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A observação atenta dos diversos rankings das maiores empresas do País permite 
constatar que as organizações que têm ascendido e permanecido no topo dessas listas 
são aquelas que apresentam soluções inovadoras e conseguem se adaptar 
constantemente às mudanças de mercado. 
 
Parte do segredo dessas corporações está relacionada à maneira como gerenciam seu 
pessoal. A ascensão do conhecimento como fonte de riqueza, a competição baseada na 
informação, o impacto das novas tecnologias, o aumento do componente intelectual no 
trabalho e a necessidade crescente de inovação elevaram significativamente a 
importância do fator humano nas empresas. 
 
Um estudo global realizado pela PricewaterhouseCoopers com 1.055 empresas de 
diversos tamanhos em 47 países revelou que as empresas com melhores políticas e 
práticas de gestão de pessoas também são aquelas com melhores resultados de 
negócios.  
 
Se a gestão de pessoas é tão crucial para o crescimento e desenvolvimento da 
organização, como uma empresa de pequeno ou médio porte pode aprimorar essa sua 
capacidade e competir com os grandes grupos econômicos? 
 
O primeiro passo é estabelecer suas prioridades de ação. Quatro objetivos pautam a 
gestão de pessoas : (a) atrair e manter pessoas com talento, (b) desenvolver na 
equipe as competências requeridas para impulsionar os negócios, (c) manter o pessoal 
comprometido com os objetivos empresariais e padrões superiores de desempenho e, 
(d) criar um ambiente propício ao aprendizado e inovação constantes. 
 
O segundo passo volta-se para o estabelecimento de uma estratégia de ação. Embora 
os caminhos para melhorar a gestão do capital humano sejam distintos em cada 
empresa, o estudo da PricewaterhouseCoopers detectou prioridades comuns. As ações 
consideradas mais importantes são: (1) desenvolvimento de lideranças, (2) realização 
de mudanças culturais e organizacionais e (3) implantação de uma gestão de pessoas 
orientada por competências. 
 
Do ponto de vista prátic o, essas ações se voltam para o aprimoramento das práticas 
de gestão de pessoal, no sentido de conhecer e explicitar as competências requeridas 
para os profissionais, criar mecanismos de aperfeiçoamento profissional que levem a 
desenvolver tais competências, avaliar constantemente os profissionais e fornecer 
feedback sobre seu desempenho e desenvolvimento, reconhecer e recompensar o 
desempenho superior, manter um clima organizacional saudável e estimular atitudes 
compatíveis com a estratégia, valores e princípios da organização.  
 
O terceiro passo é monitorar constantemente o progresso dessas iniciativas e o 
desenvolvimento do capital humano e seu impacto na dinâmica da empresa. Nesse 
sentido, o estudo demonstrou grande necessidade de melhoria. A maioria das 
empresas ainda dispõe de informações gerenciais sobre indicadores de desempenho 
clássicos de gestão de pessoas, como turnover e absenteísmo. Ainda que tais 
indicadores sejam importantes, novas medidas voltadas para o mapeamento efetivo 
das competências disponíveis, das taxas de inovação e aprendizado e das relações 
entre gestão de pessoas e resultados empresariais devem ser desenvolvidas. 



Pode parecer ao executivo de uma pequena ou média empresa que o desafio de 
aprimorar a gestão humana seja maior no seu caso, uma vez que dispõe de menos 
recursos que os grandes grupos. Contudo, essas têm uma vantagem fundamental: a 
proximidade, que torna mais fácil tratar as pessoas como indivíduos, conhecer suas 
necessidades e expectativas, orientá-las para melhor aproveitamento de suas 
qualidades para alavancar o potencial que cada um traz dentro de si. Na verdade, o 
recurso fundamental aqui é a vontade e a capacidade de liderar a mudança. 
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