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RESUMO 

 

Esta dissertação teve por objetivo levantar os principais desafios na adoção do planejamento 

estratégico na gestão de recursos humanos das empresas públicas. Para tanto, foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas com gestores de recursos humanos de empresas estatais federais 

localizadas no Rio de Janeiro. Os desafios e dificuldades encontrados pelas empresas foram 

confrontados com os desafios apontados na literatura e chegou-se à conclusão que as empresas 

ainda estão no estágio de RH tradicional, enquanto a literatura aponta que o RH deve ser um 

parceiro estratégico do negócio. Por fim, foram recomendadas ações que a área de recursos 

humanos deve tomar para superar os desafios para se tornar um parceiro estratégico. Espera-se 

com esta pesquisa contribuir para o avanço no debate sobre planejamento estratégico na gestão 

de recursos humanos na área pública. Além disso, espera-se contribuir para a prática das 

empresas, servindo como uma possível referência para as empresas públicas que ainda estão 

em estágio inicial de adoção do planejamento estratégico no RH. 

 

Palavras-chave: recursos humanos; planejamento estratégico; parceria de negócio. 
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ABSTRACT 

 

This work aimed to raise the main challenges in the adoption of strategic planning in the 

management of human resources of public enterprises. Therefore, semi-structured interviews 

were conducted with human resource managers of federal enterprises located in Rio de Janeiro. 

The challenges and difficulties that the companies found were faced with the challenges 

identified in the literature and the conclusion was that companies are still in the traditional HR 

stage, while literature indicates that HR must be a strategic business partner. Finally, we 

recommended actions that human resources should take to overcome the challenges in order to 

become a strategic partner. It is expected that this research contribute to advance the debate on 

strategic planning in human resource management in the public sector. In addition, it is expected 

to contribute to the practice of companies, serving as a possible reference for public companies 

that are still in the early stages of adopting strategic planning in HR. 

 

Keywords: human resources, strategic planning, business partner. 
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1. O PROBLEMA 

Neste capítulo será apresentado o problema da pesquisa, seus objetivos, a delimitação 

da pesquisa e sua relevância para a discussão acadêmica e possíveis consequências práticas. 

Por problema de pesquisa entende-se uma questão que precisa de discussão, por não ser 

resolvida ou ter uma lacuna de conhecimento (VERGARA, 2014; KERLINGER, 2009). 

  

1.1 Introdução 

O planejamento estratégico vem sendo adotado em larga escala pelas organizações há 

muitas décadas. Conforme Henderson escreveu, “estratégia é a busca deliberada de um plano 

de ação para desenvolver e ajustar a vantagem competitiva de uma empresa” (HENDERSON, 

1998, p. 5). Porter (1998) coloca que, para efetuar um planejamento estratégico de forma eficaz, 

é necessário conhecer as forças que atuam na competição de um setor, como o poder dos clientes 

e fornecedores, e as ameaças de novos entrantes ou de produtos/serviços substitutos. 

Mintzberg (1998, p. 420) completa que, na formulação da estratégia, é preciso 

“conhecer as capacidades da organização o suficiente para pensar profundamente sobre sua 

direção estratégica” (MINTZBERG, 1998, p. 420). 

Dentre as capacidades da organização, capaz de suportar o direcionamento estratégico, 

destacamos a evolução que a gestão de recursos humanos vem sofrendo. Como um parceiro 

estratégico, essa área tem como um dos objetivos alinhar as metas da empresa às metas de cada 

empregado, traduzindo-as para suas atividades cotidianas, buscando garantir um desempenho 

individual e de equipes elevado, que sustente o desempenho da organização. Para que isso 

aconteça, é necessária a existência de toda uma gama de processos e práticas alinhadas à 

estratégia corporativa (ULRICH; DULEBOHN, 2015). 

Mas isso nem sempre foi assim. Historicamente, a área de Recursos Humanos era tratada 

como uma área de apoio e execução às necessidades dos negócios, limitada às ações de 

admissão e pagamento de salários e benefícios aos empregados (BECKER; HUSELID; 

ULRICH, 2001). 

Conforme relatado por Lacombe e Bendassolli (2004), é a partir das décadas de 80 e 90, 

com os desafios impostos pela globalização, as novas tecnologias da informação e a 

consequente maneira de atuar das organizações que a gestão de RH passou a ter um caráter mais 

estratégico, alinhando a estratégia do negócio à estratégia de recursos humanos. 
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Os conceitos apresentados acima são bastante comuns nas organizações privadas. Já nas 

organizações públicas esse movimento é mais recente. Segundo Paula (2005, p. 54), “durante 

os anos 1980 e 1990, os agentes da indústria do management ajudaram a consolidar o 

movimento gerencialista” (PAULA, 2005, p. 54), que trazia uma crítica ao modelo de gestão 

burocrático tradicional e introduzia novos elementos de gestão, entre eles, o planejamento 

estratégico. 

Surge, assim, uma nova administração pública que, entre outras características, 

conforme Paula introduz, é uma “administração mais profissional, autônoma e organizada em 

carreiras; indicadores de desempenho transparentes e maior controle dos resultados” (PAULA, 

2005, p. 130). 

Para que isso aconteça, precisamos que a gestão de recursos humanos nas empresas 

públicas atue de forma mais dinâmica. Porém, as organizações públicas brasileiras ainda 

enfrentam uma série de limitações legais e normativas na gestão de recursos humanos, como 

por exemplo, a obrigação de admissão por processo seletivo público, os entraves para realização 

de demissões, os limites orçamentários governamentais que inviabilizam uma gestão de 

carreiras mais acelerada, a pressão dos sindicatos por isonomia, dificultando a meritocracia e a 

diferenciação entre os empregados, entre outros fatores (SCHIKMANN, 2010).   

Entendemos que esse é o desafio atual da gestão de Recursos Humanos nas organizações 

públicas: a adoção de ferramentas mais avançadas de gestão, como o planejamento estratégico, 

em um ambiente com maior rigidez, em comparação com o setor privado.  

É nesse contexto em que se insere esta pesquisa, onde buscamos responder a seguinte 

questão: 

“Quais são os principais desafios na adoção do planejamento estratégico na gestão de 

Recursos Humanos nas empresas públicas? 

 

1.2. Objetivos 

O objetivo principal desta pesquisa foi levantar os principais desafios na adoção do 

planejamento estratégico na gestão de Recursos Humanos nas empresas públicas, focando nas 

empresas estatais federais. 

Segundo colocado por Kahlmeyer-Mertens et al. (2007), para chegar ao objetivo final, 

são necessárias algumas etapas intermediárias, que são os objetivos intermediários. Desta 

forma, esta pesquisa se propôs a: 

- Conceituar planejamento estratégico e sua aderência na gestão pública; 
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- Conceituar gestão de Recursos Humanos na gestão pública; 

- Avaliar o grau de adoção do planejamento estratégico na gestão de Recursos Humanos 

das empresas estatais federais; 

- Coletar a percepção dos gestores de Recursos Humanos das empresas estatais federais 

sobre os desafios e ganhos obtidos na adoção do planejamento estratégico. 

 

1.3 Delimitação do estudo 

Esta pesquisa se propôs a levantar os desafios para a adoção do planejamento estratégico 

na gestão de Recursos Humanos nas organizações públicas. Por organizações públicas, 

compreende-se toda administração direta e indireta, nas dimensões federal, estadual e 

municipal. 

Para efeitos de delimitação de escopo, este estudo se concentrou na administração 

federal indireta, mais precisamente nas empresas estatais federais com sede no Rio de Janeiro. 

Foi feita uma seleção de empresas considerando o tamanho de seu efetivo, pois, conforme Guo 

et al (2011), entende-se que organizações maiores precisam de processos mais estruturados de 

gestão de pessoas, dando mais importância ao planejamento estratégico da área de RH. 

Essa seleção se deu com base nas informações disponíveis das empresas estatais 

contidas no anuário Perfil de Empresas Estatais, publicado pelo Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (BRASIL, 2013). 

Além disso, não foi objetivo deste trabalho avaliar a gestão de RH dessas empresas, mas 

sim, entender os desafios e ganhos obtidos na adoção do planejamento estratégico e o estágio 

atual de sua adoção. 

 

1.4 Justificativa 

Tornar a gestão de pessoas mais estratégica é fundamental para o atingimento dos 

objetivos da nova administração pública. Para Bresser Pereira (2006), é necessário dar mais 

autonomia aos funcionários públicos, com incentivo à criatividade e à inovação e ter um foco 

voltado para os resultados. Para que isso aconteça, a gestão de pessoas precisa adotar 

ferramentas de gestão mais modernas, entre elas o planejamento estratégico. Já Daley e Vasu 

(2005) colocam que é preciso dar atenção à performance organizacional e o capital humano é 

um dos principais componentes dessa performance. 
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Preocupado com a dificuldade da gestão de RH nas organizações públicas em avançar 

na direção estratégica, Perry (2010) fez uma extensa pesquisa nos temas discutidos em três dos 

principais journals internacionais de RH – Review of Public Personnel Administration, Human 

Resource Management e International Journal of Human Resource Management – nas últimas 

décadas, verificando que o tema Políticas de Gestão de RH, que inclui o planejamento 

estratégico de RH, alcançou apenas 2% do total de artigos publicados, porém, aumentando na 

última década.  

A partir dessa pesquisa e propondo contribuir com o avanço da integração da gestão 

estratégica de RH nas organizações públicas, Perry (2010) propõe uma agenda de pesquisa que, 

entre outros temas, incluiu a verificação da eficiência e eficácia da gestão de RH, medida pela 

conexão entre a gestão de RH e a estratégia e a performance da organização. 

Ciente também dessa questão, entre os anos de 2012 e 2013, o Tribunal de Contas da 

União - TCU - aplicou uma pesquisa em 330 organizações, da administração direta e indireta, 

militares e jurídicas, que teve por objetivo avaliar a situação da governança e da gestão de 

pessoas, identificar os pontos mais vulneráveis e induzir melhorias na área de RH. 

Dentre os itens que essa pesquisa observou, destacamos o alinhamento estratégico, pois 

é o tema de interesse deste trabalho. Alinhamento estratégico foi conceituado pelo TCU como 

“a capacidade de alinhamento das políticas e práticas de gestão de pessoas com a missão, os 

objetivos estratégicos e as metas organizacionais” (BRASIL, 2013).  

Para tanto, o tema foi dividido em quatro elementos: 

 Planejamento organizacional; 

 Planejamento da gestão de pessoas; 

 Planejamento da força de trabalho; e 

 Unidade de gestão de pessoas como parceira estratégica. 

O gráfico abaixo mostra o resultado que foi encontrado neste item, que foi respondido 

por 305 das 330 organizações participantes: 
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Gráfico 1: Capacidade em Alinhamento estratégico. 

Fonte: BRASIL (2013, p. 12). 

 

Chama a atenção que somente 14% das organizações públicas declararam-se no estágio 

aprimorado na adoção do planejamento na gestão de pessoas e que 44% estão ainda em estágio 

inicial. No consolidado dos demais itens, a conclusão do TCU é que apenas 13% das 

organizações consideram que a gestão de pessoas possui alinhamento estratégico com o restante 

da instituição. 

Esse resultado mostra o quão incipiente está a discussão estratégica no ambiente da 

gestão de pessoas das organizações públicas brasileiras.  

Sendo assim, pretendemos que essa pesquisa contribua para o debate, em linha com o 

proposto por Perry (2010) e preenchendo a lacuna apontada pelo TCU sobre a modernização 

da gestão de Recursos Humanos nas organizações públicas, avaliando os ganhos obtidos por 

aquelas organizações que já adotaram o planejamento estratégico em RH.  

Além da contribuição acima, este trabalho pode ser útil para as organizações públicas 

que estão em estágio anterior de modernização da gestão de Recursos Humanos, servindo como 

fonte de inspiração. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Neste capítulo, discutiremos os temas que são relevantes para este trabalho, com base 

no levantamento bibliográfico realizado. Primeiro será discutido o papel do RH na formulação 

da estratégia, como um parceiro estratégico do negócio, para em seguida estudarmos como se 

dá esta questão nas organizações públicas. Por fim, apresentaremos um resumo dos conceitos 

estudados e que serão utilizados na análise dos resultados deste trabalho. 

 

2.1 RH como parceiro estratégico 

O conceito de estratégia pode assumir várias definições, mas, em linhas gerais, remete 

a um planejamento futuro, a um conjunto de ações que visa atingir aos objetivos propostos. 

Para Porter (1996), estratégia é uma questão de posicionamento, baseada em três fatores-chave: 

criação de uma posição de mercado única e valiosa; a escolha do que não fazer; e a adaptação 

entre as atividades da companhia (PORTER, 1996).  

Poister e Streib (1999, p. 311) dizem que o “principal objetivo da estratégia é 

desenvolver o compromisso contínuo com a missão e visão da organização, fortalecendo a 

cultura que os suporte e manter um foco claro na agenda estratégica” (POISTER; STREIB, 

1999, p. 311, tradução nossa). 

Esse processo de formulação estratégica é o que podemos chamar de planejamento 

estratégico. Segundo Mintzberg (2010), é possível encontrar no mercado e na literatura 

acadêmica diversos modelos de planejamento estratégico, porém, o autor coloca que boa parte 

seguirá os passos abaixo: 

- Fixação de objetivos: definição das metas que buscam-se atingir; 

- Auditoria externa: muitas vezes conhecida como monitoramento do cenário externo, 

essa etapa busca fazer previsões sobre as condições do mercado no futuro; 

- Auditoria interna: avaliação das condições internas ou estudos de forças e fraquezas; 

- Avaliação da estratégia: mensuração do retorno esperado; 

- Operacionalização da estratégia: execução sistematizada daquilo que foi planejado. 

Motta (2015) acrescenta que o planejamento estratégico exige visão de futuro, 

conhecimento do ambiente, capacidade de adaptação e flexibilidade, trazendo necessidade de 

mudanças na prática gerencial. 

Nas últimas décadas, a área de Recursos Humanos tem se colocado como uma parceira 

na formulação e execução da estratégia e, para tanto, sofreu profundas mudanças. Conforme 
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Ulrich e Dulebohn (2015), no início do século passado, o papel do RH era manter a rotatividade 

dos empregados em baixa e a produtividade em alta. Essa era a sua contribuição para a mudança 

organizacional e industrial que as empresas estavam vivenciando. 

Segundo tais autores, é a partir da década de 80 que se inicia a transformação da gestão 

de RH, de uma função de manutenção administrativa, para uma função central do negócio, que 

contribui para o resultado efetivo das empresas. Lacombe e Bendassolli (2004) dizem que essa 

transformação tira do RH a marca de departamento de pessoal, focado apenas em questões 

operacionais e trabalhistas. 

Ulrich e Dulebohn (2015) continuam explicando que, em sua visão, essa transformação 

passa por três ondas, tendo a primeira um foco administrativo, no qual o RH se preocupa em 

entregar seus serviços tradicionais de uma maneira mais integrada às demais atividades da 

empresa, buscando aumentar eficiência. Já a segunda onda possui o foco em práticas mais 

inovadoras na gestão de pessoas, em remuneração e comunicação. A terceira onda seria o RH 

estratégico, no momento em que o RH possui práticas alinhadas à estratégia do negócio.  

Nessa terceira onda, o RH sai do papel de um mero fornecedor de práticas de gestão de 

pessoas para um parceiro estratégico do negócio que, efetivamente, discute a estratégia como 

um todo e que agrega valor ao negócio com suas ações estratégicas (ULRICH; DULEBOHN, 

2015). Para Lawler III e Mohrman (2003), essa mudança de posicionamento do RH é uma 

oportunidade para adicionar valor no desenvolvimento e execução da estratégia do negócio. 

Esse momento da gestão de RH despertou muito interesse acadêmico. Lengnick-Hall et 

al (2009, p. 64) fizeram uma extensa pesquisa do que eles chamam de “Gestão Estratégica de 

Recursos Humanos” ou SHRM na sigla em inglês. Essa gestão estratégica de RH “cobre o todo 

da estratégia de RH adotada pelas unidades de negócio e busca mensurar seus impactos nos 

resultados” (LENGNICK-HALL et al, 2009, p. 64, tradução nossa). 

Para Becker e Huselid (2006, p. 899) o SHRM se diferencia da gestão tradicional de RH 

pois, “primeiro, foca na performance organizacional ao invés da performance individual e, 

segundo, dá ênfase ao papel do sistema de gestão de RH como solução aos problemas do 

negócio” (BECKER; HUSELID, 2006, p. 899, tradução nossa). 

Na pesquisa realizada por Lengnick-Hall et al (2009), foram encontrados sete temas 

recorrentes na literatura internacional do SHRM, sendo que os de maior relevância para este 

trabalho estão destacados em itálico: 

a) Perspectiva da contingência; 

b) Mudança de foco de gestão de pessoas para contribuições estratégicas; 

c) Elaboração da estrutura e componentes do sistema de RH; 
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d) Expansão do escopo do SHRM; 

e) Implantação e execução de RH; 

f) Mensuração dos resultados do SHRM; 

g) Avaliação metodológica. 

Para a perspectiva da contingência, é preciso ter um alinhamento entre a estratégia da 

organização e as práticas de RH. Esse alinhamento entre a estratégia de RH e a estratégia do 

negócio é capaz de afetar o resultado empresarial. Para que isso aconteça, o RH deve ser 

considerado tanto na elaboração da estratégia quanto na execução das ações (LENGNICK-

HALL et al, 2009). 

Esse alinhamento, para Ulrich e Dulebohn (2015), já seria o segundo estágio da terceira 

onda de transformação do RH para uma área efetivamente estratégica. Para esses autores, o RH 

pode simplesmente aplicar seus processos em alinhamento à estratégia após ela ser formulada, 

sendo este o estágio inicial; pode se envolver na estratégia, fornecendo informações relevantes 

para a sua formulação e, depois, aplicando seus processos mais alinhados, o que se aproxima 

da perspectiva da contingência, colocada por Lengnick-Hall et al (2009); por último, pode ser 

um verdadeiro parceiro estratégico, participando diretamente da formulação e implementação 

da estratégia. 

É importante destacar que, nesse ponto, Becker e Huselid (2006, p. 901) colocam que 

“apesar do consenso geral que o alinhamento possui um papel central na teoria do SHRM, testes 

empíricos dessa estratégia de contingência tem provido pouco suporte para a hipótese do 

alinhamento” (BECKER; HUSELID, 2006, p. 901, tradução nossa).   

Apesar disso, os autores concordam que a perspectiva da contingência continua tendo 

um papel central no SHRM e sugerem que, junto com a contingência, seja considerada também 

a diferenciação. Becker e Huselid (2006, p. 904) afirmam que “uma arquitetura específica e 

única de RH que contribui para uma única e inimitável estratégia de negócio vai contribuir para 

a vantagem competitiva sustentável” (BECKER; HUSELID, 2006, p. 904, tradução nossa). 

Esse modelo, segundo os autores, é mais vantajoso para as organizações do que o foco dado na 

adoção de melhoras práticas, adotado e copiado por muitas organizações.  

Sobre essa arquitetura única de RH, os autores Becker, Huselid e Ulrick (2001) dizem 

que ela deve ser composta por profissionais com as competências necessárias e ter o sistema de 

RH - traduzido em políticas e práticas - alinhado à estratégia corporativa. 

O segundo tema de nosso interesse pesquisado por Lengnick-Hall et al (2009) é a 

mudança de foco de gestão de pessoas para as contribuições estratégicas. Essa corrente indica 

que as práticas de RH afetam a performance organizacional. Para isso, é preciso uma gestão 
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efetiva de recursos humanos, direcionada para a estratégia do negócio. Lawler III e Mohrman 

(2003, p. 2) vão além e colocam que o “RH pode ter um papel importante na formulação 

estratégica, deixando claro o capital humano requerido para as iniciativas estratégicas” 

(LAWLER III; MOHRMAN, 2003, p. 2, tradução nossa). 

  Para que exista o alinhamento estratégico, com efetivas contribuições aos resultados, 

é preciso dar atenção à implantação e execução dos processos de recursos humanos. Para 

Lengnick-Hall et al (2009, p. 76) a ação “estratégica de RH pretendida pode ser diferente da 

intervenção realizada”, pois “as atividades de RH podem ou não acontecer em resposta à 

estratégia de RH” (LENGNICK-HALL et al, 2009, p. 76, tradução nossa). Isso acontece, pois 

a gestão de recursos humanos ainda é uma função administrativa que sofre as vulnerabilidades 

financeiras que ocorrem em momentos difíceis, com restrições orçamentárias (LENGNICK-

HALL et al, 2009).  

Sendo assim, a implementação da gestão estratégica de RH se torna um grande desafio 

para as organizações. Para justificar sua importância, torna-se crucial avançar na mensuração 

de seus resultados. Segundo Lengnick-Hall et al (2009), este é um tema importante, com alguns 

estudos realizados, mas que ainda falta melhor profundidade de análise. Entre as formas 

pesquisadas, os autores citam o impacto da gestão de RH nas ações ou nos resultados 

empresariais, como faturamento e lucro.  

Becker e Huselid (2006, p. 915) chamam de “caixa-preta” (BECKER; HUSELID, 2006, 

p. 915, tradução nossa) o relacionamento entre RH e a performance organizacional, e colocam 

como grande desafio para os gestores de RH a mensuração dos resultados. Para esses autores, 

é preciso “entender as causas e consequências da performance da força de trabalho” (BECKER; 

HUSELID, 2006, p. 920, tradução nossa). 

Para essa mensuração, os autores Becker, Huselid e Ulrich (2001, p. 72) sugerem a 

criação de um “Scorecard de RH”, que possibilite “gerenciar RH como ativo estratégico” e 

“demonstrar a contribuição de RH para o sucesso financeiro da empresa” (BECKER; 

HUSELID; ULRICH, 2001, p. 72).  

Esse Scorecard de RH é um painel que apresenta de maneira didática o relacionamento 

e as interfaces entre os objetivos e metas de RH, e qual sua contribuição para o resultado da 

empresa. 

Mas, para se transformar em um RH estratégico, Ulrich e Dulebohn (2015) citam ainda 

uma terceira onda, que seria o RH como parceiro do negócio. Lawler III e Mohrman (2003) já 

afirmavam isso, colocando que as mudanças impostas às empresas pelo avanço tecnológico e 

do conhecimento colocavam o RH em posição de se tornar um verdadeiro parceiro estratégico 
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do negócio, pois a gestão efetiva do capital humano seria crítica para as organizações. Porém, 

afirmam que não está claro se o RH está se transformando em um parceiro de negócio. 

Esse salto de um RH tradicional para o RH estratégico e parceiro do negócio é um 

desafio para os próprios profissionais da área que, segundo Becker e Huselid (2006), são mais 

efetivos nas questões técnicas e operacionais do que nas estratégicas, que contribuem mais para 

os resultados das organizações. Para Lawler III e Mohrman (2003), há mudanças nas 

competências requeridas para os profissionais de RH, que precisam entender do negócio nos 

quais estão inseridos. 

Para que o RH se torne um verdadeiro parceiro dos negócios, conforme Lawler III e 

Mohrman (2003), é preciso que os gestores de RH passem mais tempo contribuindo para o 

desenvolvimento da estratégia e para o desenho da organização, ficando mais próximos do 

negócio. 

Assim, mudar a mentalidade dos profissionais do RH, deixando-os mais próximos e 

com mais conhecimento sobre os negócios, torna-se mais um desafio para a gestão estratégica 

de RH. 

Ulrich e Dulebohn (2015) finalizam essa discussão da transformação do RH em um 

verdadeiro parceiro de negócio com mais um desafio, que seria a quarta onda de transformação: 

o RH precisa avançar no entendimento dos aspectos externos à organização, considerando 

consumidores, investidores e a comunidade. Para esses autores, é preciso alinhar as ações de 

RH aos interesses desses públicos, que podem afetar os negócios.  

Para Ulrich e Dulebohn (2015), essa última onda de transformação do RH vai requerer 

mudanças profundas, tanto no desenho e na estrutura de Recursos Humanos, quanto no perfil e 

nas competências requeridas aos profissionais da área. 

Não há dúvidas de que essa maneira de gerenciar a área de Recursos Humanos 

representa um enorme desafio em relação ao modelo tradicional de RH, porém representa um 

passo importante na modernização de suas atividades. A seguir, destacamos esses impactos nas 

empresas públicas. 

 

2.2 Planejamento estratégico e recursos humanos na gestão pública 

Como este trabalho foca as organizações públicas, é importante discutir qual o 

rebatimento do planejamento estratégico e da gestão de Recursos Humanos nessas 

organizações, que também sofreram profundas mudanças nas últimas décadas, ocasionadas 

pelas sucessivas crises que o mundo passou entre as décadas de 70 e 80, causadas pelas crises 
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do petróleo, pela crise fiscal e pela revolução tecnológica, que trouxeram a necessidade de um 

novo modelo de gestão na administração pública (ABRUCIO, 1997). 

Naquele período, o modelo de Estado interventor, indutor da economia em vários 

setores e centrado no modelo burocrático weberiano, estava sendo questionado. Era preciso 

cortar gastos, principalmente de pessoal, aumentar a eficiência dos governos e torná-lo mais 

flexível (ABRUCIO, 1997). 

É nesse contexto que surge a administração pública gerencial, que adota ferramentas de 

gestão utilizadas no setor privado com o objetivo de tornar o Estado mais eficiente. Surgem nos 

governos a discussão de planejamento estratégico, administração por objetivos, avaliação de 

desempenho dos servidores públicos, descentralização de atividades e privatização de certos 

setores do governo, principalmente os mais ligados à produção e à prestação de serviços 

(ABRUCIO, 1997; PAULA, 2005). 

Pode-se dizer que esse movimento, também chamado de Nova Administração Pública, 

foi um movimento de adoção e idealização de ferramentas de gestão do setor privado pelo setor 

público (SIQUEIRA; MENDES, 2009) e, segundo Motta (2013, p. 84), “fazer a Administração 

Pública operar como uma empresa privada e, assim, adquirir eficiência, reduzir custos e obter 

maior eficácia na prestação de serviços” (MOTTA, 2013, p. 84). 

Porém, segundo Ring e Perry (1985), existem diferenças fundamentais entre a gestão 

privada e a pública, que trazem implicações à gestão estratégica e também de recursos humanos. 

Primeiro, diz respeito ao contexto em que as organizações públicas estão inseridas, com mais 

regulação e limitações impostas pela legislação. Essas regulações afetam diretamente a gestão 

dos empregados ou servidores, impondo questões que são tratadas de maneira muito distinta na 

gestão privada, como por exemplo, as remunerações baseadas por desempenho. Por fim, as 

organizações públicas são mais abertas ao ambiente externo, tendo que prestar contas aos 

cidadãos, órgãos de regulação pública, legisladores, entre outros (RING; PERRY, 1985). 

Apesar dessas diferenças, uma das principais ferramentas de gestão da iniciativa privada 

adotada pelos governos foi o planejamento estratégico, com definição de metas e indicadores 

de desempenho (MOTTA, 2013). 

Entretanto, tais diferenças trazem enormes desafios à gestão estratégica, seja na 

definição de prioridades, que sempre estará sujeita aos interesses do poder executivo e 

legislativo e aos desejos dos cidadãos/eleitores, seja na questão do tempo para a execução, já 

que a visão estratégica é de longo prazo, porém os governos precisam de resultados no curto 

prazo para justificar seus mandatos (RING; PERRY, 1985). 
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Ciente dessas diferenças, Osbourne (1993, p. 349) afirma que as “organizações precisam 

se reinventar” (OSBOURNE, 1993, p. 349, tradução nossa). Para esse autor, as organizações 

públicas precisam ser mais empreendedoras, descentralizadas, competitivas, menos 

burocráticas e voltadas para o atingimento de metas (OSBOURNE, 1993). Teo (2000) 

complementa afirmando que a reforma do setor público é caracterizada pela adoção de práticas 

gerenciais, entre elas, a gestão estratégica de RH. 

Essa gestão estratégica de RH pressupõe a integração das metas organizacionais com as 

metas de RH que, segundo os autores Mesch, Perry e Wise (1995, p. 386), requer 

“descentralização, flexibilidade, e um grande envolvimento dos gestores de linha” (MESCH; 

PERRY; WISE, 1995, p. 386, tradução nossa). 

Para Guo et al (2011), as contribuições da gestão estratégica de RH para a missão das 

organizações públicas são muito importantes para serem ignoradas, pois as organizações 

públicas precisam pensar estrategicamente e a área de RH deve ter um papel proativo nesse 

esforço. Daley e Vasu (2005, p. 158) colocam que, nas organizações públicas, o “planejamento 

estratégico precisa claramente incluir o planejamento estratégico de recursos humanos” 

(DALEY; VASU, 2005, p. 158, tradução nossa). 

Mas essa mudança de posicionamento da gestão de RH, necessária para o atingimento 

das estratégias, ainda é pouco percebida na prática, na medida em que suas atividades ainda 

estão desconectadas com os objetivos organizacionais (DALEY; VASU, 2005; SENDEL et al, 

2000). Perry (1993) coloca que as atividades de gestão de pessoas nas organizações públicas 

ainda são muito reguladas, sendo guiadas por requerimentos estatutários e regulamentadas 

prevendo evitar falhas, o que limita a atuação dos gestores, não atendendo às suas necessidades. 

Tudo isso, segundo o autor, faz com que as metas da organização e do RH fiquem distantes 

(PERRY, 1993). 

Essa visão é compartilhada por Teo e Crawford (2005), pois, para eles, em muitas 

organizações públicas, o RH não é visto como estratégico e não alinhado com as metas 

organizacionais, ainda focado em atividades operacionais e burocráticas. 

Os autores Mesch, Perry e Wise (1995, p. 389) colocam que esse “modelo burocrático 

é centralizado, prescritivo e uniforme” (MESCH; PERRY; WISE, 1995, p. 389, tradução 

nossa), além de ser muito hierárquico e focado na proteção da integridade dos processos formais 

de RH, tais como recrutamento, seleção e remuneração. 

Para que a gestão de RH nas organizações públicas passe a ser realmente estratégica, 

Perry (1993) propõe que as organizações desenhem uma política de RH alinhada à missão e a 
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estratégia, que dê suporte às suas atividades e que os gerentes tenham mais responsabilidade 

pela gestão de pessoas, com prestação de contas pelos seus resultados (PERRY, 1993). 

Para Teo (2000), a descentralização de atividades da área de Recursos Humanos para os 

gerentes de linha permite que o RH possa ter mais foco nas atividades estratégicas, tornando-

se um parceiro estratégico das demais áreas da organização. Mesch, Perry e Wise (1995) 

também defendem a descentralização da responsabilidade pela gestão de pessoas, com mais 

flexibilidade, permitindo, assim, mais variedade de práticas alinhadas às necessidades dos 

negócios.  

Outro elemento importante para essa mudança da gestão de Recursos Humanos nas 

organizações públicas diz respeito à capacitação da equipe de RH. Para Teo e Crawford (2005), 

os profissionais de RH precisam adquirir novas competências, que incluem visão do negócio e 

gestão financeira, além de habilidades para gestão estratégica. Perry diz que é preciso “redefinir 

o papel dos especialistas de RH” (PERRY, 1993, p. 66, tradução nossa), aumentando a 

capacidade de pesquisa e desenvolvimento do setor. 

Esse contexto de transformação da gestão de Recursos Humanos, adquirindo viés mais 

estratégico, assim como as dificuldades encontradas nesse caminho, são totalmente observadas 

também no contexto brasileiro.  

Segundo Schikmann (2010, p. 12), ainda persiste nas organizações brasileiras o “modelo 

clássico de gestão, inspirados em valores de fundo taylorista-fayolista” (SCHIKMANN, 2010, 

p. 12). Para a autora, vários elementos dificultam a adoção da gestão estratégica de RH, dentre 

eles, a rigidez imposta pela legislação, a reduzida ênfase no desempenho e sua pouca relação 

com a remuneração, os limites impostos à inovação, a falta de preocupação com a gestão e 

planejamento aliada à alta rotatividade nos cargos de chefia (SCHIKMANN, 2010). Essa visão 

é compartilhada por Motta (2013, p. 85), que diz que o setor público “está sujeito a normas 

fixadas em lei e decretos, não fácil ou imediatamente alteradas” (MOTTA, 2013, p. 85). 

Nesse cenário, para Schikmann (2010), as áreas de Recursos Humanos continuam sendo 

reativas, priorizando questões emergenciais relacionadas às atividades tradicionais de folha de 

pagamentos e benefícios, deixando em segundo plano as atividades mais estratégicas, como o 

estabelecimento de metas e objetivos alinhados às metas da organização. Para Berque (2005), 

são poucos os movimentos consistentes para mudança do padrão gerencial vigente, marcado 

pela burocracia e pelo paternalismo, dando o RH muita atenção às despesas com pessoal, em 

caráter reativo. Da Fonseca et al (2013) acrescenta a interferência política nas organizações 

públicas e as mudanças de gestores que promovem rupturas dos objetivos estratégicos. 
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Assim, também no contexto brasileiro, é preciso uma mudança de postura da gestão de 

pessoas, tornando-se mais alinhada à gestão estratégica da organização, com a definição de 

objetivos e metas que influenciem os resultados organizacionais.  

Berque (2010) coloca que a área de RH precisa estar próxima à alta administração, com 

os servidores públicos no centro da organização, com papel ativo e os gestores assumindo 

compromissos relativos à gestão de pessoas. 

Da Fonseca et al (2013) acrescenta que a participação do RH no planejamento 

estratégico pode se dar de maneira formal, onde as estratégias são resultado de um processo de 

planejamento e, nesse caso, a estratégia de RH aconteceria por meio de um processo de 

desdobramento, ou pode se dar de maneira informal/incremental, observando elementos 

emergentes durante a execução, com a participação dos gestores de RH por meio da influência 

dos atores-chave do processo decisório. 

Entre os mecanismos de gestão estratégica de RH propostos por Schikmann (2010, p. 

20), está o planejamento de recursos humanos, “que visa sistematizar a avaliação das 

necessidades futuras de pessoas na organização” (SCHIKMANN, 2010, p. 20). Esse 

planejamento inclui a definição de estratégias e ações alinhadas aos objetivos e metas 

organizacionais, integradas ao seu planejamento estratégico, contendo, também, a avaliação das 

mudanças no contexto interno e externo, sendo um processo contínuo (SCHIKMANN, 2010). 

Já Berque (2005) coloca que o planejamento estratégico da área de Recursos Humanos 

deve ser desenvolvido a longo prazo, contendo os objetivos organizacionais relativos à gestão 

de pessoas, incluindo os reflexos oriundos dos cenários externos, sendo parte integrante do 

plano da administração geral. Deve transcender governos, com vistas a estruturar o capital 

humano necessário à prestação dos serviços públicos. Nesse contexto, deve-se pensar o perfil e 

a quantidade de empregados desejados na força de trabalho (BERQUE, 2005).  

Na concepção do planejamento estratégico de RH, Berque (2005) afirma que este deve 

contemplar os valores da organização, o cenário atual e futuro, e as diretrizes aos processos de 

dimensionamento de pessoal, o treinamento e desenvolvimento e a política de remuneração. 

Por fim, o foco das ações deve estar na produtividade das pessoas e não meramente na 

mensuração das despesas de pessoal (BERQUE, 2005). 

Tanto Berque (2005) quanto Schikmann (2010) colocam a importância da análise do 

cenário externo no planejamento estratégico de Recursos Humanos que, no caso brasileiro, 

sofre influência da legislação e normativos vigentes. Os dois principais instrumentos 

normativos são a Resolução nº 9 de 1996 do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas 
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Estatais (atual SEST – Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, ligado 

ao Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão) e a Lei 8112 de 1990. 

Ambas as regulamentações estabelecem diretrizes rígidas na formulação de cargos e 

carreiras, no estabelecimento de remunerações, nos processos de recrutamento e seleção, em 

regimes disciplinares, promoções, participação nos resultados, entre outras questões. 

Porém, vimos que fazer e executar o planejamento estratégico de RH, alinhado aos 

objetivos organizacionais demanda agilidade na tomada de decisão às rápidas mudanças do 

ambiente. Traduzindo para o RH, estamos falando de manter remuneração compatível ao 

mercado, baseada em desempenho individual, processos ágeis de seleção e demissão de 

empregados, carreiras flexíveis, entre outros processos.  

Como compatibilizar a necessidade de transformação da gestão de RH para uma gestão 

mais estratégica e ágil em um ambiente bastante regulado é um dos grandes desafios da área de 

RH nas empresas públicas, que precisa ser considerado no momento de planejamento das 

organizações. 

Por fim, apesar de reconhecermos a importância da participação formal do RH no 

processo formal de planejamento estratégico nas organizações públicas, Da Fonseca et al (2013) 

chama a atenção que não pode ser descartada a importância da participação informal, tanto 

como agente consultivo na tomada de decisão, tanto como colaborador nos processos de 

execução. Esse nível de participação e influência é mais um elemento que deve ser observado 

pela gestão de RH nas organizações públicas. 

 

2.3 Síntese 

A partir do resgate teórico realizado neste capítulo, sintetizamos a discussão sobre a 

mudança do perfil e papel da gestão de RH nas organizações públicas na figura abaixo: 
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Figura 1: Transformação da gestão de RH. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para que o RH mude sua forma de gestão, da maneira tradicional baseada em processos 

de RH para uma parceria estratégica com o negócio, existem desafios e dificuldades que 

precisam ser enfrentados, como a necessidade de adoção de novas ferramentas para 

planejamento na área de RH e a mudança no perfil de seus profissionais. 

O quadro 1, a seguir, resume as principais diferenças encontradas na literatura entre o 

RH tradicional e o RH estratégico/parceiro do negócio:  

 

RH Tradicional RH Estratégico Parceiro do Negócio 

Função de manutenção administrativa Função central do negócio que discute a estratégia. 

Foco em atividades operacionais e 

burocráticas 

Foco nas atividades estratégicas, com política 

alinhada à missão e à estratégia. 

Papel reativo, preocupado com questões 

emergenciais 

Papel ativo, próximo à Alta Administração. 

Atenção às despesas de pessoal Propõe objetivos e metas, contribuindo para o 

resultado efetivo das empresas. 

Protege processos formais Participa da execução das ações estratégicas. 

Foco na performance individual Foco na performance organizacional. 

Falta de preocupação com gestão e 

planejamento 

Pensa estrategicamente. 

Centralizado Descentralizado. 

Hierárquico Flexível. 

Paternalista Gerentes responsáveis pela gestão de pessoas. 

Quadro 1: Modelos de Gestão do RH. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Já o quadro 2 resume as principais questões encontradas na literatura e que serão 

posteriormente confrontadas com a situação encontrada nas empresas pesquisadas. 

 

Desafios Implementação da Gestão Estratégica; 

Mensuração de resultados; 

Relacionamento do RH e performance organizacional; 

Entender os aspectos externos à organização; 

Alinhar as ações aos públicos de interesse; 

Definição de prioridades. 

Dificuldades Restrições orçamentárias; 

Regulação e limitações da legislação; 

Requerimentos estatutários e normas fixadas em leis ou decretos; 

Organizações públicas focam o curto prazo; 

RH não é visto como estratégico; 

Limites à inovação; 

Alta rotatividade dos postos de chefia; 

Interferência política. 

Ferramentas e 

Planejamento no RH 

Desdobramento da estratégia central, considerando os valores; 

Scorecard de RH; 

Planejamento de recursos humanos e dimensionamento de pessoal; 

Objetivos e metas de longo prazo; 

Avaliação de cenários interno e externo; 

Profissional de RH 

desejado 

Entender do negócio; 

Foco no desenvolvimento da estratégia; 

Habilidades para gestão do negócio e estratégica; 

Visão financeira; 

Capacidade de pesquisa. 

Quadro 2 – Questões para a mudança de perfil. 

Fonte: Elaboração própria. 
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3. MÉTODO DE PESQUISA 

Nesta seção, apresentaremos o tipo de pesquisa empregado neste trabalho e como foi 

realizada a coleta e a análise dos dados. 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

Esta pesquisa possui a característica de ser qualitativa, pois, conforme Coutinho, “busca 

identificar as ideias, descobrir significados a partir das ações individuais” (COUTINHO, 2014, 

p. 28) das empresas estudadas e a partir das perspectivas dos atores envolvidos no processo de 

planejamento de recursos humanos. 

Esse tipo de pesquisa é o que mais se adequa à pergunta-problema que originou este 

trabalho, pois, através de entrevistas, buscou-se entender os desafios das empresas estatais na 

adoção do planejamento estratégico em Recursos Humanos. Conforme Günter (2006), o tipo 

de pesquisa, qualitativa ou quantitativa, deve ser escolhido entre aquele que mais se adapta ao 

problema de pesquisa. 

Uma das principais características da pesquisa qualitativa, segundo Creswell (2007), é 

o fato de ela ser interpretativa. Segundo ele, nesse tipo de pesquisa, o autor interpreta os dados 

através de sua própria perspectiva, considerando o momento histórico em que está inserido.  

Outra característica desse trabalho é seu caráter descritivo, pois conforme Vergara 

(2014), ele busca expor características de um fenômeno, sem necessariamente explicá-lo à 

exaustão. 

A seguir, apresentaremos o instrumento para coleta dos dados. 

 

3.2 Coleta dos dados 

Para buscar as informações que possam ajudar a responder a pergunta-problema deste 

trabalho, foram realizadas entrevistas sobre o tema proposto em algumas empresas que possuem 

em comum o fato de serem estatais controladas pelo Governo Federal. Para tanto, foram 

selecionadas as empresas estatais federais com sede no Rio de Janeiro, usando como critério de 

seleção o tamanho do seu quadro de pessoal a partir de levantamento de dados disponíveis no 

relatório Perfil das Empresas Estatais, elaborado pelo Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (BRASIL, 2013).  
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O critério adotado para a seleção das empresas - o número de empregados efetivos - se 

baseia na pesquisa de Guo et al (2011), onde conclui-se que organizações de maior porte 

precisam adotar processos mais sofisticados de gestão de pessoas, com a adoção mais intensiva 

da gestão estratégia de RH. Na seção 4.1 deste trabalho, apresentaremos com mais detalhes as 

empresas estudadas. 

Para a coleta de dados, foram realizadas quatro entrevistas semiestruturadas com os 

gestores de Recursos Humanos das empresas estatais federais selecionadas. Segundo May, 

nesse tipo de entrevista, parte-se de questões pré-formuladas, dando ao entrevistador a liberdade 

de aprofundar e esclarecer alguns temas, tornando a entrevista um verdadeiro “diálogo” (MAY, 

2004, p. 148). Já Creswell (2007, p. 190) coloca que as entrevistas permitem “extrair visões e 

opiniões dos participantes” (CRESWELL, 2007, p. 190). 

O questionário que foi utilizado é apresentado no Apêndice. No primeiro momento, fez-

se uma coleta padronizada de informações sobre a empresa e o entrevistado. A seguir, a 

entrevista foi dividida em dois blocos, sendo o primeiro focado no processo de planejamento 

estratégico da empresa e na participação da área de Recursos Humanos nesse processo, para, 

no segundo bloco, avançarmos no entendimento sobre o processo de planejamento no RH, 

finalizando com os desafios e as dificuldades encontrados pela área na adoção do planejamento 

estratégico. 

Por se tratar de uma entrevista semiestruturada, não houve rigidez nas sequências das 

perguntas, pois, conforme colocado por May (2004), nesse tipo de entrevista, o entrevistador 

possui a liberdade de buscar o esclarecimento para algumas respostas, ficando mais livre para 

ir um pouco além. 

Todas as entrevistas foram conduzidas pelo próprio pesquisador, presencialmente face 

a face ou por telefone, conforme previsto por Creswell (2007). Além disso, todas foram 

gravadas, com marcação de notas pelo entrevistador para auxiliar na interpretação das 

informações. Após as gravações, as entrevistas foram transcritas na íntegra, de maneira literal, 

para suportar a análise dos dados, cujo método será apresentado a seguir. 

 

3.3 Análise dos dados 

Como esse tipo de entrevista gera uma grande quantidade de informações na forma de 

textos, foi escolhida a técnica de análise de conteúdo para melhor entendimento dos dados. Para 

Coutinho (2014, p. 217), essa forma de análise “é um conjunto de técnicas que permitem 
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analisar de forma sistemática um corpo de material textual, por forma a desvendar e quantificar 

a ocorrência de palavras/frases/temas considerados chave” (COUTINHO, 2014, p. 217).  

Já Bardin coloca que a “análise de conteúdo aparece como um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de 

conteúdo das mensagens” (BARDIN, 2016, p. 44).  

Utilizando a técnica de análise de conteúdo, primeiramente, cada entrevista foi analisada 

separadamente, utilizando como ponto de partida índices ou temas pré-definidos, que são 

definidos segundo Bardin como “a menção explícita de um tema nessa mensagem” (BARDIN, 

2016, p. 130).  

Bardin (2016) complementa que as entrevistas são analisadas tendo por base o tema, 

utilizado como unidade de registro para estudar opiniões. Os temas selecionados para 

categorizar as falas dos entrevistados apresentam-se a seguir e foram construídos segundo o 

critério de pertinência proposto por Bardin (2016), pois pertencem ao quadro teórico estudado 

e refletem os objetivos da investigação: 

 Desafios; 

 Dificuldades; 

 Ferramenta de planejamento; 

 Frequência de planejamento; 

 Papel do RH; 

 Planejamento no RH; 

 Profissional de RH; e  

 Vantagens. 

 

A partir desses temas, foram realizados recortes nos textos e tais recortes foram 

separados em categorias à medida que foram encontrados, conforme recomenda Bardin (2016). 

Após cada entrevista ser tratada individualmente, a separação em categorias pré-construídas 

permitiu que as entrevistas fossem comparadas entre si, permitindo, também, o seu 

rastreamento. 

Importante destacar que a atividade de análise inicial das entrevistas transcritas, a 

criação dos temas, o recorte dos textos e o agrupamento em categorias foram realizados 

utilizando o software “Atlas.ti” que, segundo Friese (2014), é uma ferramenta que suporta a 

análise qualitativa, e seu uso, ou de qualquer outro software desse tipo, aumenta a validade dos 

resultados.  
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Após a separação dos recortes de textos em categorias, tais categorias foram exportadas 

para planilha eletrônica para, a partir de então, serem utilizadas na análise dos dados 

apresentados no capítulo a seguir. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nesta seção, serão apresentadas as empresas pesquisadas, a apresentação dos resultados 

utilizando-se de citações diretas das entrevistas e, por fim, a análise dos resultados, comparando 

as entrevistas com as questões encontradas na literatura, apontadas no segundo capítulo. 

 

4.1 Empresas pesquisadas 

Esta pesquisa levantou os desafios e dificuldades na implementação do planejamento 

estratégico na área de Recursos Humanos em empresas públicas. Para tanto, foram selecionadas 

as empresas estatais federais, com sede no Rio de Janeiro, usando como critério de seleção o 

tamanho do seu quadro de pessoal. Esse critério, conforme informado anteriormente, se baseia 

na pesquisa de Guo et al (2011), onde conclui-se que organizações maiores precisam adotar 

processos mais sofisticados de gestão de pessoas. 

As empresas com sede no Rio de Janeiro totalizaram, aproximadamente, 124 mil 

empregados em 2013, último ano da publicação Perfil das Empresas Estatais, realizado pelo 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (BRASIL, 2014). 

Desse total, aproximadamente 70% pertencem ao Grupo Petrobras e 18% ao Grupo 

Eletrobrás. Na sequência, as empresas com maiores efetivos é a Companhia Brasileira de Trens 

Urbanos – CBTU, com 3% e a Casa da Moeda do Brasil - CMB, com um pouco mais de 2%, 

totalizando nessas quatro empresas, aproximadamente, 94% do efetivo das empresas estatais 

federais que possuem sua administração central no Rio de Janeiro. O gráfico abaixo apresenta 

a evolução de efetivo dessas quatro empresas nos últimos anos: 
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Gráfico 2: Evolução do efetivo das maiores estatais federais no RJ. 

Fonte: Brasil (2014). Elaboração própria. 

 

A maior empresa da seleção, a Petrobras, é uma empresa integrada da indústria de óleo, 

gás e energia. É líder mundial em exploração e produção de petróleo em águas profundas e ultra 

profundas, e líder no mercado brasileiro de distribuição de derivados. Além da Holding, que 

realiza a exploração e a produção de petróleo, e o refino dos derivados, possui diversas 

empresas subsidiárias ao longo da cadeia de produção, com destaque para a BR Distribuidora, 

responsável pela rede de postos, a Liquigás, a Petrobras Biocombustíveis e a Transportadora 

Brasileira de Gás – TBG.  Em 2013, todo o Grupo continha uma força de trabalho de mais de 

86 mil empregados no Brasil e no exterior (BRASIL, 2014). 

Na sequência, vem o Grupo Eletrobrás, com mais de 23 mil empregados em 2013. Essa 

empresa atua no segmento de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica em todo o 

território nacional. Além da Holding, possui empresas para a geração e transmissão de energia, 

com destaque para CHESF e FURNAS, além da Eletrosul e Eletronorte (BRASIL, 2014). 

A terceira empresa pesquisada, a CBTU, fechou o ano de 2013 com, aproximadamente, 

3.200 empregados e é responsável pelo sistema de trens de diversas capitais do país, entre elas, 

Recife, Belo Horizonte, Natal, Maceió e João Pessoa, transportando, em média, mais de 565 

mil passageiros por dia (BRASIL, 2014). 

Por fim, foi pesquisada a Casa da Moeda que, em dezembro de 2013, tinha quase 3 mil 

empregados. A CMB, além da produção de papel-moeda e de moedas metálicas, faz a 

impressão de selos postais e ficais, e a produção de documentos oficiais, entre eles o passaporte 

brasileiro (BRASIL, 2014). 
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É importante destacar que essas quatro empresas possuem uma área dedicada de 

Recursos Humanos, responsável pelas atividades relacionadas à gestão de pessoas. A seguir, 

apresentaremos os resultados da pesquisa. 

 

4.2 Apresentação dos resultados 

Para apresentar os resultados encontrados nas entrevistas realizadas com os gestores de 

Recursos Humanos das empresas pesquisadas, é importante relembrar o quadro teórico 

apresentado anteriormente: 

 

 

Figura 1: Transformação da gestão de RH. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para dar o salto de um RH tradicional, focado em processos operacionais de folha de 

pagamento, concessão de benefícios e cadastro de pessoal, para um RH estratégico, parceiro do 

negócio, que discute e desdobra a estratégia da empresa, contribuindo para alavancar seus 

resultados, as empresas enfrentam diversos desafios e dificuldades. 

Todas as empresas estudadas relataram que possuem planejamento estratégico, com 

participação da área de RH em maior ou menor grau, variando em cada empresa. Em duas 

empresas, o planejamento é recente, tendo iniciado apenas em 2015 e, em outras duas, o 

planejamento já acontece há bastante tempo, sendo revisitado anualmente, porém todas 

enfrentam desafios e dificuldades similares. 

O atual momento político e econômico pelo qual passa o Brasil foi um desafio recorrente 

citado pelas empresas. Em pesquisa realizada pelo IPEA, é relatado que todos os indicadores 

pioraram no ano de 2015, entre eles o PIB, o nível de investimento, a inflação e o total de 

pessoas ocupadas (IPEA, 2016). 
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Por serem empresas controladas pelo governo, as estatais federais sofrem as 

consequências desse momento turbulento. Nas entrevistas, esse momento surgiu no relato de 

dificuldades e desafios encontrados para se olhar o longo prazo, que é característica do 

planejamento estratégico. Foi relatado que, nesse momento, o foco da gestão das empresas e, 

consequentemente, do RH, está no curto prazo, na gestão de custos e redução de investimentos. 

Nas palavras do entrevistado 1, “não é um cenário tão favorável” por ser um “momento de 

crise”, que afeta “questões orçamentárias” e “questões de aprovação”.  

A crise econômica também traz incertezas quanto à continuidade das atividades 

realizadas pelas empresas. O entrevistado 4 coloca que, por causa disso e do momento político, 

“os empregados estão com medo de privatização”. Por esses motivos, a gestão de RH acaba 

ficando mais reativa, buscando acalmar os ânimos dos empregados, mantendo sua motivação, 

sem conseguir se dedicar ao planejamento de ações de médio e longo prazo. 

Além disso, por serem empresas do governo, as empresas têm, em sua Alta 

Administração, profissionais indicados pela Presidência da República e/ou Ministérios 

supervisores, sendo que, nas empresas de capital aberto, como Petrobras e Eletrobrás, as 

indicações acontecem via Conselho de Administração. As quatro empresas estudadas tiveram 

seus presidentes alterados durante ou após o processo de impeachment de Dilma Rousseff.  

Essas interferências políticas foram citadas pelos entrevistados como mais um fator de 

dificuldade na execução do planejamento estratégico, pois a nova direção, muitas vezes, altera 

aquilo que foi planejado, criando reestruturações e gerando descontinuidades das ações, 

afetando a gestão de Recursos Humanos. O entrevistado 4 coloca que essas mudanças são 

constantes, independentemente do impeachment, havendo uma “constante troca de nomes na 

diretoria”, o que acaba afetando a execução do planejamento estratégico, pois a nova equipe, 

sistematicamente, altera o que foi planejado pela equipe anterior. O entrevistado 2 sintetizou o 

cenário externo dizendo que o “mundo que muda numa velocidade estonteante” sendo a 

“realidade que está muito desafiadora”. 

Mas não é somente o cenário externo que apresenta desafios e dificuldades para a 

transformação da gestão de RH nas empresas estatais. As entrevistas apontam que o cenário 

interno também é bastante desafiador e o próprio papel da unidade de RH é colocado em 

questão.  

O RH se apresenta como uma unidade relevante na discussão da estratégia para, nas 

palavras de um entrevistado, “estar presente nos momentos de decisão de negócio e aportando 

nosso olhar de RH”, porém, conforme diz o entrevistado 3, isso nem sempre acontece, pois, 

muitas vezes, há uma “participação tardia somente na execução, o que causou alguns 
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transtornos que poderiam ser evitados”. A mesma dificuldade é colocada por outro entrevistado 

que diz que “se pudesse envolver mais e estar mais no início, seria mais interessante”.  

E mesmo quando a participação acontece, quando um tema relevante de Recursos 

Humanos é tratado pelas áreas de negócio, há, no relato do entrevistado 2, uma 

“desconsideração educada, cortês, mas uma desconsideração em relação com a tecnicidade com 

o que está sendo tratado ali. As pessoas acham que podem opinar sobre a matéria”. 

Pelo conjunto das entrevistas, percebe-se que o RH ainda não é visto como um parceiro 

de negócios, pois, conforme relatado pelo entrevistado 3, é preciso “o RH ser visto como 

parceiro do negócio, não um centro de custo”. Segundo o entrevistado 2, “nem sempre tem esse 

reconhecimento, tem estereótipos, até por parte do corpo de empregados”. 

Para o entrevistado 2, o desafio do RH para ser reconhecido pela organização como um 

parceiro do negócio é “avaliar e mensurar RH, evidenciar para a organização a nossa 

importância” para conquistar o espaço tão desejado pela área. Medir a produtividade dos 

empregados, evidenciando, assim, a “contribuição para a organização e tornar evidente o custo-

benefício de suas ações” é o caminho apontado por esse entrevistado nessa conquista.  

Mas esse avanço requer uma mudança de postura do próprio RH e, para o entrevistado 

2, isso muitas vezes não acontece, pois “parece mais seguro ficar no operacional, porque o que 

você está oferecendo é concreto, é muito claro, porque o mais sofisticado você não tem 

métricas” e coloca também um desafio para as universidades, pois, para esse entrevistado, a 

“academia precisa avançar um pouco mais na discussão teórica, na discussão conceitual para 

dar mais suporte à área de RH”. 

Para sair do operacional e passar a ser um parceiro do negócio, surge, então, a 

importância do desdobramento da estratégia da empresa na estratégia de Recursos Humanos, 

seguida de sua avaliação sistemática. Para o entrevistado 2, é necessário colocar o “desenho da 

estratégia de RH como desdobramento das estratégias da companhia e a avaliação de Recursos 

Humanos no mesmo patamar”.  

Porém, essa realidade parece distante das empresas, pois, para o entrevistado 3, ainda é 

preciso “evoluir bastante no que se concerne à governança de gestão de pessoas e planejamento 

estratégico de RH”, sendo que “a implementação da estratégia é sempre a maior dificuldade”. 

O entrevistado 4 complementa que “na prática, a gente não tem um link das nossas ações com 

o planejamento estratégico, que é o que deveria ser” e que “faltam instrumentos de gestão” para 

a unidade de RH que ainda atua com muitas “regras que reduzem a flexibilidade”. 

Associada a essa questão, surge nas entrevistas a necessidade de melhoria nos 

instrumentos de governança, tanto na organização, quanto dentro da área de RH. O entrevistado 
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1 mostra preocupação com essa questão, colocando que pode haver “uma atuação um pouco 

desalinhada”, apesar da diretriz de manter os processos integrados e padronizados, mas, muitas 

vezes, as decisões tomadas pela sede “fogem lá na frente” e, às vezes, “cada um quer atirar para 

o seu lado e fazer as coisas sozinhos também”. O desafio para esse entrevistado é não deixar 

“ninguém inventar nada independente”, pois há uma tendência das “áreas se multiplicarem cada 

uma com seu projeto”, sendo preciso avançar nas “questões de aprovações” com “o desafio de 

manter projetos integrados”. 

Mas os desafios não são apenas relativos ao processo de planejamento e participação do 

RH. A própria atividade de RH se apresenta como desafiadora, dado o momento enfrentado 

pelas empresas. O entrevistado 1 diz que é preciso “refazer o dimensionamento de pessoal” e 

“criar e fazer novos produtos para melhorar a qualidade de vida” dos empregados. O 

entrevistado 2 complementa com a necessidade de “ajudar as pessoas a acharem uma carreira 

dentro da organização”, mas, por outro lado, questiona como “atrair aqueles maiores e 

melhores”, dado as restrições vividas pelas empresas.   

Para superar esses desafios e dificuldades, as empresas buscam adotar mecanismos e 

ferramentas de planejamento estratégico que facilitam o entendimento de seu papel na 

organização e sua contribuição para os resultados. Para o entrevistado 2, “o que está por trás da 

ferramenta no fundo é o que mais importa”. Para ele, “o conhecimento profundo de gestão, do 

negócio, das empresas, do ambiente que a gente está, de cenários e do próprio aspecto humano, 

isso que é a essências das coisas”, sendo que “as ferramentas ajudam a pensar e traduzir, e que 

seja mais manipulável e que você consiga fazer alguns recortes para te instrumentalizar e para 

você objetivar um pouco mais as discussões e tomar decisões”. 

Os entrevistados citam como ferramenta mais comum o mapa estratégico, na figura do 

Balance Scorecard – BSC, mas ainda com dificuldades de implementação ou com idas e vindas 

em sua adoção, afetando a continuidade das ações. O entrevistado 1 diz que “tínhamos 

começado com o BSC e tínhamos até um BSC específico da área de gestão de pessoas, só que, 

agora, a empresa está alternando, e agora nós temos um Plano Diretor de Negócios e Gestão”. 

Em situação similar, o entrevistado 2 diz que “o BSC a gente já usou no passado, é uma 

ferramenta bastante interessante, ela não é perfeita, mas, por inúmeras razões, essa ferramenta 

acabou ficando pouco usada na companhia e a gente no RH passou a não usá-la também”. 

O uso de contratos de metas com indicadores de RH também é citado pelo entrevistado 

1, mas ainda com dificuldades de execução. Ele diz que esse contrato de metas “tem indicadores 

de gestão de pessoas como índice de favorabilidade da pesquisa de clima, tem PLR, mas ainda 

não conseguimos ampliar esses indicadores de gestão de pessoas dentro do contrato de metas”. 
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Além do mapa estratégico e contratos de gestão, foram citados pelos entrevistados como 

ferramentas de planejamento: a pesquisa de clima organizacional, a elaboração de missão, visão 

e valores de gestão de pessoas, de matriz SWOT, além da adoção do design thinking na 

discussão dos projetos, e de matriz de responsabilidades, além de gráficos para 

acompanhamento dos projetos desenhados.   

Apesar dessa variedade de instrumentos citados nas entrevistas, é importante destacar a 

ressalva de um dos entrevistados, de que “as ferramentas ajudam”, mas que “elas têm a ver com 

autores do momento, com coisas que lançam no mercado”, não podendo ser encaradas como 

solução única.  

Independentemente da ferramenta a ser adotada no suporte ao planejamento estratégico, 

os entrevistados destacam a importância da participação do RH no planejamento da empresa e 

de seu desdobramento dentro da área de RH.  

Segundo o entrevistado 1, a participação do RH “avançou muito, a cada ano uma 

participação maior”, sendo que essa participação traz uma “sensação de importância, a gente se 

sente parte da estratégia da empresa mesmo”. O entrevistado 2 relata que o RH  

 

participa aportando a discussão sobre valores e das competências 

organizacionais, a gente participa de uma maneira tangencial, não tão central, 

principalmente definindo desafio e direcionadores que, de certa forma, tem o 

potencial de influenciar a discussão de outros direcionadores corporativos. 

 

Já o entrevistado 4 coloca que o “RH levantou como era a visão dos empregados em 

relação à empresa”, contribuindo, assim, para a definição das prioridades da organização. 

Apesar do avanço na participação do RH, o entrevistado 1 avisa que “ela pode ser cada 

vez mais aprimorada”, pois, segundo ele, “o desenvolvimento do Plano Diretor nós não 

participamos diretamente não, aos poucos fomos entrando e está tendo uma participação maior 

e uma entrega maior dessa parte de Gestão de Pessoas dentro do Plano Estratégico”. Já o 

entrevistado 3 indica uma participação ao longo de todo o processo, onde “o RH participou 

desde o momento inicial das oficinas e discussões do planejamento estratégico”. 

Participar da discussão estratégica das empresas ajuda o RH no entendimento das 

prioridades da organização, auxiliando, assim, no desenho de seu próprio planejamento e de 

seus projetos. Tanto o entrevistado 1 quanto o entrevistado 3 indicam a elaboração de projetos 

de RH a partir da construção do mapa estratégico da empresa.  

O entrevistado 2 indica que o RH “tem um modelo de planejamento, tem um desenho 

próprio, um espaço de criação, entre a operação e o planejamento estratégico da companhia tem 
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um espaço de criação e de desenho da estratégia de RH”. Já o entrevistado 1 coloca que há um 

desenho de “visão de gestão de pessoas, o que quer chegar, como é que quer chegar ao quadro 

e, agora, está partindo para fazer um acompanhamento mais de perto”.  

Para o melhor entendimento da estratégia das empresas e consequente melhor 

desdobramento no RH, o entrevistado 2 chama a atenção para a necessidade do perfil do 

profissional de RH. Para ele, é preciso “olhar para o negócio, dar uma atenção, conhecer o 

negócio, saber o que está se passando, não se perder, não ficar perdido em sua própria matéria 

e esse é um desafio enorme para os profissionais de RH”.  O profissional de RH tem que 

conhecer “os resultados, as metas, saber responder sobre isso, a falar sobre isso, ter fluência 

nisso e isso é um desafio muito grande”. 

Por fim, os entrevistados relatam as principais vantagens da participação do RH na 

discussão estratégica. Para o entrevistado 1,  

 

é importantíssimo, é a estratégia. A gente está participando na estratégia da 

empresa diretamente, não fica aquela coisa trabalhando desalinhado. Está 

trabalhando para o que a empresa está precisando tanto na área de educação e 

qualquer área que envolva a gestão de pessoas e desenvolvimento, está 

atuando dentro da estratégia, tem que ter essa percepção realmente. Atuando 

alinhado e não inventando projeto por fora e o que é mais importante. 

 

 

O entrevistado 2 destaca que  

 

para a área de Recursos Humanos, tem a ver com você ganhar mais 

legitimidade, ganhar mais status na organização, você fazer com que sua voz 

seja mais escutada, tem a ver com a valorização dos teus profissionais, tem a 

ver com o respeito à tecnicidade de quem está ali dentro.  

 

 

Além disso, o entrevistado 2 coloca que a participação traz “ganho enorme, porque 

realmente você estará fazendo a gestão do teu capital humano, das pessoas”.  

Já o entrevistado 3 diz que  

 

uma participação efetiva do RH na elaboração, nas discussões e no 

desdobramento do planejamento estratégico permite o alinhamento das ações 

voltadas para a Gestão de Pessoas com a estratégia e o negócio da empresa 

[...] ter as ações de RH mais orientadas e possibilitar apontar situações 

peculiares e especificas que afetam às pessoas na organização, quer retratando 

expectativas, riscos ou pontos a melhorar. 

 

O entrevistado 4 finaliza dizendo que o processo para eles foi “inovador”, facilitando 

depois, na justificativa de suas ações e das necessidades de novos recursos. 
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A seguir, faremos a análise dos resultados apresentados nesta seção, confrontando com 

as questões encontradas na literatura. 

 

4.3 Análise dos resultados 

Partimos nesta etapa para o confronto das questões encontradas nas entrevistas com os 

achados na literatura. Primeiro, analisamos as entrevistas com base no Quadro 2, apresentado 

anteriormente, analisando item a item em quadros separados, para, depois, retornarmos ao 

Quadro 1, quando pretendemos inferir o estágio da gestão estratégica de RH nas empresas 

estatais. 

O Quadro 3 abaixo apresenta a correlação entre os desafios encontrados na literatura 

com as falas dos entrevistados: 

 

Literatura Entrevistas 

1. Implementação da Gestão 

Estratégica 

 

 

2. Mensuração de resultados 

3. Relacionamento do RH e a 

performance organizacional 

 

 

 

4. Entender os aspectos externos à 

organização 

5. Alinhar as ações aos públicos 

de interesse 

6. Definição de prioridades 

 

7. Outros desafios, específicos da 

gestão de RH 

1.1 Olhar a longo prazo;  

1.2 O RH ser visto como parceiro do negócio;  

1.3 Evoluir bastante no que concerne à governança de 

gestão de pessoas e planejamento estratégico de RH. 

2.1 Avaliar e mensurar RH. 

3.1 Contribuição para a organização e tornar evidente o 

custo-benefício de suas ações; 

3.2 Desenho da estratégia de RH como desdobramento 

das estratégias da companhia e a avaliação de recursos 

humanos no mesmo patamar. 

4.1 Momento político e econômico;  

4.2 Realidade que está muito desafiadora. 

5.1 Envolver mais e estar mais no início. 

 

6.1 Não deixar “ninguém inventar nada independente”; 

6.2 Manter projetos integrados. 

7.1 Refazer o dimensionamento de pessoal; 

7.2 Criar e fazer novos produtos para melhorar a 

qualidade de vida; 
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7.3 Ajudar as pessoas a acharem uma carreira dentro da 

organização; 

7.4 Atrair aqueles maiores e melhores. 

Quadro 3: Análise dos desafios. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

De modo geral, todos os desafios encontrados na literatura surgiram, de alguma forma, 

nas empresas entrevistadas. O primeiro desafio - implantar a gestão estratégica (LENGNICK-

HALL et al, 2009; BECKER; HUSELID, 2006; ULRICH; DULEBOHN, 2015; LAWLER III; 

MOHRMAN, 2003) - aparece na necessidade exposta pelas empresas em olhar o longo prazo, 

já que muitas relatam o foco excessivo nas atividades de curto prazo, em ser visto como um 

parceiro do negócio e não como um mero executor, e em avançar nos aspectos de governança 

e na própria gestão estratégica.  

Na sequência, surgem os desafios de mensurar resultados e alinhar esses resultados com 

a performance organizacional, aspecto central da gestão estratégica de RH apontado na 

literatura (LENGNICK-HALL et al, 2009; BECKER; HUSELID, 2006; BECKER; HUSELID; 

ULRICH, 2001). As empresas também apontam esse desafio e entendem que precisam 

demonstrar o resultado efetivo de suas ações no desempenho da organização. Para tanto, 

precisam avançar na sua avaliação interna, colocando planejamento e avaliação no mesmo 

patamar.  

O quarto desafio diz respeito ao conhecimento do cenário externo às empresas e seus 

impactos nas ações de RH (ULRICH; DULEBOHN, 2015). Esse foi um item que apareceu de 

maneira frequente, dado o momento político e econômico do país, que afeta diretamente as 

empresas estudadas.  

Na sequência, verificamos a importância do entendimento das necessidades dos 

públicos de interesse ao RH (ULRICH; DULEBOHN, 2015). Nas empresas, excluindo o 

público interno, que geralmente é ouvido por meio de pesquisas de clima organizacional, pouco 

foi falado sobre o tema. Considerando a Alta Administração como um público relevante, foi 

relatada a necessidade de envolvimento antecipado na discussão estratégica, pois como 

comentado pelos entrevistados, o envolvimento posterior dificulta a adoção de ações mais 

estratégicas, fazendo o RH trabalhar de forma reativa. 

Por fim, a literatura diz respeito à definição de prioridades e priorização de projetos e 

ações (RING; PERRY, 1985). Esse item surgiu nas entrevistas diante da necessidade de 

integração dos projetos realizados pelas áreas, pois as empresas maiores possuem unidades de 
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RH descentralizadas, por meio de uma melhoria na governança da definição e priorização de 

projetos.   

Além dos desafios relacionados à adoção do planejamento estratégico em recursos 

humanos, existem desafios nos próprios processos de RH, tais como política de remuneração 

(BERQUE, 2005; ULRICH; DULEBOHN, 2015), dimensionamento de pessoal e treinamento 

(BERQUE, 2005), além de comunicação (ULRICH; DULEBOHN, 2015). As empresas 

também citaram alguns desafios próprios da gestão de RH, muitos deles motivados pelo 

momento de crise enfrentado pelo país. Entre eles, destacamos a necessidade de refazer o 

dimensionamento de pessoal, ajustado às novas necessidades das empresas, a criação de ações 

que melhoram a qualidade de vida dos empregados, além da discussão sobre carreiras e busca 

de atração de novos talentos, essencial para a continuidade das atividades. 

Associado aos desafios, partimos agora para a análise das dificuldades na adoção da 

gestão estratégica de RH, conforme quadro 4 resumido abaixo. 

 

Literatura Entrevistas 

1. Restrições orçamentárias 

2. Regulação e limitações da legislação 

3. Requerimentos estatutários e normas 

fixadas em leis ou decretos 

4. Organizações públicas focam o curto 

prazo 

5. RH não é visto como estratégico 

 

 

 

 

 

 

6. Limites à inovação 

7. Alta rotatividade dos postos de chefia 

8. Interferência política 

1.1 Questões orçamentárias. 

2.1 Regras que reduzem a flexibilidade. 

3.1 Faltam instrumentos de gestão. 

 

4.1 Curto prazo na gestão de custos e redução de 

investimentos. 

5.1 Participação tardia somente na execução; 

5.2 Desconsideração em relação à tecnicidade; 

5.3 Visto como centro de custo; 

5.4 Nem sempre tem esse reconhecimento, tem 

estereótipos; 

5.5 Não tem um link das nossas ações com o 

planejamento estratégico. 

6.1 Parece mais seguro ficar no operacional. 

7.1 Constante troca de nomes na diretoria. 

8.1 Os empregados estão com medo de 

privatização. 

Quadro 4: Análise das dificuldades. 

Fonte: Elaboração própria. 
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A literatura aponta que uma grande dificuldade do RH está relacionada às restrições 

orçamentárias (LENGNICK-HALL et al, 2009). Em épocas de crise, como a que vivemos 

agora, as empresas focam naquelas ações que dão resultado mais direto à companhia. Como o 

RH ainda enfrenta dificuldades em mensurar seus resultados e sua contribuição direta à 

companhia, em muitos casos, acaba sofrendo cortes de orçamento. Essa situação foi relatada 

pelas empresas, que disseram estar sofrendo cortes e precisando criar ações de curto prazo com 

foco na redução de custos, inviabilizando a tomada de ações mais estratégicas e estruturantes 

com visão de longo prazo. 

No contexto das empresas públicas, a literatura também aponta como dificuldades os 

excessos de regulamentos, leis e decretos que acabam deixando a gestão pouco flexível em 

comparação com o setor privado (RING; PERRY, 1985; OSBOURNE, 1993; PERRY, 1993; 

SCHIKMANN, 2010; MOTTA, 2013), além do foco no curto prazo (RING; PERRY, 1985). 

Associada a essa questão, também surge o risco de interferências políticas nas empresas e a alta 

rotatividade dos cargos na Alta Administração (SCHIKMANN, 2010), gerando 

descontinuidade dos projetos (DA FONSECA et al, 2013).  

Todas essas questões foram relatadas pelas empresas, no sentido de que faltam 

instrumentos de gestão mais adequados às necessidades das empresas públicas e de que os 

regulamentos e decretos dificultam uma gestão mais estratégica, deixando as empresas muito 

focadas no curto prazo e na redução de custos, mensurando e controlando o absenteísmo e as 

horas extras. Em relação à interferência política, todas as empresas sofreram com a mudança 

de Presidente ou Diretores ao longo de 2016, o que dificulta a continuidade dos projetos. Uma 

empresa relatou o medo de privatização enfrentado pelos empregados, que faz com que o RH 

tenha que tomar ações mais voltadas à ambiência interna. 

Por fim, a literatura aponta como dificuldades o fato de o RH não ser reconhecido pelo 

restante da companhia como um verdadeiro parceiro do negócio (DALEY; VASU, 2005; 

SENDEL et al, 2000; TEO; CRAWFORD, 2005) e os limites à inovação que isso causa 

(SCHIKMANN, 2010). Essa questão apareceu nas entrevistas no momento em que foi relatado 

que o RH é pouco envolvido na discussão estratégica, ou envolvido apenas no final, e que, 

muitas vezes, há desconsideração sobre as discussões de RH por parte das outras áreas, que 

veem o RH de maneira estereotipada ou apenas como um centro de custo, e não como um 

parceiro estratégico, o que dificulta o link de suas ações com a estratégia geral.  
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Todo o cenário, associado à falta de mensuração de resultados, conforme relatado por 

uma empresa, faz com que fique mais seguro para os profissionais de RH atuarem em questões 

cotidianas e mais operacionais, deixando as questões estratégicas de longo prazo de lado, 

diminuindo a inovação no RH. 

Apesar desses desafios e dificuldades relatados, há, sim, uma busca pelo RH das 

empresas estatais estudadas em se tornar mais estratégico, mesmo que de maneira pontual ou 

ainda pouco instrumentalizada. A seguir, no quadro 5, resumimos as questões relativas à adoção 

de ferramentas de planejamento estratégico e o planejamento no RH: 

 

Literatura Entrevistas 

1. Desdobramento da estratégia 

central, considerando os valores 

 

 

 

2. Scorecard de RH 

 

 

 

 

3. Planejamento de recursos 

humanos e dimensionamento de 

pessoal 

 

4. Objetivos e metas de longo prazo 

 

5. Avaliação de cenários interno e 

externo 

1.1 Missão, visão e valores de gestão de pessoas; 

1.2 Participa aportando a discussão sobre valores e 

sobre as competências organizacionais; 

1.3 Participa de uma maneira tangencial, não tão 

central. 

2.1 Tínhamos até um BSC específico da área de gestão 

de pessoas, só que agora a empresa está alternando; 

2.2 BSC a gente já usou no passado, acabou ficando 

pouco usada na companhia. 

 

3.1 Não houve nenhuma fala direcionada a esta 

ferramenta. 

 

 

4.1 Indicadores de gestão de pessoas. 

 

5.1 Matriz SWOT; 

5.2 RH levantou como era a visão dos empregados em 

relação à empresa. 

Quadro 5: Análise das ferramentas e planejamento no RH. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A principal ação apontada pela literatura é a participação do RH na discussão estratégica 

(UULRICH; DULEBOHN, 2015; LENGNICK-HALL, et al, 2009; GUO et al, 2011; DALEY; 
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VASU, 2005; PERRY, 1993; LAWLER III; MORHMAN, 2003; DA FONSECA et al, 2013) 

que pode acontecer de diferentes maneiras e estágios. As empresas não negam essa 

participação, ela existe, porém de maneira pontual em momentos específicos ou tangencial, 

acontecendo em diferentes momentos do processo de planejamento. Foi relatada a participação 

na discussão na missão, visão, valores, competências organizacionais, porém, enfatizada muitas 

vezes que ela poderia ocorrer de maneira mais frequente, o que agregaria mais valor à função 

recursos humanos. 

Em relação às ferramentas, a literatura aponta a adoção do mapa estratégico de RH, com 

objetivos e metas bem claros, o Scorecard de RH (BECKER; HUSELID; ULRICH, 2001; 

SCHIKMANN, 2010; BERQUE, 2005), além da avaliação de cenários interno e externo 

(SCHIKMANN, 2010; BERQUE, 2005; ULRICH; DULEBOHN, 2015). As empresas, no 

geral, buscam ter esse mapa, mas a adoção de um BSC específico de RH já não é mais uma 

realidade nas empresas, pois as que o adotaram não o utilizam mais. Por outro lado, a adoção 

de objetivos e metas continua, mas as empresas relataram que é preciso buscar melhorias nessas 

metas, principalmente na definição dos indicadores. Por fim, as empresas fazem monitoramento 

do ambiente interno por meio de pesquisa de clima e uma empresa citou a adoção de matriz 

SWOT no RH, que faz a avaliação de suas forças e fraquezas internas e das oportunidades e 

ameaças sofridas externamente pela empresa com desdobramento no RH. 

A literatura também aponta a necessidade de o RH conduzir a discussão sobre 

planejamento de efetivo (SCHIKAMNN, 2010), porém esse item não foi indicado pelos 

entrevistados como uma ferramenta estratégica. Um entrevistado citou a necessidade de rever 

os quadros de pessoal dado a mudança de cenário econômico, mas com uma visão de curto 

prazo. 

Para que a adoção do planejamento estratégico no RH aconteça de fato é essencial que 

seus profissionais estejam preparados (BECKER; HUSELID, 2006; ULRICH; DULEBOHN, 

2015). No quadro 6, a seguir, apresentamos o resumo sobre essa questão: 

 

Literatura Entrevistas 

1. Entender do negócio 

2. Foco no desenvolvimento da estratégia 

3. Habilidades para gestão do negócio e 

estratégica 

4. Visão financeira 

Olhar para o negócio, dar atenção, conhecer o 

negócio, saber o que está se passando, não se 

perder, não ficar perdido em sua própria matéria.  
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5. Capacidade de pesquisa Conhecer os resultados, as metas, saber 

responder sobre isso. 

Quadro 6: Profissional de RH desejado. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A literatura diz que o profissional de RH precisa entender do negócio, conhecer a 

estratégia (LAWLER III; MOHRMAN, 2003), ter uma visão financeira (TEO; CRAWFORD, 

2005), além de ter capacidade de pesquisa que leve à inovação (PERRY, 1993). Esse quesito 

foi pouco relatado nas entrevistas, sendo o comentário mais relevante focado no conhecimento 

do negócio, além das metas e resultados pelo profissional do RH. Visão financeira e capacidade 

de pesquisa não surgiram nas entrevistas como qualidades desejadas nos profissionais de RH, 

apesar do foco em redução de custos apontados pelas empresas demandar empregados com essa 

visão. 

Mas o que essa análise indica? Podemos considerar que o RH das empresas estatais 

avançou do estágio tradicional para o estágio estratégico e parceiro do negócio? O capítulo 

seguinte apresentará essa conclusão, a partir da análise de dados apresentada nesta seção. 
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5. CONCLUSÕES 

O presente trabalho teve como objetivo principal levantar os principais desafios na 

adoção do planejamento estratégico na gestão de recursos humanos nas empresas públicas, 

focando nas empresas estatais federais, guiado pela seguinte questão: 

“Quais são os principais desafios na adoção do planejamento estratégico na gestão de 

Recursos Humanos nas empresas públicas? 

Para respondermos essa questão, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 

gestores de Recursos Humanos de empresas estatais, onde coletamos suas experiências e 

percepções sobre o avanço da gestão de RH na discussão estratégica de suas empresas. 

Verificamos, também, por meio da revisão bibliográfica, que essa discussão vem 

acontecendo há algumas décadas. Ulrich e Dulebohn descrevem “ondas de transformação” 

(ULRICH; DULEBOHN, 2015, p. 190), onde o RH sai de uma vertente mais administrativa, 

tradicional e evolui até um último estágio, em que ele é um parceiro do negócio, atento às 

mudanças de contexto e de necessidades de seus diversos públicos de interesse. 

Para avançar entre esses estágios, a caminhada da gestão de Recursos Humanos não é 

simples. Ela enfrenta diversos desafios, desde o alinhamento estratégico, passando por 

posicionamento e reconhecimento entre seus pares como elemento importante na discussão, até 

chegar na mensuração de seus resultados e na priorização de suas ações, entre outros desafios.  

Além dos desafios, encontra muitas dificuldades e, principalmente no caso das estatais, 

os limites e as imposições de leis trabalhistas antigas e decretos que amarram sua atuação, além 

das imposições do curto prazo, dos limites orçamentários e da alta rotatividade em postos-chave 

nas empresas, entre outras questões. 

Para superar esses desafios e dificuldades. as empresas precisam adotar ferramentas 

adequadas para a gestão estratégica na área de RH e precisam de pessoal capacitado, não só nas 

questões técnicas de recursos humanos, mas, principalmente, no negócio no qual está inserido.  

A Figura 1 abaixo, criada a partir da compreensão da literatura, foi utilizada como um 

norte para a análise das entrevistas: 
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Figura 1: Transformação da gestão de RH. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Também sistematizamos no Quadro 1 abaixo as principais diferenças encontradas na 

literatura entre o RH Tradicional e o RH Estratégico / Parceiro do Negócio (SCHIKAMNN, 

2010; BERQUE, 2005; DA FONSECA et al 2013; PERRY, 1993; TEO; CRAWFORD, 2005; 

MESCH; PERRY; WISE, 1995; ULRICH; DULEBOHN, 2015; BRAGA; BENDASSOLLI, 

2004; BECKER; HUSELID, 2006): 

 

RH Tradicional RH Estratégico Parceiro do Negócio 

Função de manutenção administrativa Função central do negócio que discute a estratégia. 

Foco em atividades operacionais e 

burocráticas 

Foco nas atividades estratégicas, com política 

alinhada à missão e à estratégia. 

Papel reativo, preocupado com questões 

emergenciais 

Papel ativo, próximo à Alta Administração. 

Atenção às despesas de pessoal Propõe objetivos e metas, contribuindo para o 

resultado efetivo das empresas. 

Protege processos formais Participa da execução das ações estratégicas. 

Foco na performance individual Foco na performance organizacional. 

Falta de preocupação com gestão e 

planejamento 

Pensa estrategicamente. 

Centralizado Decentralizado. 

Hierárquico Flexível. 

Paternalista Gerentes responsáveis pela gestão de pessoas. 

Quadro 1: Modelos de Gestão do RH. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Observando novamente o Quadro 1 e utilizando por base as entrevistas realizadas, 

podemos concluir que ainda é prematuro dizer que o RH das empresas estatais é estratégico e 

real parceiro dos negócios, apesar da vontade expressada por seus gestores. 

Principalmente nos relatos de desafios e dificuldades, fica claro o foco no curto prazo 

para atendimento de questões emergenciais e mais operacionais, a dificuldade de conexão das 

atividades e a mensuração de resultados em linha com a estratégia e, até mesmo, uma 

participação mais ativa na discussão estratégica em conjunto com o negócio. 

Todas essas características apontam ainda a um RH Tradicional, conforme resumo da 

literatura contido no Quadro 1. Mas nem tudo parece perdido. Foram relatadas iniciativas que 

apontam para um caminho que leva ao estágio mais estratégico, como a análise de cenários 

interno e externo, a participação, ainda que pontual e às vezes tardia, na discussão estratégica e 

o esboço de um mapa estratégico de RH, com objetivos e metas definidos. 

Voltando à pergunta que norteou este trabalho, podemos, agora, dizer que o principal 

desafio da área de Recursos Humanos na adoção do planejamento estratégico é sair da sua 

atuação tradicional, focada na rotina operacional de curto prazo, e se colocar como uma área 

estratégica, capaz de apresentar soluções alinhadas às necessidades dos diversos públicos de 

interesse, contribuindo para o resultado efetivo do negócio.  

No capítulo final deste trabalho, faremos algumas considerações acerca das possíveis 

ações que o RH pode tomar para dar esse salto e vencer os desafios apontados. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A caminhada não é simples e o cenário não é favorável. São muitas tentações que 

impedem o RH de dar o salto estratégico. São necessidades urgentes demandadas pelos 

empregados, restrições das mais diversas impostas pelo cenário político e econômico pelo qual 

passa o país e que, para os empregados de estatais, acaba gerando medo de privatizações, 

redução de benefícios, limitações de avanços salariais e, até mesmo, uma comodidade do 

profissional de RH em ficar na rotina já conhecida. 

Dar o salto estratégico não é fácil. Demanda tempo, muito investimento em capacitação 

e formação de profissionais no negócio e não somente nas técnicas de RH. Demanda mais do 

que isso. É preciso olhar o longo prazo, buscar o novo, errar, acertar, errar de novo e seguir 

caminhando. É necessário conquistar o espaço na organização. E, quando conquistar, é preciso 

mostrar resultado, apresentar a sua contribuição para o negócio. 

Como esse salto não é fácil, o RH poderia ficar no meio termo e avançar aos poucos. 

Ter em sua estrutura a “área quente” do RH, onde acontece o hoje, o curto prazo. Nessa “área 

quente”, acontecem as relações sindicais, são tratadas as demandas urgentes dos empregados, 

as mudanças repentinas de legislação são colocadas em prática e o monitoramento do clima 

organizacional é constante. Essa parte do trabalho, mais parecida com o RH Tradicional, precisa 

existir, ela é o coração do RH e o cenário apresentado aponta para o protagonismo dessa área 

no curto prazo. 

Mas deve existir nas empresas a “área fria” no RH, onde nada acontece no curto prazo. 

É nessa área que devem ser pensados os projetos de longo prazo, em alinhamento à estratégia 

da empresa. Essa área deve analisar o cenário interno e externo no longo prazo, deve mensurar 

e avaliar os resultados dos processos de RH por meio de indicadores e metas, deve estudar a 

cultura da empresa, sempre em conexão com o negócio e com os diversos públicos de interesse, 

internos e externos à companhia. Essa área estratégica e parceira do negócio é o cérebro do RH 

e ela precisa ter a clareza e a visão para onde vamos e como vamos. 

Após ter a visão de longo prazo bem estabelecida e alinhada à estratégia central, o RH 

pode equilibrar as duas visões, utilizando os projetos estruturantes do longo prazo para resolver 

também as questões do curto prazo, mas, dessa forma, de maneira mais perene e agregando 

mais resultado, pois está em linha com as necessidades não só de sindicatos e empregados, mas, 

também, com o negócio e o ambiente externo. Ambas a áreas precisam ter igual peso e 

valorização na estrutura do RH.  
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  Sabemos que essa transformação não acontece de uma hora para a outra e não depende 

apenas de um gestor isolado. Precisa ser um movimento integrado, envolvendo não só as 

empresas e seus empregados de RH, mas, também, o governo, no caso das estatais, e o meio 

acadêmico, que precisa contribuir para o debate e se aproximar mais das organizações e do setor 

público, apresentando soluções aplicáveis no dia a dia das empresas. 

É preciso também avançar na formação dos empregados que atuam em recursos 

humanos, mesclando diferentes formações e investindo em novas competências, como gestão 

estratégica, gestão financeira e societária, gerenciamento de projetos e de riscos, além de 

preparar novas habilidades, como o relacionamento interpessoal, a comunicação e a atuação 

matricial.  

É nesse contexto que este trabalho se inseriu, esperando ter contribuído para o avanço 

do debate da gestão estratégica de RH nas empresas estatais. Por fim, como pesquisa futura, 

sugerimos a expansão na análise para estatais estaduais, como por exemplo, a Cemig (MG) e a 

Cedae (RJ), e outras estatais federais com sede em outros estados, como Banco do Brasil e 

Correios, que possuem elevado número de empregados em todo o território nacional. 
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APÊNDICE - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO: 

EMPRESA: 

ENTREVISTADO: 

FUNÇÃO:       FORMAÇÃO: 

TEMPO NA EMPRESA:   TEMPO NA FUNÇÃO: 

 

QUESTÕES: 

 

BLOCO 1: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

1) Sua empresa adota o planejamento estratégico de forma regular? 

2) Qual a participação do RH no planejamento estratégico? 

3) Na sua opinião, essa participação é adequada? 

4) Como avançar nessa participação? 

5) Quais os ganhos que você enxerga nessa participação, para o RH e para a empresa?  

 

BLOCO 2: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO RH 

1) O RH possui planejamento estratégico? 

2) Em caso positivo, com qual frequência ele é realizado? 

3) Quais ferramentas o RH utiliza? 

4) Você considera essas ferramentas adequadas? 

5) Quais as vantagens em realizar o planejamento estratégico no RH? 

6) Quais as dificuldades e os desafios? 


