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RESUMO

A concepção da estratégia organizacional é fator importante para as organizações,
principalmente pelo fator da competitividade. Administrar e gerir pessoas passou, cada vez
mais, a ser entendido como uma gestão estratégica. As pessoas passaram a ser parte de
respostas às pesquisas sobre organizações no transcorrer dos anos abrangendo diversos temas
e olhares. O objetivo deste estudo é um estudo bibliométrico que revelará o atual estado da
arte sobre o assunto e permitirá traçar uma linha sobre as tendências no estudo sobre gestão
estratégica de pessoas nos últimos cinco anos que foram escolhidos em decorrência da alta
volatilidade das organizações, pesquisas acadêmicas e acontecimentos globais. Nesse sentido,
realizou-se um mapeamento da produção científica nacional sobre gestão estratégica de
pessoas, através de uma análise bibliométrica de artigos publicados no período de 2016 a
2021 na base de dados Scielo. As pesquisas analisadas demonstram a dinamicidade do tema,
tendo em vista que os pesquisadores focaram assuntos diferentes nos períodos analisados;
assim, as possibilidades de pesquisa crescem na medida em que novas e diferentes práticas
são propostas.

Palavras-chaves: Gestão Estratégica de Pessoas, Estratégia Organizacional, Pessoas, Revisão
Bibliométrica, Algoritmos.

1. INTRODUÇÃO

Há um crescente reconhecimento da importância do capital humano nas organizações.

As organizações contemporâneas exigem cada vez mais que a gestão de pessoas esteja

estrategicamente alinhada aos objetivos de seus negócios. Segundo Barreto e Costa (2010) o

capital humano tem sido o diferencial competitivo para o sucesso das organizações, mas



devido a complexidade e diversidade, existe a necessidade de gerir, liderar e dirigir as

inspirações que surgem para o pensamento, seja ao nível tático, estratégico ou operacional.

Gerir pessoas se tornou um desafio de muitas organizações, quando visam assegurar o

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

estratégicos e busca de melhores resultados. “É um processo complexo que deve ser

arquitetado” (BIANCHI, 2008).

Para Armstrong (2011), a gestão de pessoas integrada aos valores organizacionais

pode contribuir para que objetivos e metas das organizações sejam alcançados. Neste sentido,

exigem-se das organizações que estratégias, políticas e práticas de gestão de pessoas sejam

elaboradas, assim como o desenvolvimento de estruturas que sejam capazes de contribuir com

o processo de gestão.

Albuquerque (1999) tem sinalizado a importância do fator humano e das estratégias de

gestão de recursos humanos como fatores de competitividade organizacional, a partir de um

novo paradigma de relações de trabalho e gestão de recursos humanos que contribui para

tornar as organizações mais competitivas.

Paixão, Silveira e Nascimento (2019) defendem que uma das questões mais delicadas

na relação da pessoa com a organização é relativa ao seu futuro profissional, bem como a

crescente necessidade da organização envolver os colaboradores no intuito de obter maior

comprometimento junto aos seus propósitos.

Para Becker, Huselid e Ulrich (2001) “se o foco da estratégia corporativa no âmbito

do Planejamento Estratégico for a criação da vantagem competitiva sustentável, o foco da

estratégia da área de recursos humanos deve ser igualmente perseguido e alcançado”. A

organização oferece a possibilidade de desenvolver atividades desafiadoras, um trabalho com

significado, como apontam Ulrich e Ulrich (2011), bem como recursos para o

autodesenvolvimento profissional, contínuo e focado na aprendizagem.

Em contrapartida, o colaborador desenvolve seu trabalho de forma integrada aos seus

valores e propósitos – trabalho com significado, o que o coloca em uma situação de “sucesso

psicológico” (HALL E MOSS, 1999). Essas situações tornam-se importantes para o

desenvolvimento organizacional, o qual está ligado à capacidade de contribuição das pessoas

que trabalham na organização.



O atual “contrato psicológico” tem como ponto de partida o indivíduo e, com ele, a

sua necessidade de crescimento e evolução. Isso não significa que o colaborador não está

vinculado ou comprometido com a organização, ao contrário, o gerenciamento da carreira

nesse novo contrato implica um alinhamento dos propósitos individuais conciliados com os

propósitos organizacionais (PAIXÃO, SILVEIRA E NASCIMENTO, 2019).

Assim, o objetivo basilar deste estudo é de fornecer um mapeamento da produção

científica dos últimos cinco anos no Brasil relacionados aos algoritmos definidos com base

em temas desta área relacionado com Gestão Estratégica de pessoas na base de dados Scielo

referente aos anos de 2016 a 2021. Estes anos foram escolhidos em decorrência da alta

volatilidade das organizações, pesquisas acadêmicas e acontecimentos globais nos anos

citados.

Será enunciado, em primeira instância, o referencial teórico que sintetiza o estado da

arte concernente ao tema. Em seguida, serão apresentados os procedimentos adotados no

trabalho no que tange às diretrizes que nortearam a revisão da produção nacional e a

categorização metodológica dos estudos selecionados. Em um terceiro momento, será

desenhado o cenário das publicações nacionais a partir da síntese do levantamento realizado.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1. Estratégia organizacional

Com berço no ambiente militar, as estratégias surgiram com intuito de designar as

ações em busca de ganhar vantagem frente ao inimigo. O que se tornou muito comum nos

ambientes empresariais conhecida como “estratégia competitiva” que se refere a como as

organizações decidem competir em um mercado em resposta às estratégias e de seus

concorrentes em busca de uma vantagem competitiva sustentável. Porter (1989) define a

estratégia competitiva como “a busca de uma posição competitiva favorável a uma indústria''.

A administração estratégica se configura como “um processo amplo que permite à

organização procurar atingir o seu propósito ao longo do tempo. Esse processo abrange a

visão, a formulação e a implementação, bem como o feedback contínuo e a avaliação dos

resultados” (ALBUQUERQUE, 2002, p. 40).

A abordagem estratégica para o desenvolvimento de pessoas tem como pressuposto a

existência de certa margem de decisão organizacional para a consideração de alternativas



estratégicas para a adequação dos processos de gestão de pessoas aos objetivos da

organização (HORWITZ, 1999).

2.1.2. Planejamento Estratégico

Para Kotler (1992) planejamento estratégico é definido como o processo gerencial de

desenvolver e manter uma adequação razoável entre os objetivos e recursos da empresa e as

mudanças e oportunidades de mercado.

O planejamento estratégico é uma excelente ferramenta que tem como objetivo

principal “orientar e reorientar os negócios e produtos da empresa de modo que gerem lucros

e crescimento”. (BARBOSA E BRONDANI, 2005).

Assim, com a construção de um planejamento estratégico dentro da organização,

consequentemente ela estará desenvolvendo metas para um futuro promissor, e também

gerando um mercado de trabalho mais profissional, e preparando para as constantes mudanças

que acontecem todos os dias, no ambiente global e organizacional (TACHIZAWA et al.,

2005).

2.2. GESTÃO DE PESSOAS

Diferentemente de estudiosos de estratégia organizacional, que evoluíram suas

análises da formulação estratégica para a implementação estratégica, os trabalhos em gestão

de pessoas parecem estar mais focados em filosofias, políticas, programas, práticas e

processos.

A Gestão Estratégica de Pessoas vem se constituindo em fator de competitividade para

as organizações, em especial, quando suas práticas atingem elevado grau de alinhamento das

pessoas com os objetivos da organização. A concepção de estratégia organizacional está

atrelada à competitividade do mercado, onde existem valores subjacentes à economia e

lucratividade onde estão envolvidas as pessoas, que são importantes e inerentes em todas as

esferas da organização e o alinhamento estratégico pode contribuir com as práticas da gestão

estratégica de pessoas, uma vez que gestão das pessoas não é um processo compartimentado.

Apesar da arte milenar das estratégias militares, o ambiente organizacional e

empresarial tem uma história recente com estratégias da maneira que conhecemos. As décadas

de 1960 e 1970 foram os primeiros passos desse campo, seguidos das notórias década de 1980



e 1990, “a área de gestão estratégica, notadamente a gestão estratégica de pessoas, passou por

novos rumos e diretrizes que a caracterizam, não mais como área de recursos humanos, nem

mesmo como apenas a área de gestão de pessoas” (PAIXÃO, SILVEIRA E NASCIMENTO,

2019, pg. 170).

A partir da década de 1980, a preocupação com o atingimento dos objetivos

organizacionais foi o que evidenciou o caráter estratégico da gestão de pessoas para os

negócios. Assim, a orientação dos comportamentos dos indivíduos para as estratégias

organizacionais ganharam formas com processos e pessoas.

O termo Gestão Estratégica de Pessoas “está relacionado às visões comportamental e

normativa” (LEGGE, 2005). Para a autora, administrar e gerir pessoas passou, cada vez mais,

a ser entendido como uma gestão estratégica, fruto de uma evolução do conceito de

administração de recursos humanos.

Sob a perspectiva comportamental, para Armstrong (2011), a gestão estratégica de

pessoas é uma abordagem para gerenciar pessoas que lida com as maneiras pelas quais os

objetivos organizacionais são alcançados por seus recursos humanos, por intermédio de

estratégias, políticas e práticas integradas de gestão de pessoas.

Sob a perspectiva de visão normativa, Martín-Alcázar et al. (2005) definem gestão

estratégica de pessoas como “um conjunto integrado de práticas, políticas e estratégias por

meio das quais as organizações gerenciam seu capital humano, que influenciam e são

influenciadas pela estratégia do negócio, pelo contexto organizacional e pelo contexto

socioeconômico” (p. 651).

Segundo Ponchirolli e Fialho (2005) a gestão do conhecimento pode ser compreendida

como o processo por meio do qual a empresa transforma bens intangíveis em valor,

competitividade e diferenciação (PONCHIROLLI; FIALHO, 2005). Nesse sentido, a pesquisa

de Sousa et. al. (2018) ressalta a importância da gestão do conhecimento no planejamento da

estratégia da organização bem como “as práticas e políticas utilizadas pela gestão estratégicas

de pessoas que tem como escopo uma consolidação da gestão do conhecimento”.

2.2.1 Pessoas

É notável que a realidade das organizações modernas, inseridas em um ambiente

volátil e de constante transformação, formam um padrão de exigência frente às pessoas; tanto



por alta formação profissional, expertise, competências e facilidade de lidar com problemas e

pressão, dentre outras exigências. Para Fleury e Fleury (2001), a definição de “um conjunto

de conhecimentos, habilidades e atitudes” (isto é, conjunto de capacidades humanas) é que

justificam um alto e adequado desempenho. Esse pacote idealizado e considerado o ideal

pelas organizações, as pessoas entregam com tempo, treinamentos e aprendizados. Segundo

Oliveira e Martins (2018) o treinamento é uma ferramenta indispensável e imprescindível à

organização, pois visa o desenvolvimento dos colaboradores em busca de níveis cada vez

mais elevados de qualidade e produtividade. As competências e habilidades podem ser

desenvolvidas, mas o perfil de cada um, a subjetividade humana é inerente e essencial.

Em uma experiência utilizando o Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), amplamente

utilizado nos setores de recursos humanos de gerenciamento e administração na construção de

equipes, com os propósitos de autoconhecimento e autodesenvolvimento, desenvolvimento

organizacional, treinamento gerencial e desenvolvimento curricular acadêmico e profissional,

é um teste de personalidade mais aplicado no mundo, Camargos Rosa et. al. (2019)

perceberam que compartilhar habilidades individuais é possível e importante não apenas para

a construção de produtos finais de qualidade, mas para que o processo de trabalho seja

valorizado e permita autoconhecimento e o desenvolvimento de habilidades de relação

interpessoal.

Nesse sentido, pessoas alinhadas com as estratégias da organização, simpatizante da

cultura da empresa deveriam ser fatores primordiais para o recrutamento e seleção. Toda vida,

a expressão do relógio de fazer tudo acontecer no momento de agora, pode levar as empresas

a fazerem escolhas não tão boas ao seu grupo de colaboradores. Fazer a escolha certa não é

fácil, por isso técnicas e processos bem definidos com foco na estratégia da organização, sua

cultura e seus objetivos são fundamentais para terem as melhores pessoas na equipe. Afinal,

se a empresa não sabe o que quer, não são os colaboradores que precisam, necessariamente,

definir.

2.2.2 Planejamento de recursos humanos

Robbins et al. (2013) afirma que o planejamento de recursos humanos é o processo

pelo qual uma organização determina o número certo de funcionários, o tipo de

conhecimentos e habilidades necessárias para atingir seus objetivos globais. O objetivo do



planejamento de recursos humanos é analisar e avaliar o equilíbrio entre oferta e demanda

estruturada que forneça uma imagem clara sobre o futuro. Para Robbins (2005) as

organizações preferem indivíduos que transmitam a imagem da empresa.

A área de Gestão de Pessoas possui uma singularidade frente às outras áreas,

consequentemente, dentro desse planejamento estratégico, a área de gestão de pessoas buscará

de uma forma proativa de despertar nos colaboradores o poder da inovação e da motivação,

sendo que quando isso é alcançado, o resultado que a empresa desenvolve é muito mais

positivo (SILVA et al., 2010).

Segundo Silva et. al. (2017, P.83) é importante salientar que, por mais que em todas as

ações da organização existam e necessitam das pessoas, as demandas centrais precisam vir de

um estudo feito a partir do planejamento estratégico organizacional, podendo assim deixar

claro, por qual caminho o setor ou a empresa na sua totalidade terá que caminhar, para assim

buscar o resultado almejado.

3. METODOLOGIA

Com intuito de desenvolver este artigo foi realizada uma pesquisa através da análise

bibliométrica dos artigos científicos publicados no Brasil nos últimos cinco anos sobre gestão

estratégica de pessoas. De acordo com Pizzani et. al. (2008), a publicação de artigos

científicos é uma das ferramentas mais utilizadas pela comunidade acadêmica para difundir os

resultados de pesquisas. Os artigos científicos habitualmente são empregados para aferir a

produção científica de um determinado grupo de pesquisa, onde são definidos indicadores

para mensurar a visibilidade científica do estudo. Destarte, o estudo bibliométrico se

caracteriza como uma ferramenta constituinte do estado da arte sobre o tema pesquisado.

Já na visão de Santos (2004), a pesquisa exploratória consiste na familiarização do

tema em questão, e consequentemente no aprofundamento do conhecimento sobre o mesmo,

assim o pesquisador buscará por meio de informações já disponíveis nas fontes de

informações, como: livros, revistas, artigos e websites.

A base de dados que integra esta pesquisa é a Scielo. O tratamento dos dados foi

realizado por meio de frequência absoluta (contagem de dados), separados por categorias de

análises em cada uma das bases de dados citadas. Os algoritmos definidos para realizar a



pesquisa foram: gestão estratégica de pessoas, recrutamento e seleção, treinamento e

desenvolvimento de pessoas, estratégia organizacional e pessoas e cultura organizacional e

pessoas. Os trabalhos que compõem este estudo serão definidos utilizando como filtro o ano

de publicação e a abordagem do tema Gestão Estratégica de Pessoas no ambiente

organizacional.

Deste modo, esta pesquisa possui uma abordagem quantitativa, com uma estratégia de

pesquisa bibliográfica em um horizonte de tempo transversal. Após o levantamento

bibliométrico foi realizada a análise dos dados coletados para identificar as tendências de

estudo sobre o tema e propor novos estudos relacionados à gestão estratégica de pessoas

considerando o contexto em que vivemos atualmente.

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Para fins de replicação desta pesquisa, será descrito os procedimentos adotados na

base de dados Scielo para cada algoritmo.

O rastreio pelos algoritmos definidos para pesquisa foi inserido no campo de busca e

aplicados os seguintes filtros: "coleção" Brasil, Idioma "Português" e ano de publicação entre

2016 e 2021. Como resultados foram identificados 35 artigos, onde destes 16 foram

descartados por não tratar do tema gestão estratégica de pessoas com foco organizacional e 2

aparecem repetidos nas pesquisas, descartando o total de 18 artigos e utilizando 17 artigos

conforme gráfico 1.

Gráfico 1 – Pesquisa na Base Scielo



Fonte: Autora.

Em relação aos algoritmos utilizados para busca o que maior apresentou resultados foi o

termo “Recrutamento e seleção” que apesar de aparecer em maior número apenas 8,58% do

algoritmo foram utilizados na pesquisa. Seguidos por “Treinamento e desenvolvimento de

pessoas” com 25,7%, “Cultura organizacional e pessoas” 22,9%, “Gestão estratégica de

pessoas” 17,% e “Estratégia organizacional e pessoas” 5,7% com respectivos artigos utilizados

11,43%, 14,32%, 11,40% e 2,85% totalizando o utilização de 48,57% dos artigos pesquisado.

Estes dados podem ser observados na tabela 1 apresentada abaixo.

Tabela 1 - Pesquisa na Base Scielo - Total de artigos por algoritmos
Algoritmo Quantid.

Total
Quantid.
Utilizada

% Total % Utilizado

Gestão estratégica de pessoas 6 4 17,1% 11,40%

Treinamento e desenvolvimento
de pessoas 9 4 25,7% 11,43%

Estratégia organizacional e
pessoas 2 1 5,7% 2,85%

Cultura organizacional e pessoas 8 5 22,9% 14,32%

Recrutamento e seleção 10 3 28,6% 8,58%

TOTAL 35 17 100% 48,57%

Fonte: Autora.

Considerando os anos de publicação, percebe-se um volume de publicações sobre o tema

entre 2016 e 2020, concentram-se no ano 2017. É possível perceber uma queda das

publicações no período de 2018 a 2019 e um pico subindo em 2020, conforme demonstra o

gráfico 2.



Gráfico 2 – Publicações por ano

Fonte: Autora.

Ao analisar os perfis dos autores dos artigos que abordavam o tema e os algoritmos,

percebeu-se que um pouco mais da metade dos pesquisadores eram do sexo feminino.

Tabela 2 - Total de autores por gênero
Gênero Quantid. total de

pesquisadores
Porcentagem por

gênero
Feminino 22 52,38%

Masculino
20 47,62%

TOTAL 42 100%

Fonte: Autora.

As revistas que mais publicaram sobre o assunto foram as da área de Administração,

seguidas por revistas Interdisciplinares relacionadas com contabilidades, economia e finanças,

conforme demonstra o gráfico 2. Entretanto, também foram identificados periódicos sobre o

tema em revistas das áreas de medicina, psicologia, direito, administração pública e ciência da

informação.



Gráfico 2 – Revistas de publicações

Fonte: Autora.

Foram levantadas 63 palavras-chaves, onde a mais empregada nos artigos foi “gestão

de pessoas” em 6,3%, seguido de “gestão estratégica de pessoas” 4,8%, seguidos de

“aprendizagem”, “competências”, “comprometimento”, “implementação” e “modelo

conceitual” com 3,2%. Alguns termos que também aparecem na pesquisa considerados bem

relevantes são as palavras-chaves: alinhamento, competitividade, cultura organizacional,

desempenho, dual career, empreendedor público, gestão de talentos, gestão do conhecimento,

liderança, monitoramento, políticas e práticas de gestão de pessoas, processos de trabalho,

psicologia organizacional e do trabalho, recrutamento e trabalho prescrito e real.

Os tipos de coleta de dados mais empregados nas pesquisas sobre o tema foram:

descritivo, estudo de caso e revisão sistemática. Entretanto, também foram identificados

questionários, exploratório e observação conforme mostra o gráfico 3.



Gráfico 3 – Coletas de dados utilizadas

Fonte: Autora.

Já a abordagem mais empregada foi a qualitativa, representando 60% das

publicações identificadas neste artigo.

Gráfico 4 – Abordagem dos artigos

Fonte: Autora.



Dentre os principais resultados analisados destaca-se a importância da gestão do

conhecimento no processo de planejamento estratégico organizacional. Também indicam que

a satisfação no trabalho apresenta um papel importante no comprometimento, medindo a

influência positiva da cultura organizacional no aumento do comprometimento no trabalho em

suas dimensões afetivas. Desta forma, considerar a existência de outras dimensões e,

consequentemente, as influências que podem causar, favorece uma expansão das perspectivas

e também traz um detalhamento sobre os fatores externos (organização, sociedade e cultura).

O comprometimento organizacional do tipo afetivo revelou-se ser influenciado

positivamente pelas práticas de recursos humanos associadas ao planejamento de carreira e

benefícios, enquanto o comprometimento do tipo normativo se mostrou positivamente mais

induzido pela prática de recursos humanos relacionada ao treinamento e desenvolvimento.

Constatou-se que as organizações apresentam intenção em praticar a Gestão de

Talentos, sendo o seu desenvolvimento prático e teórico um desafio para o meio corporativo e

para a academia. Todavia, não está claro o impacto e consequências que essa gestão pode ter

na estratégia e nos resultados organizacionais, nem suas implicações no clima organizacional.

Bianchi et. al. (2017) sugere que existe uma lacuna de estudo relacionada à

implementação da gestão de pessoas. A evolução do estudo sobre o papel da área de recursos

humanos não supre essa lacuna, porque continua centrada na formulação das práticas e ainda

coloca o profissional de recursos humanos com um papel consultivo na organização. Para

discutir a efetividade da gestão ou das práticas de gestão, outros atores organizacionais

precisam ser incluídos, como os líderes, que exercem um papel importante de mediação no

processo, e os profissionais que precisam compreender objetivos e processos para direcionar

seu próprio comportamento.

Segundo Fonseca (2013) em cada uma das linhas de pesquisa proposta, a autonomia

real percebida por integrantes de unidades de Gestão de pessoas serve de referência para

identificação de fatores ambientais e definição de como esses se relacionam com a capacidade

da unidade de adequar seus processos para atendimento dos objetivos organizacionais,

cumprindo seu papel estratégico.

Uma inferência faz-se possível: a implementação e a gestão construtos discutidos neste

estudo podem ser visualizados como bases de sustentação para uma gestão estratégica do



conhecimento para toda e qualquer organização que anseie vantagem competitiva sustentável,

uma vez essas características estariam enraizadas na empresa (SOUSA et. al., 2018, p. 169).

5 CONCLUSÃO

Esta pesquisa teve como intuito analisar os artigos científicos publicados no Brasil nos

últimos cinco anos sobre gestão estratégica de pessoas, abrangendo diversos temas e áreas.

Foram identificadas diversas publicações com temas de grande relevância e de alto valor. A

limitação do período de cinco anos de publicação, deu-se ao fato da relevância do tema, da

volatilidade a qual o mercado e as organizações se encontram, com escopo de analisar a que

maneira a quantidade de pesquisas estão em relação a esse tema.

A gestão estratégica de pessoas é um tema bastante estudado, enfatizando a relação

entre políticas e práticas de gestão e outras variáveis organizacionais.

Também é evidente a importância do fator humano e das estratégias de gestão de

recursos humanos como fatores de competitividade organizacional, a partir de um novo

paradigma de relações de trabalho e gestão de recursos humanos que contribui para tornar as

organizações mais competitivas.

As pesquisas analisadas demonstram a dinamicidade do tema, nesse sentido, propõe-se

também desenvolver pesquisas para verificar a participação da área de gestão de pessoas na

construção do planejamento estratégico nas organizações.

É possível suscitar novos questionamentos para direcionar futuras pesquisas: qual a

participação do setor de gestão de pessoas na formulação das estratégias da organização?

Seria possível pensar que nos próximos anos a tendência de produção será de estudos de

natureza híbrida (qualitativa e quantitativa)? Técnicas de estudo de caso longitudinais, que

possam acompanhar em profundidade os resultados dessa prática nas organizações e estudos

que busquem apontar como as empresas podem implementar a gestão de pessoas com

abordagem estratégica organizacional no contexto pós-pandemia. Estudos sob a subjetividade

humana frente às perspectivas organizações, analisando essa relação, desde recrutamento e

seleção.

Por outro lado, algumas limitações podem ser apontadas. Este estudo não almeja

esgotar a literatura nacional sobre o tema no período investigado, em razão de ter-se

restringido ao periódico científico Scielo no determinado período.



Entretanto, destacou-se a premência de novos estudos sobre o tema, uma vez que

algumas políticas, apesar de seu caráter estratégico para as organizações, ainda são pouco

investigadas, como as de recrutamento e seleção, avaliação de desempenho e competências.

A partir daí, abrem-se grandes oportunidades para pesquisas, no sentido de reconstruir

as teorias já consolidadas e de propor novas teorias, novos modelos e novas relações entre

variáveis que subsidiem as tomadas de decisão na gestão organizacional e que contribuam

com a construção de um arcabouço teórico mais consistente para promover o avanço

progressivo do conhecimento teórico-empírico sobre gestão estratégica de pessoas nas

organizações brasileiras.
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