em outras palavras, não é suficiente a

empresa ter estratégias e estruturas bem definidas e alinha-

das, se as pessoas não estiverem envolvidas e compro-

metidas com elas. Aqui reside o grande desafio dos ges-

tores —alinhar o comportamento das pessoas com as es-

tratégias de negócio— e, especialmente, dos profissionais

e gestores de RH.

Fischmann (1997), em sua pesquisa sobre "Implemen-

tação de Estratégias", demonstra que a grande maioria

das barreiras à implementação estão relacionadas ao fator

humano e à sua gestão: as estratégias estavam em conflito

com os valores culturais da empresa; a liderança dos ge-

rentes não foi eficaz; a alta administração não deu sus-

tentação suficiente para a implementação; a capacitação

dos gerentes não foi suficiente; não

houve disponibilidade de recursos

humanos; o treinamento não foi ade-

quado, e as metas globais de decisão

estratégica não foram compreen-

didas pelos empregados. O processo

de alinhamento da estratégia de ges-

tão de pessoas ao negócio passa, por-

tanto, pelo reconhecimento da rele-

vância do fator humano e de sua

gestão.

Outra questão relevante está re-

lacionada à participação dos gerentes

de RH na formulação e implemen-

tação das estratégias corporativas.

Os resultados da pesquisa DELPHI

- RH 2010 (74,7%) indicam que os

gerentes e os próprios profissionais

da área devem estar envolvidos no

processo de concepção, implemen-

tação e disseminação das estratégias,

não se limitando a uma atuação de

suporte ou retaguarda (66,1%). Esta

participação no processo e na estru-

tura de direção e gestão estratégica

corporativa é uma forma de alinhar

a gestão do fator humano e sua gestão.

Finalmente, no que se refere ao

desenvolvimento do pensamento e

de uma postura estratégica do pro-

fissional e do gestor de RH, essencial

para o alinhamento estratégico, a ten-

dência é generalizar este tipo de pos-

tura para todo o corpo diretivo e ge-

rencial da organização, através do

treinamento, da participação e dos

processos de comunicação.
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Fonte: T&D: inteligência corporativa, ano 15, n. 148, p. 26-27, 2007.




