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RESUMO 

Objetivo - Este trabalho pretende servir como contribuição ao conhecimento sobre como a 

Gestão de Recursos Humanos pode gerar uma vantagem competitiva para as organizações. 

Metodologia -Esta é uma pesquisa quantitativa que utilizou a análise estatística, correlação 

simples, dos índices de felicidade no trabalho (IFT), bem como dos subi tens que os compõem, 

índice de qualidade na Gestão de Pessoal (IQGP) e índice de qualidade do ambiente de 

trabalho (IQA T) com o lucro líquido I Ebitda I crescimento em vendas (%) das melhores e 

maiores empresas do Brasil. 

Resultados - O resultado da pesqmsa apresentou uma correlação fraca entre os índices 

IFT/IQGP/IQAT com o lucro líquido!Ebitda e crescimento em vendas. Todavia, identificou

se que a comunicação interna e a participação I autonomia dos empregados são as práticas da 

Gestão de Recursos Humanos que demonstram algum impacto sobre o crescimento em 

vendas. 

Limitações - Neste estudo limitou-se o campo de pesquisa às empresas privadas que operam 

no Brasil e fizeram parte das revistas Exame Maiores c Melhores e VOCÊ S/ A 150 Melhores 

empresas para se trabalhar. Outra limitação foi a série histórica analisada de 2013 a 2016. 

Aplicabilidade do trabalho - Para as organizações, uma vez que os resultados apresentados 

podem ser utilizados no sentido de desenvolver iniciativas com o objetivo de melhorar suas 

vendas. Para as pessoas, pois demonstra a importância delas na geração de valor nas 

empresas; e para a academia, possibilitando o desenvolvimento de estudos futuros sobre este 

tema. 

Contribuição para a sociedade- Demonstrar para a sociedade que as pessoas são o coração 

das Empresas, ou seja, não existem empresas se as pessoas não fizerem parte delas. Sendo 

assim o presente estudo contribui para um melhor entendimento desta dinâmica. 

Originalidade - Através deste estudo pretende-se contribuir na identificação de uma forma 

de se medir a relação entre a Gestão de Recursos Humanos e os resultados 

operacionais/financeiros (lucro líquido I Ebitda I Crescimento em vendas) das organizações. 

Palavras-Chave: Gestão de Recursos Humanos; Vantagem competitiva; Lucro líquido I 

Ebitda; Crescimento em vendas. 

Categoria de artigo: Dissertação de mestrado 



ABSTRACT 

Purpose - This paper intends to serve as a contribution to the knowledge about how lhe 

Human Resources Management can generate a competitive advantage for the organizations. 

Design I Methodology I approach - This is a quantitative research that used the statistical 

analysis, simple correlation, the indexes o f happiness in the work (IHW), as well as the sub 

items that compose it, index o f quality in the management of personnel (IQMP) and quality 

index of the working enviromnent (IQWE), with net profit I Ebitda I sales growth (%) o f the 

best and largest companies in Brazil. 

Findings- The resulto f the research presented a weak correlation between the 1FT I IQGP I 

IQA T indexes with lhe net profit I Ebitda and growth in sales. However, it has been identified 

that internai conununication and participation I autonomy are Human Resource Management 

practices that show some impact on sales growth. 

Rescat·ch limitations I implications - In this study, the field of research was limited to 

private companies that operate in Brazil and were pari of thc magazines Exame Maiores e 

Melhores and VOCE SI A 150 companies to work with. Another limitation was the historical 

series analyzed from 2013 to 2016. 

Practical implications - For organizations, since the results presented can be used to develop 

initiatives aimed at improving their sales. For thc People, because it demonstratcs the 

importance o f them in lhe generation o f value in the companies and to r the academy, enabling 

the development o f future studies on this subject. 

Social implication - Demonstrate to society that people are the heart of companies, that is, 

there are no companies i f people are not part o f thcm. Thus, lhe present study contributes to a 

better understanding o f this dynamics. 

Originality - This study intends to contribute to the identification o f a way to measurc the 

relationship betwcen Human Resources Management and the operational and financiai results 

(net profit I Ebitda I Growth in sales) ofthe organizations. 

Keywords: Human Resourcc Management; Competitive Advantage; Net Protit I Ebitda; 

Sales growth. 

Category: Masters thesis 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

De área de apoio à área estratégica, o departamento das empresas responsável por gerir 

as pessoas teve sua função significativamente alterada. Inicialmente, a área de Recursos 

Humanos (RH) das empresas era apenas uma área de supm1e à gestão, contudo, nas últimas 

décadas, suas atribuições foram ficando cada vez mais relevantes e alinhadas à estratégia do 

negócio. 

Boxall e Purcell (2008) definem gestão de recursos humanos (GRH) como todas as 

atividades associadas com o gerenciamento do trabalho e das pessoas nas empresas e em 

outros tipos de organizações. Para os autores, "a gestão de recursos humanos é um processo 

que acompanha a expansão das organizações: ele é resultado da correlação entre sucesso 

empreendedor e crescimento organizacional" (BOXALL; PURCELL, 2008, p. 2). 

A área de RH tem se revelado como estratégica, ora porque as pessoas passaram a ser 

consideradas como um dos recursos mais valiosos das empresas (BARNEY, 2002), ora por 

serem uma espécie de capital especial (JOIA, 2001; ANTUNES; MARTINS, 2007). 

Vasconcelos c Cyrino (2000) alegam que há uma convergência entre os temas das 

áreas de estratégia e teoria das organizações, movimento este que tem consequências 

importantes para a Gestão de Recursos Humanos e que, de elemento auxiliar, passa a ser 

explicação do sucesso das empresas. 

Em mercados em constante mudança, para criar vantagens competitivas 
sustentáveis, a organização precisa identificar suas competências essenciaiS e 
adequar seus processos internos de modo a facilitar a continua regeneração de seu 
portfólio de recursos. Para tanto, tornaMse fundamental desenvolver competências e 
alinhá-las em todos os níveis organizacionais, de forma a inovar continuamente as 
práticas e os processos organizacionais a fim de desenvolver capacidades dinâmicas, 
que supotiem a necessidade de adaptação continua da empresa diante das mudanças 
ambientais, possibilitando o alcance de vantagens competitivas sustentáveis. 
(VASCONCELOS et ai., 2015, p. 914) 

A vantagem competitiva vem dos recursos estratégicos desenvolvidos e controlados 

pela empresa, observando que tais recursos devem ser valiosos, raros, de diflcil imitação e 

insubstituíveis (BARNEY, 2002). Vários atributos organizacionais são relevantes para a 

geração e sustentabilidade da vantagem competitiva da empresa, sendo um deles a Gestão de 

Recursos Humanos (ALBRECHTet ai., 2015). 
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Em linha com as teorias e estruturas que ligam práticas de Recursos humanos c 

desempenho organizacional, há fortes e crescentes evidências comprovando que as práticas 

gerenciais e as práticas de recursos humanos de empresas de alta performance estão 

relacionadas a produtividade, rotatividade voluntária, lucratividade, crescimento, inovação e 

desempenho de alto nível da empresa (COMBS et al., 2006; JIANG et al., 2012; WRIGHT et 

al., 2005; ALBRECI-IT et al., 2015). A meta-análise recente de .Jiang et al. (2012), por 

exemplo, mostrou que as dimensões I-IMO (H=habilidades, M=Motivação, O=oportunidade 

de participação) dos sistemas de gestão de recursos humanos influenciaram os resultados 

financeiros e operacionais da empresa direta e indiretamente por meio do capital humano e 

motivação de funcionários. 

A partir destas contribuições, suscita a necessidade deste estudo em buscar uma forma 

de se medir o impacto da Gestão de Recursos Humanos a ponto de tornar-se uma vantagem 

competitiva e assim contribuindo nos resultados operacionais/financeiros das empresas que 

operam no Brasil. 

1.2 OBJETIVO DA PESQUISA 

O objetivo deste estudo é identificar, em que escala, a Gestão de Recursos Humanos 

contribui para a geração de Vantagem Competitiva nas empresas privadas que atuam no 

Brasil. Nesse sentido, foi definido como a pergunta de pesquisa: Em que medida a Gestão de 

Recursos Humanos pode gerar uma vantagem competitiva para as empresas? 

Na persecução deste objetivo final, buscou-se atingir os seguintes objetivos 

intermediários: 

i) Identificar quais práticas da Gestão de Recursos Humanos têm maior contribuição 

nos resultados operacionais/financeiros, lucro líquido I Ebitda I crescimento das 

vendas; 

ii) Desenvolver, a partir da pesquisa elaborada, uma forma de medir o impacto da 

Gestão de Recursos Humanos na obtenção de resultados operacionais/financeiros, 

lucro líquido I Ebitda I crescimento em vendas. 
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1.3 RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

Muitos pesquisadores têm estudado sobre a origem e manutenção da Vantagem 

Competitiva das empresas. Correntes teóricas que buscam explicar a questão têm visões 

distintas (PORTER, 1989; BARNEY, 2002): enquanto algumas buscam explicar a 

competitividade empresarial pela escolha e posicionamento em um determinado setor 

industrial, outras pelo desenvolvimento e apropriação de recursos raros e não imitáveis. Para 

Barney (2002), recursos raros são escassos, não estão presentes em nenhuma empresa 

concorrente ou potencialmente concorrente e são não imitáveis. Estas qualidades dos recursos 

da empresa servem de indicador da heterogeneidade da firma e da imobilidade de seus 

recursos e, portanto, o quão úteis os recursos são para gerar c sustentar uma vantagem 

competitiva. 

Recursos são ativos tangíveis e intangíveis e podem ser separados em quatro 

categorias: financeiros, fisicos, humanos e organizacionais .Esta é a premissa da Teoria de 

Recursos da Firma, ou Resource-based view ()(firm (RBV) desenvolvida por Bm·ney (2002). 

Desta forma, tem-se que a Gestão de Recursos Humanos é um dos fatores na busca 

por competitividade, já que é considerado como recurso valioso, raro, não substituível, não 

imitável e gerador de valor (ALBRECHT et ai., 2015). 

Estudos mais atuais focados na questão da Gestão de Recursos Humanos destacam o 

tema da competitividade (OKE, 2015; ALBRECHT et ai., 2015). 

A gestão eficaz de recursos humanos constitui o núcleo de toda organização 
humana. Assim, o sucesso de toda organização depende da gestão efetiva de seu 
pessoal. Gerenciar pessoas requer tempo e dinamismo para evitar escassez e 
superávit e assegurar continuidade e sustentabilidade organizacional. Por isso, a 
gestão adequada dos recursos humanos em todos os momentos é fundamental para o 
desenvolvimento organizacional (OKE, 2015, p. 376, tradução nossa) 

É, portanto, baseado no pressuposto de que a Gestão de Recursos Humanos pode gerar 

uma vantagem competitiva, que este estudo propõe a análise de uma possível relação entre as 

ações da área de Gestão de Recursos Humanos e as medidas econômico-financeiras das 

empresas, neste caso lucro líquido, Ebitda e Crescimento em Vendas. Logo, a relevância 

desta pesquisa para o contexto empresarial é demonstrar em que medida a Gestão de Recursos 

Humanos pode gerar uma vantagem competitiva, preenchendo assim o esforço que as 

empresas têm feito no sentido de divulgar dados relacionados ao investimento realizado na 
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área de Gestão de Recursos Humanos e o impacto das mesmas nos resultados 

operacionais/financeiros das empresas (SKINNER, 2008). 

Para a academia o presente estudo contribui ao buscar responder qual o impacto das 

práticas de Gestão de Recursos Humanos sobre o negócio, uma vez que os indicadores de 

desempenho relacionados à GRH utilizados não mostram com clareza quais ações de RH 

levam a maior geração de valor; eles são genéricos e mais operacionais do que estratégicos 

(DATTA et ai., 2005) ao mesmo tempo que trazem novas ideias para estudos futuros. 

Por fim, este estudo é impmtante para a sociedade, pois visa demonstrar como a 

Gestão de Recursos humanos contribui para os resultados das empresas e como as pessoas são 

importantes neste processo, além de chamar a atenção para a necessidade de uma discussão 

mais profunda sobre este tema. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos, descritos conforme a seguir: 

O Capítulo I apresenta o contexto em que este estudo foi desenvolvido, ou seja, 

considerando-se o papel da Gestão de Recursos Humanos como uma parte integral da 

estratégia, que pode gerar uma vantagem competitiva. Isto por si só justifica a escolha deste 

tema e a sua importância. Nesta seção, também é apresentado o problema ele pesquisa, ou 

seja, aquilo que moveu a autora nesta investigação, que é o interesse ele se averiguar através 

ela pergunta de pesquisa: Em que medida a Gestão ele Recursos Humanos pode gerar uma 

vantagem competitiva para as empresas? Além disso, são apresentados os objetivos principal 

e intermediários deste trabalho. O objetivo principal é identificar, em que escala, a Gestão de 

Recursos Humanos contribui para a geração de Vantagem Competitiva nas empresas privadas 

que atuam no Brasil. Os objetivos intermediários são: I. Identificar quais práticas da Gestão 

de Recursos Humanos têm maior contribuição no crescimento das vendas; e 2. Desenvolver, a 

partir ela pesquisa elaborada, uma forma de medir o impacto ela Gestão de Recursos Humanos 

na obtenção de resultados operacionais, lucro líquido/Ebitda (Eamings b~fóre inferes/, taxes, 

depreciation and amortization) e crescimento em vendas. 

No capítulo seguinte, é apresentado o referencial teórico, no qual se resgatam estudos 

sobre os constructos Gestão ele Recursos Humanos e Vantagem Competitiva, bem como as 

principais práticas da Gestão de Recursos Humanos e correntes explicativas sobre a vantagem 
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competitiva. Apresentam-se também nesse capítulo as hipóteses da pesqmsa que serão 

testadas através do banco de dados criado. 

No Capítulo 3, são descritos o tipo de pesquisa, os procedimentos de coleta e 

tratamento de dados. Utilizaram-se dados secundários, que foram publicados pelas Revistas 

Exame - Maiores e Melhores e Você S/ A - 150 Melhores Empresas para se trabalhar, em 

seus anuários no intervalo de 2013 a 2016, inclusive. 

Os resultados da pesquisa são apresentados no Capítulo 4 e posteriormente discutidos, 

à luz do marco teórico. Finalmente, no Capítulo 5, apresentam-se as considerações finais, 

expondo a importância deste trabalho para a academia, para as empresas e para as pessoas, as 

limitações desta pesquisa e a sugestão de trabalhos futuros que continuem a investigação 

sobre como medir a contribuição da Gestão de Recursos Humanos a ponto de esta tornar-se 

uma vantagem competitiva. 

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Como dito anteriormente, este estudo pretende medir a contribuição da Gestão de 

Recursos Humanos na obtenção de resultados operacionais/financeiros, tornando-se assim 

uma vantagem competitiva para as organizações privadas que operam no Brasil. 

Foram considerados, como indicadores do resultado operacional/financeiro destas 

empresas, o lucro líquido, o Ebitda e o Crescimento em vendas (%) percentual, por serem os 

mais comunicados pelas empresas em seus demonstrativos financeiros e por estarem 

ancorados na revisão teórica realizada. Albrecht et ai. (2015) explicam que há uma série de 

estruturas teóricas bem desenvolvidas que demonstram como a Gestão de Recursos Humanos 

que apoia e desenvolve habilidades e a motivação dos funcionários impacta o aumento da 

produtividade, criatividade e esforço que irão resultar em melhor desempenho, lucro e 

crescimento. Por estas questões não se está analisando com outros indicadores financeiros. 

Importante também é ressaltar que esta pesquisa não está dirigida a nenhum setor 

específico, pois foram considerados todos os setores e organizações que atuam no país e que 

desejaram participar das pesquisas realizadas pelas revistas VOCÊ S/ A - As 150 Melhores 

Empresas para se trabalhar e EXAME - MAIORES E MELHORES, que serviram de banco 

de dados para este estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO E HIPÓTESES DE l'ESQUISA 

2.1 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Os indivíduos são o elemento vital em todas as organizações; eles são responsáveis 

por promoverem as atividades, sem os quais o resultado não será alcançável e os objetivos e 

metas não serão atingidos (OKE, 2015). Assim, o manejo bem-sucedido do elemento humano 

na organização constitui o núcleo da gestão de recursos humanos. Sem recursos humanos 

eficazes tanto nos setores públicos como nos privados, o desenvolvimento será elusivo e a 

organização, em seu sentido real, deixará de existir. 

Gestão de recursos humanos é um termo sem uma definição única; na literatura se 

refere a uma área de estudos que cobre uma variedade de estilos, escolas, perspectivas, 

conceitos e variáveis (BOXALL; PURCELL; WRIGHT, 2007). Pode ser definido como o 

conjunto das forças humanas voltadas para as atividades produtivas, gerenciais e estratégicas, 

dentro de um ambiente organizacional (LIMONGI-FRANÇA; ARELLANO, 2002). Pode-se 

então conceituar recursos humanos como um conjunto de atividades estratégicas, integradas c 

coerentes do trabalho, desenvolvimento e bem-estar das pessoas nas organizações 

(ARMSTRONG; TAYLOR, 2012). 

O termo Gestão de Recursos Humanos começou a ser usado nos anos 90, uma vez que 

as pressões competitivas e a globalização obrigavam as organizações a uma reinvenção da 

gestão do elemento humano (LA WLER, 1996). De coadjuvante à explicação do sucesso das 

empresas, a Gestão de Recursos Humanos passa a ser considerada uma função fundamental 

para a compreensão e geração de níveis superiores de resultados organizacionais 

(MASCARENHAS, 2013). 

O papel ora administrativo da área, que enxergava as pessoas como peças, visão 

mecanicista, precisou se adaptar à nova dinâmica dos negócios, onde as mudanças e as 

inovações aconteciam muito rapidamente. Foi assim então que surgiu nas organizações a 

necessidade de tratar os seres humanos como pessoas que pensam, inteligentes e que têm a 

capacidade de dar bons ou maus resultados às organizações. 

As pressões competitivas impuseram à organização contemporânea a reinvenção da 

gestão do elemento humano (SOUZA; SOUZA, 20 16). Nessa direção, a Gestão de Recursos 

Humanos exige mudanças significativas nos papéis da função RH e, portanto, da área de RH e 

de seus principais atores envolvidos. À função RH foi imposto o desafio da construção de 
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condições favoráveis à execução das estratégias definidas para a concretização da visão 

empresarial. 

O Quadro I ilustra fatos marcantes vinculados às reestruturações produtivas ocorridas 

entre os séculos XX e XXI, em uma perspectiva temporal. 

Perfodo 

Final do século 
XIX até 1930 

1930-1960 

1960- 1990 

A partir dos anos 1990 

Caracterização 

Lógica baseada em metas racionais. 

Concepção cconomicista e mecanicista do 
ser humano. 

Relações de poder regulamentada por 
normas c leis. 

Valorização Ua lógica apoiada nos 
pressupostos da psicologia cognitiva. 

Ênfase em mecanismos de proteção social. 

Foco na elevação da qualidade do trabalho 
assalariado. 
Valorização da nova lógica de gestão que 
enfatiza a relação custo/beneficio. 

Econômica como centro da sociedade. 

Flexibilidade dos Mercados e do trabalho. 

Consequências 

Exclusão do humano, e pmianto, da emoção na 
vida das organizações. 

Predomínio de Culturas que estimulam a 
dcspersonal ização. 
Estimulam a despersonalização. 

Enriquecimento do trabalho. 

Ênfase nas condições do trabalho c na vida social 
da organização. 
Ampliação de ganhos relativos a conquistas 
trabalhistas c de seguridade social. 

Alinhamento de modelos, práticas c perfis de 
competência às flutuações do mercado. 

Incremento do desemprego estrutural 

Redução da hierarquia 

Enfraquecimento dos vinculos entre o trabalhador 
c a organização. 

Quadro 1- Influência das reestruturações produtivas dos séculos XX c XXI nas mudanças 
organizacionais. 
Fonte: SOUZA, M.; SOUZA, V. (2016) 

A partir da década de 1990, Lawler (1996) apresenta estudos importantes sobre a 

dinâmica das organizações contemporâneas, principalmente as organizações com alto 

desempenho. 

Para Lawler (2008), as abordagens modernas de gestão do elemento humano são 

visualizadas a partir de duas perspectivas distintas. Primeiramente o autor diz que a 

concorrência deve ser enfrentada pela estratégia de custos menores, incluindo aí os custos 

com pessoal. Aqui o elemento humano não é visto como diferencial. A outra abordagem 

defende que o indivíduo é o elemento-chave para a geração de valor c, por isso, defende o 

envolvimento dos indivíduos nos negócios. 

A gestão do elemento humano é considerada estratégica. Em função disso, 
paulatinamente, a função RH e a área de RH vêm substituindo seus papeis 
operacionais por outros, estratégicos, visando captar, desenvolver e reter o capital 
humano (CH) que agrega valor. (SOUZA; SOUZA; 2016, p. 26) 
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Com o objetivo de estar cada vez mais alinhada à estratégia empresarial, cabe à Gestão 

de Recursos Humanos estimular e criar condições de desenvolvimento, tanto das pessoas, 

como da organização de forma que ambas possam atuar em ambientes altamente 

competitivos. As organizações passam então a enxergar os indivíduos como parceiros de 

forma que o desenvolvimento de um contribua para o desenvolvimento de outro. 

As empresas passam então a investir muito tempo e capital no desenvolvimento de 

uma força de trabalho altamente competitiva - criando práticas que promovam, segundo 

JIANG et ai. (20 12) a motivação favorável à contribuição do empregado na geração de 

condições fàvoráveis ao desenvolvimento de recursos e de capacidades que criam valor para 

as organizações (BARNEY; WRIGHT, 1998), contribuindo para seu desempenho e para o 

surgimento de vantagens competitivas sustentáveis (HUSELID, 1995; WRIGHT; 

MCMAHAN; MCWILLIAMS, 1994). 

Nesse sentido, surge a necessidade de avaliar o resultado da Gestão de Recursos 

Humanos, não só do indivíduo, mas do cot~unto de ações que a empresa realiza para valorar 

seu capital humano. Assim, tem sido desenvolvido um conjunto de medidas analíticas e 

métodos para descrever, prever e avaliar a qualidade e o impacto das práticas, iniciativas e 

atividades de Gestão de Recursos Humanos sobre os resultados organizacionais (SHRM, 

2008). 

Torna-se então importante avaliar ou medir o valor gerado pela Gestão de Recursos 

Humanos, uma vez que o modelo de administração estratégico de pessoas exige um 

investimento maior que deverá ser fundamentado por um aumento ou melhoria do 

desempenho da empresa. 

O cenário atual do ambiente organizacional e as novas visões em Gestão de Recursos 

Humanos estimularam, também, novas discussões teóricas. Ou seja, compreender melhor o 

impacto da gestão sobre a performance das empresas abre frentes promissoras na 

compreensão de como tornar mais eficiente o desempenho das empresas, em relação à sua 

capacidade de produzir resultados condizentes com as demandas estratégicas (BOSELIE, 

201 0). 

No entanto, para atingir a árdua tarefa de administrar recursos humanos, os 

especialistas devem estar cientes das variações ambientais em suas transações. O dinamismo 

humano implica uma abordagem dinâmica a ser utilizada na Gestão de Recursos Humanos no 

trabalho. Se as organizações querem confirmar seus compromissos para toda a força de 

trabalho, elas devem gerenciar seus recursos humanos de forma diferente. Um modelo único 

de reestruturação da gestão de recursos humanos não é uma estratégia adequada para 
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organização. Em vez disso essa reestruturação deve ser estratégica (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 

20 I I). 

Assim, apenas através da identificação de suas próprias necessidades e demandas a 

organização será capaz de formular uma abordagem estratégica para as mudanças necessárias. 

As organizações devem ser particularmente autoconscientes sobre os níveis de pessoal, 

considerar a duração do trabalho, investir no desenvolvimento e manutenção das habilidades 

de sua força de trabalho e a natureza do sistema de recompensa de perto. O sistema de pessoal 

do futuro precisará casar flexibilizações gerenciais, sistemas e modernização com questões de 

ajuste do sistema ou congruência. Assim, a organização futura é aquela que é capaz de 

gerenciar seus recursos humanos de forma eficaz c eficiente gerando uma vantagem 

competitiva. (OKE, 2015) 

2.1.1 Práticas da Gestão de Recursos Humanos 

Com a necessidade de adaptar-se às novas demandas impostas pelo mercado, a Gestão 

de Recursos Humanos - que apenas recrutava, contratava, demitia e emitia a folha de 

pagamento, num cenário onde os empregados eram apenas mais uma forma de recurso para a 

organização, e o seu bem-estar não era levado em consideração (ARAÚJO; GARCIA, 2009) 

- para assumir um papel maior, em que tem que se preocupar com todos os fatores que 

envolvem o empregado dentro e fora da organização, tendo em vista que todas as variáveis 

(sociedade, família, educação) devem ser levadas em consideração, pois o ser humano é o 

resultado da sociedade em que ele está inserido. Por isso, é necessária uma visão holística 

para que essas variáveis sejam entendidas e trabalhadas no ambiente de trabalho (RIBEIRO, 

2005). 

Segundo Marras (2011, p. 12) as novas funções da Gestão de Recursos Humanos 

passam a ser, além de recrutamento, seleção, demissão, emissão de folha de pagamento 

também a definição de cargos e salários, treinamento, desenvolvimento pessoal, higiene c 

segurança do trabalho, medicina do trabalho, departamento de pessoal e relações trabalhistas. 

Dessa forma, a Gestão de Recursos Humanos deve ser cada vez mais capacitada para concluir 

tais tarefas designadas a ela. 

O Quadro 2 a seguir apresenta este novo escopo dado a área de Gestão de Recursos 

Humanos, com uma visão clássica c práticas inovadoras: 



Quadro 2- Novo escopo da área de Gestão de Recursos Humanos 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados de Souza e Souza (20 16) 

lO 

As Práticas de Gestão de Recursos Humanos (PGRH) são fundamentais para o sucesso 

de uma organização, podendo, inclusive, ser esta a forma de gerar e manter a sua vantagem 

competitiva, atraindo e retendo trabalhadores (OKE, 20 15), que devem ser únicos, com 

competências difíceis de encontrar ou imitar pela concorrência, c praticamente insubstituíveis 

(MASCARENHAS, 20 13). 

Neste ponto apresentam-se as PGRH mais re levantes para depois abordar as teorias da 

vantagem competitiva e, assim, demonstrar como uma impacta a outra. 

Existem diversas terminologias usadas para identificar as práticas de GRH que 

contribuem para os resultados organizacionais positivos, tais como: "boas práticas", "práticas 

de elevado desempenho" ou até mesmo "práticas de alta performance" (ESTEVES; 

CAETANO, 20 l 0). As PGRH relacionam-se com as principais funções da GRH que serão 

descritas a seguir: 

Recrutamento c seleção 

A qualidade da gestão de uma organização depende muito das pessoas que esta 

consegue atrair e selecionar. Destaca-se a importância de todo o processo do recrutamento à 

atração de potenciais candidatos, ela seleção dos candidatos até a decisão de admissão (REGO 
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et al., 20 15). A eficácia deste processo, portanto, se explica na obtenção de pessoas que 

agreguem valor ao negócio (SOUZA; SOUZA, 2016) 

As organizações sabem as consequências de uma má escolha num processo de seleção, 

não apenas em nível de perdas de produtividade ou mesmo de clientes, mas porque, ao não 

admitir os indivíduos realmente bons, estão os deixando disponíveis para os concorrentes 

(REGO et al., 20 15). 

Formação e desenvolvimento 

A formação integra as experiências de aprendizagens que são planejadas pela 

organização para induzir mudança nas capacidades e conhecimentos dos trabalhadores e na 

organização, sendo vista como um instrumento de gestão (REGO ct al., 20 15). 

Estrategicamente visa proporcionar à empresa as competências necessárias ao seu 

desenvolvimento e progresso, articulando as necessidades individuais de formação com as 

competências que permitam às empresas uma adaptação face ao mercado (ESTEVES; 

CAETANO, 2010). 

Avaliação de desempenho 

A avaliação de desempenho tem um papel muito importante no campo das práticas de 

GRH. Compara os desempenhos esperados com os desempenhos efetivos. Os objetivos que a 

empresa pretende atingir integram três categorias: a manutenção e o desenvolvimento das 

organizações; o desenvolvimento individual e a gestão das recompensas (FERNANDES; 

CAETANO, 20 lO). O principal desafio da organização contemporânea, no âmbito da gestão 

do elemento humano, é a retenção de "quem fàz a diferença". Daí o empenho crescente para 

identificação, a valorização e o reconhecimento de quem evidencia desempenho acima do 

padrão. (SOUZA; SOUZA, 2016) 

Remuneração 

A definição de um Sistema de recompensas alinhado com os objetivos da organização 

contribui fortemente para assegurar a sua estratégia e desenvolvimento. Tão importante como 

definir a estratégia de markcting ou analisar a concorrência, é a definição de um sistema de 

recompensas. A gestão de um sistema de recompensas refere-se ao desenho, implementação e 

manutenção de sistemas salariais que promovam a melhoria e aumentem o desempenho 

operacional (FERNANDES; CAETANO, 2007). Os fatos evidenciam que sistemas de 

remuneração bem-sucedidos residem, principalmente, na habilidade de projetar e gerir 
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recompensas, capazes de conciliar as demandas organizacionais e individuais (SOUZA; 

SOUZA, 2016). 

Comunicação Interna 

Os beneflcios do diálogo e da participação dos funcionários na tomada de decisões, 

bem como na definição das metas e objetivos, ainda é um desafio em muitas organizações. 

(SOUZA; SOUZA, 2016). É responsabilidade da GRH produzir um ambiente em que o 

diálogo seja possível, administrando os conflitos que possam surgir. O profissional dessa área 

deve identilicar as causas dos conflitos e tratá-las, de forma a estabelecer sempre um clima 

organizacional favorável para que as pessoas se sintam bem no ambiente de trabalho. A 

comunicação interna e externa à organização está diretamente ligada a essa função 

(ARAÚJO; GARCIA, 2009). 

Os subsistemas de Gestão de Recursos Humanos promovem significados intrínsecos 

capazes de mobilizar as pessoas para a busca dos objetivos estratégicos. Modificações nos 

sistemas de recompensa e incentivos, de recrutamento e seleção de novos membros aos 

grupos, comunicação, treinamento e desenvolvimento, desenvolvimento de liderança, 

construção de novas habilidades individuais, bem como a implementação de novas estruturas 

e estratégias organizacionais, podem contribuir para a concretização dos objetivos e a 

promoção de novos comportamentos (MASCARENHAS, 2013). 

A gestão de recursos humanos, como peça-chave no processo de criação e de 

desenvolvimento de uma força de trabalho altamente produtiva, encontra-se no centro do 

debate sobre a competitividade das empresas (LEPAK et ai., 2006). Práticas que promovem a 

motivação e o esforço, a capacitação e a criação de um ambiente propício à contribuição do 

empregado (JIANG et ai., 2012) geram condições favoráveis ao desenvolvimento de recursos 

e de capacidades que criam valor para as organizações, contribuindo para seu desempenho e 

para o surgimento de vantagens competitivas sustentáveis (BARNEY; WRIGHT, 1998). 

A partir destas colocações, e conforme dito anteriormente, este trabalho discorrerá 

sobre as mais relevantes teorias da vantagem competitiva. 

2.2 VANTAGEM COMPETITIVA 

Àquelas empresas que apresentam desempenho supenor, imputa-se a existência de 

uma vantagem competitiva, isto é, uma capacidade de geração de valor acima da média de 



13 

seus concorrentes (PETERAF; BARNEY, 2002; PORTER, 1985). Vantagem competitiva é 

um constructo latente e precedente lógico do desempenho superior (POWELL, 200 1), motivo 

pelo qual os estudos empíricos baseiam-se na observação ele variáveis elo desempenho para 

medir a competitiviclade das empresas (VASCONCELOS; BRITO, 2004). 

Fo i no começo dos anos 70 que os pesquisadores iniciaram os estudos sobre a questão 

da vantagem competitiva, utilizando abordagens conceituais distintas. As teorias de estratégia 

empresarial que tratam este tema podem ser divididas em dois fundamentos 

(VASCONCELOS; CYRINO, 2000): 

O primeiro, trata do assunto considerando a concepção da origem da vantagem 
competitiva, e, neste caso, tem-se a subdivisão em que há as teorias que consideram 
a vantagem competitiva como um atributo de posicionamento externo à organização, 
derivado da estrutura da indústria e da dinâmica da concorrência e do mercado; e as 
que consideram a performance superior como um fenômeno decorrente de 
caracterfsticas internas da organização. 
O segundo fundamento distingue as análises de acordo com suas ideias iniciais 
sobre a concorrência. Aqui os pesquisadores se dividem entre aqueles que possuem 
uma visão estrutural, basicamente estática, da concorrência fundada na noção de 
equilfbr io econômico, e os que observam os aspectos dinâmicos e mutáveis da 
concorrência. (VASCONCELOS; CY RIN0,2000. p. 22) 

As teorias de Estratégia Empresarial podem ser representadas seguindo essas duas 

dimensões, como mostra o Quadro 3 a seguir: 

Correntes explicativas da vantagem competitiva 

A. Vanta&em Competitrva 
exphCcl ·!.e por fatore~> 

n terno!. (mercado,, 
e!.trutura du mdu!.llla!.) 

1- Análise estrutural da 
lndu ~tria 

Organização Industr ial: 
Modelo SCP 1\nallse de 

3 - Processos de Mercado 

Escola 1\ustríaca 
{Ha~·ek, Schumpeter) 

A Vantaaem Compelltlva 
upllca·u por fatores 
ln .. rnos espedflcos l 
n ..... 

Posicionamento (Portcr) 

2 - Recursos c Competências 

Teoria do~ Recursos 

Esttutun dalndúatria 

Quadro 3: Correntes explicativns da vantagem competitiva 

4 - Capacidadl!s Dinâmicas 

Teoria das Capacidades 
Dinàmlc.u 

Proceuos de Mtrtado 
(MIIket pnxeaJ 
Olnlmlc8.111UdiJICII • 
~ 

Fonte: VASCONCELOS e CY RINO (2000), reproduzido pela autom. 
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2.2.1 Análise Estrutural da Indústria 

Um dos modelos conceituais mais difundidos para a análise da vantagem compet itiva 

é o modelo Estrutura-Conduta-Desempenho, da nova organização industrial (SCI-IERER; 

ROSS, 1990). A essência elo paradigma ela Organização Industrial consiste em relacionar o 

desempenho ela firma com variáveis dependentes das características do ambiente ao qual ela 

está exposta (BAIN, 1964; POR TER, 1985), conforme ilustrado no Quadro 4 a seguir: 

·-
ESTRUTURA DA CONDUTA DESEMPENHO 

...__INDÚSTRIA (ESTRAT~GIA) 

t 1 A I I l __________________ J 

Qu:Hiro 4: Estrutura-Condut11-Descmpenho considerando o efeito feedback 
Fonte: Adaptado de Bain ( 1964) e Porter ( 1983) 

O modelo Estrutura-Conduta-Desempenho supõe que o desempenho econômico elas 

firmas é o resultado direto ele seu comportamento concorrencial, em termos ele fixação de 

preços e ele custos, e esse comportamento depende da estrutura da indústria na qual as firmas 

estão inseridas (VASCONCELOS; CYRINO, 2000). Scherer e Ross (1990, p. 2 13) comentam 

que: 

O desempenho é consequenc1a das condutas ou dos comport11mentos dos 
vendedores e dos compradores, das práticas e das politicas de determinação de 
preços, da cooperação tácita entre firmas, da linha de produtos e estratégias de 
divulgação, dos gastos com pesquisa e desenvolvimento, dos investimentos em 
técnicas de produção, das táticas legais e assim por diante; 
A conduta, ou o comportamento, depende da estrutura predominante do mercado, 
caracterizada pelo número e pelo tamanho dos ofe11antes e dos demandantes 
(concentração), pela presença ou ausência de barreiras de entrada de novas firmas, 
pelas formas das curvas de custo, pelo grau de integração vertical das firmas, entre 
outros fatores; e 
A estrutura de mercado é influenciada por características básicas que atuam tanto 
pelo lado da ofe11a quanto pelo da demanda. Pela ofCI1a há, por exemplo, 
localização da matéria-prima, grau de tecnologia, durabilidade do produto, relação 
valor/peso e atitudes nos negócios. 

O posicionamento da firma consiste em um determinante de seu desempenho. O 

posicionamento adequado é capaz de gerar retornos para a firma acima da média da indústria, 

mesmo que a estrutura industrial seja desfavoráve l e o desempenho médio da indústria seja, 

portanto, modesto (Bi\IN, 1964; PORTER, 1979). 
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Michael Porter (1985) se utilizou dos trabalhos de Mason e Bain para desenvolver sua 

teoria sobre a Vantagem Competitiva, que para ele se dá a partir da forma como a firma lida 

com a concorrência. 

A vantagem competitiva surge fundamentalmente do valor que uma empresa 
consegue criar para seus compradores e que ultrapassa o custo de fabricação pela 
empresa (PORTER, 1985, p. 3). 

Na busca por aumentar a participação de mercado, a competição ocorre em toda a 

cadeia de relações da empresa e não somente em relação aos concorrentes. É desta forma que 

surge o conceito das Cinco Forças que regem a competição de um setor. São elas: (i) Clientes 

-o poder de negociação dos compradores pode alterar o equilíbrio na relação com o setor; (i i) 

Fornecedores - aumentando o preço ou reduzindo a qualidade das mercadorias e serviços; 

(iii) Novos Entrantes em potencial - que trazem novas capacidades e o desejo de ganhar 

participação de mercado; (iv) Produtos Substitutos - os quais limitam lucros e também 

reduzem a prosperidade que o setor pode alcançar; e, por fim, (v) a Rivalidade entre os 

Concorrentes - a qual está ligada ao uso de táticas de competição de preços, lançamento de 

produtos e propaganda. Este modelo proposto por Porter é um instrumento para se pensar e 

avaliar o ambiente externo da organização. 

Como alternativa à posição dominante da organização industrial, surge na década de 

1980 o que se convencionou chamar de teoria dos recursos. A proposta central dessa corrente 

é que a fonte da vantagem competitiva se encontra primariamente nos recursos e nas 

competências desenvolvidos e controlados pelas empresas e apenas secundariamente na 

estrutura das indústrias nas quais elas se posicionam (VASCONCELOS; CYRINO, 2000). 

Uma firma possui vantagem competitiva quando ela implementa uma estratégia de 
criação de valor que não pode ser simultaneamente implementada por qualquer 
outro competidor corrente ou potencial (BAR NEY, 1991, p. I 02). 

O que estas teorias têm em comum é o argumento da existência de uma vantagem 

competitiva como a principal explicação para os diferentes desempenhos. Diversamente, essas 

teorias apresentam a existência de diferentes critérios para a vantagem competitiva. Ela é 

discutida quanto à sua origem, a seus condicionadores, quanto à sua temporal idade e aos seus 

mecamsmos de proteção (BARNEY, 1991; E1SENHARDT; MARTIN, 2000; PORTER, 

1985). 

Na visão de Porter (1989), as diferenças de desempenho econômico estão relacionadas 

aos aspectos externos das firmas, tais como a concorrência do mercado, localização e 
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posicionamento estratégico. Para Barney (1991 ), o desempenho econômico supenor é 

proporcionado pela vantagem competitiva obtida em função da heterogeneidade e imobilidade 

dos recursos organizacionais. Então, há vantagem competitiva "quando a empresa dispõe de 

recursos c competências raros e difíceis de imitar que a permitam oferecer beneficios 

superiores ou que tragam uma vantagem no custo" (MOHR ct ai., 2011, p. 53). 

Analisam a vantagem competitiva sob a ótica da existência de rentabilidade acima da 

média Tange Liou (2010), Vasconcelos e Brito (2004), e Wiggins e Rucfli (2002). Empresas 

que criam valor acima da média de sua indústria devem apresentar resultados superiores; no 

entanto, o desempenho organizacional pode ser afetado em várias formas c dimensões. 

Alguns estudos se utilizam de indicadores de desempenho definidos por variáveis de 

lucratividade e retorno, buscando identificar a relação deles com a vantagem competitiva 

apresentada; todavia, identitica-se a necessidade de uma exploração maior deste conceito 

(COMBS; CROOK; SHOOK, 2005; RICHARD et ai., 2009). 

A busca pela identificação das origens desta diferenciação, bem como o 

questionamento sobre a imposição da análise da indústria por outras correntes econômicas, 

junto com a influência dos estudos de Penrose (1959) é que levam à pesquisa dos recursos 

internos da empresa da teoria da visão baseada em recursos -Resource Based View ou RBV 

(RUGMAN, VERBEKE, 2002). 

2.2.2 Visão Baseada em Recursos (Resource Based View-RBV) 

A partir da década de 1980, surgiram duas linhas de estudos estratégicos. O estudioso 

desta área mais conhecido foi Porter (1980; 1986). Sua proposição baseou-se na perspectiva 

das forças competitivas, introduzindo os termos "barreiras de entrada", "barreiras de saída" e 

"barreiras de mobilidade", entre outros que são mais fáceis de serem utilizados no meio 

empresarial (BANDEIRA-DE-MELLO e CUNHA, 2001). 

Analogamente, utilizando o termo "barreiras de posição de recursos", a segunda linha 

de estudos estratégicos é a Visão Baseada em Recursos (RBV). Esta perspectiva postula que 

as empresas atingem desempenho superior ao desenvolver habilidades e possuir recursos 

raros, de difícil imitação e valorizados. Essa corrente de pensamento inclui Wernerfelt (1984), 

Barney (1991), Petcraf e Barney (2003), Teece, Pisano e Shuen (1997), entre outros, e baseia

se no trabalho seminal de Penrose ( 1959). 
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Na década de 1990, Prahalad e Hamel (1990) propuseram que as corporações, assim 

como uma árvore que cresce de suas raízes, terão vantagem competitiva sobre seus 

concorrentes se desenvolverem suas competências essenciais, dando origem assim ao 

conceito Core Compelence. 

Este trabalho se concentra na segunda linha de estudos estratégicos apresentados 

acima, porém considerando também a proposta de Prahalad e Hamel (1990) como um 

elemento pertencente à RBV, pois considera o desempenho superior como um fenômeno 

decorrente primariamente de características internas da organização (VASCONCELOS; 

CYRlNO, 2000). A seguir, será conceituado de forma sucinta, o termo "recursos", elencando 

os principais autores que colaboraram na definição do termo. 

O cerne da teoria dos recursos (Resource Based View-RBV) é que a fonte de vantagem 

competitiva se encontra nos recursos e competências desenvolvidos e controlados pelas 

empresas e, depois, na estrutura das indústrias às quais elas pertencem (WERNERFELT, 

!984). 

Na RBV, os recursos são distribuídos de forma heterogênea entre as firmas de uma 

determinada indústria, como consequência das distintas estratégias escolhidas. Uma vez que 

tais recursos sejam difíceis de replicar, adquirir e/ou substituir, cria-se então o potencial para a 

instalação de vantagens competitivas que podem originar um desempenho superior e 

sustentável até que as empresas concorrentes adquiram os mesmos recursos (BARNEY, 

1991 ). 

Uma empresa possui vantagem competitiva sustentável quando é implementada uma 
estratégia de criação de valor que ainda não foi praticada por nenhum de seus 
concorrentes atuais ou potenciais e quanto essas firmas são incapazes de duplicar os 
beneficios desta estratégia. (BAR NEY, 1991, p. 102) 

Para Barney (1991) o recurso de uma empresa só tem potencial de ser uma vantagem 

competitiva se possuir quatro atributos: a) deve ser valioso, no sentido de aproveitar as 

oportunidades e/ou anular as ameaças no ambiente da empresa; b) deve ser raro para os 

concorrentes atuais e futuros; c) não pode ser perfeitamente imitável. Recurso raro é exíguo e 

não está presente em nenhuma outra empresa concorrente atual ou futura. Tais características 

dos recursos da empresa são indicadores da heterogeneidade da empresa e de sua não 

capacidade de transferência e, portanto, quão úteis são para gerar uma vantagem competitiva. 

(BARNEY, 1991) 
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Barney (1991) ainda propõe classificar os recursos de uma empresa em financeiros, 

fisicos, humanos e organizacionais. Segundo o autor, os recursos humanos são um tipo de 

recurso valioso, raro, inimitável e organizável. 

2.2.3 Teoria Austríaca de Estratégia 

A teoria austríaca de estratégia surge como uma alternativa às abordagens anteriores, 

pOis concentra seu foco nos processos de mercado, considerando a competição como um 

processo contínuo. O que desperta interesse são os processos que levam os mercados na 

direção do equilíbrio, e não as condições que geram o equilíbrio. Além disto, a teoria 

austríaca contesta a alegação de que a estrutura da indústria, definida por barreiras de entrada 

e concentração de mercado, determine a natureza da competição (HILL; DEEDS, 1996). Os 

pesquisadores desta escola alegam que a origem da competição não depende da estrutura da 

indústria e não pode ser influenciada por ações individuais das empresas, sendo esta uma 

característica dada ou fixa da economia de mercado. De acordo com a visão austríaca, as 

diferenças de lucratividade entre as indústrias são atribuídas a diferenças na demanda por seus 

produtos, sendo a demanda vista como totalmente independente da estrutura. 

A teoria austríaca destaca a inovação e a descoberta empreendedora como peças 

fundamentais para o sucesso dos negócios. De forma a obter vantagem competitiva em 

relação à concorrência, a empresa deverá sempre estar empenhada em desenvolver e lançar 

novos produtos inovadores no mercado. Dentro desta perspectiva, o empreendedor passa a ser 

o agente que possui a força exógena para quebrar o fluxo circular econômico, o que 

Schumpeter (1951) chamou de "destruição criativa". 

Conforme Rumelt (1987}, as receitas geradas pelo empreendedor emergem da 
diferença entre valor ex post e custo ex ante da combinação dos recursos. Pm1anto, 
esta renda vem do udescobrimcnto empreendedor do valor dos recursos", sendo esta 
receita vista como um fenômeno dinâmico (Lewin & Phelan, 2002). (DIAS, 20 I O, p. 
l} 

O quadro que esta perspectiva apresenta é a competição como um processo dirigido 

por inovações deliberadas ou acidentais, sendo "mudança" a única constante deste sistema. A 

"máquina" competitiva nunca chega ao repouso, mas, pelo contrário, lança continuamente 

inovações em produtos e em processos (SCHUMPETER, 1951 ). Em outras palavras, a base 

de conhecimento das empresas estaria sempre em evolução por meio da mistura de mutação, 
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imitação e inovação, iniciativas estas geradas fimdamentalmente pela busca contínua do 

empreendedor na obtenção de lucros superiores. 

2.2.4 Capacidades Dinâmicas 

O conceito original de capacidades dinâmicas (CO) foi proposto por Teecc, Pisano e 

Shuen (1997). O conceito é caracterizado como a capacidade de uma empresa integrar, 

construir e reconfigurar competências internas e competências externas (por exemplo, fatores 

científicos, tecnológicos, económicos e de mercado) com vista a fazer face às rápidas 

mudanças do ambiente. 

Os desenvolvimentos teóricos que levaram a uma teoria dinâmica das capacidades 

retomam a análise dos fatores ambientais, que, na teoria dos recursos, ficaram em segundo 

plano como um dos fatores determinantes no processo de decisão estratégica. A concorrência 

entre as firmas, tradicionalmente concentrada na análise de mercados e produtos, passa a ser 

analisada em termos de recursos únicos ou raros que derivam de processos organizacionais 

específicos às firmas. 

Encerra-se aqui a apresentação das principais teorias sobre vantagem competitiva e 

fica evidente que este é um tema que ainda requer um aprofundamento maior devido a todas 

as possibilidades e variáveis de análise. Em comum as teorias SCP c teoria dos recursos 

consideram a estrutura da indústria estática, enquanto a teoria austríaca e de capacidades 

dinâmicas consideram a estrutura como sendo dinâmica. Mesmo partindo de premissas 

distintas todas as teorias dependem de pessoas para sua implementação e a gestão de recursos 

humanos, segundo Paauwe e Boselie (2005); são um potencial e poderoso recurso interno que 

é único, inimitável e de grande valor interno para a organização, dando-lhe uma grande 

vantagem competitiva. 

2.3 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS VERSUS VANTAGEM COMPETITIVA 

Frente aos novos desafios e pressões que se colocam para a Gestão de Recursos 

Humanos, espera-se que esta agora seja capaz de demonstrar através de modelos e abordagens 

o impacto e a contribuição gerada sobre a capacidade competitiva e o desempenho das 

empresas (PAAUWE, 2004). 
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Albrecht et a!. (20 15) advogam que o envolvimento dos funcionários necessita ser 

integrado dentro da estrutura de gestão de recursos humanos de uma organização, para que 

seja possível se alcançar vantagem competitiva sustentável. O engajamento fornece uma 

estratégia conceitualmente bem desenvolvida c bem pesquisada pela qual a vantagem 

competitiva pode ser alcançada, desenvolvida e mantida. De acordo com Bowen e Ostroff 

(2004, p. 206), "o conteúdo e o processo de GRI-1 devem ser integrados de forma eficaz para 

modelos prescritivos de gestão estratégica de recursos humanos realmente vinculados ao 

desempenho da empresa". Albrecht et a!. (20 15) ainda enfatizaram que o engajamento 

necessita ser integrado como um foco em todas as facetas da relação empregador-empregado 

e em todo o ciclo de vida do funcionário. Com esta finalidade, os autores (20 15) concluíram 

que o engajamento precisa ser estrategicamente incorporado por meio de seleção, 

socialização, gestão do desempenho e práticas de formação c desenvolvimento, processos e 

sistemas. 

Assim, a empresa precisa adotar uma gestão que tenha um olhar diferente do modelo 

tradicional da gestão de pessoas, considerando que a base para essa mudança está relacionada 

com o desenvolvimento de competências estratégicas e com seu alinhamento com os 

processos, as políticas, as práticas de gestão de pessoas e, por fim, com seus objetivos 

estratégicos (MOURA; BITENCOURT, 2006). 

Em um modelo estratégico de gestão de pessoas, as práticas de recrutamento e seleção 

devem buscar o desenvolvimento do potencial do indivíduo em início de carreira, ao mesmo 

tempo que o recrutamento interno deve se dirigir para valorizá-lo em níveis mais avançados 

(ALBUQUERQUE, 1999). Para o autor, as políticas de capacitação não devem se restringir 

somente ao aumento de desempenho do indivíduo na função atual, mas estar mais facadas no 

desenvolvimento de competências que aumentem as capacidades do indivíduo em gerar valor 

para a organização no longo prazo, considerando outras funções que ele mesmo pode assumir 

ao longo da carreira. Com isso, a capacitação deve focar nos processos de aprendizagem 

individual, coletiva e organizacional e nas necessidades decorrentes da introdução de 

inovações e de mudanças organizacionais (FLEURY; FLEURY, 2004). 

De acordo com Hinkin c Tracey (201 0), as organizações com melhores resultados têm 

práticas em comum: uma cultura de preocupação com os colaboradores e de comunicação 

aberta; horários flexíveis (quando isso é possível) para corresponder às mudanças de 

necessidades; métodos inovadores para atrair, selecionar e reter pessoas competentes e leais; 

os programas de formação são vistos como um investimento; os sistemas de gestão de 

desempenho são alinhados com os objetivos da organização e ainda programas de 
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compensação que reflitam os valores da empresa e que estejam de acordo com a ideia de 

pagar pelo bom desempenho. 

Corroborando com tal discussão, Grimand (20 11) afirma que a gestão de recursos 

humanos passa a ser vista atualmente como parte integrante do sistema e como responsável 

pela articulação de uma visão de "recursos" a um conjunto de regras, de práticas c de atores. 

A área de recursos humanos passa a ser um parceiro estratégico da organização, à medida que 

são pensadas as estratégias da área em relação direta com as estratégias corporativas. Com 

base em um diagnóstico organizacional, as estratégias de RH procuram fornecer capacidades 

organizacionais para que as estratégias sejam alcançadas. 

O trabalho de Oliveira e Oliveira (2011) aponta que, embora existam inúmeras 

revisões sobre a relação existente entre práticas de GRH e o desempenho organizacional, há 

divergências teóricas e metodológicas. Na tentativa de organizar melhor o que se tem 

discutido a respeito, os autores realizaram um estudo metanalítico para investigar os 

resultados das pesquisas empíricas que avaliaram essa relação. 

Os autores defendem a ideia de que a operacionalização da GRH, seja no nível 

operacional, seja no estratégico, é atingida por intermédio das práticas pertinentes ao 

gerenciamento de pessoas na organização, sendo que a definição do domínio, extensão c 

formalidade de cada uma dessas práticas depende das contingências internas e externas à 

organização. Eles argumentam, então, que é preciso existir um sistema de práticas de GRH 

especial, ou seja, é necessário que as práticas de GRH sejam desenhadas e implantadas em 

sinergia, pois o efeito coletivo das mesmas poderá trazer efeitos mais significativos do que a 

soma das suas partes (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2011). A opinião corrobora o argumento de 

Barney (1995), relativo às práticas de GRH, segundo o qual, quando em combinação com 

outros recursos e capacidades, podem capacitar uma organização para alcançar plenamente 

sua vantagem competitiva. 

Após a análise do arcabouço teórico fica evidente a importância do tema, e o esforço 

que os pesquisadores estão fàzendo com o objetivo de aprofundar esta discussão. Por tal razão 

este trabalho vem agregar uma nova visão sobre o tema e estimular uma nova pesquisa que 

deverá responder aos objetivos iniciais propostos, bem como à pergunta de pesquisa e às 

hipóteses levantadas de forma a ratificar a relevância deste assunto para as organizações, 

academia e pessoas. 
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2.4. HIPÓTESES DE PESQUISA 

As hipóteses de pesquisa foram desenvolvidas através dos subsídios obtidos na 

bibliografia acadêmica identificada sobre o tema, na consulta a notícias contidas em 

periódicos publicados por entidades representativas das áreas de Recursos Humanos e em 

notícias publicadas por jornais e revistas, a fim de fornecer uma visão ampla do fenômeno 

objeto da pesquisa. As hipóteses formuladas estão apresentadas a seguir: 

HO. O Índice de Felicidade no trabalho impacta os indicadores de resultados das 

empresas. 

H! O Índice de Felicidade no trabalho não impacta os resultados das empresas. 

Elas serão testadas através da análise estatística do banco de dados criado 

(APÊNDICE A) com os índices disponíveis das pesquisas realizadas pelas revistas VOCÊ 

S/ A e EXAME, publicadas anualmente, considerando-se o período de 2013 a 2016. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

Esta pesqmsa acadêmica tem por objetivo principal identificar em que medida a 

Gestão de Recursos Humanos (GRH) pode gerar uma vantagem competitiva para as 

empresas. Perseguindo este objetivo será apresentado neste capítulo o tipo de pesquisa, no 

caso exploratória, que analisou estatisticamente a correlação dos índices de Felicidade no 

trabalho (1FT), qualidade da Gestão de Pessoas (IQGP) e ambiente de trabalho (IQAT) das 

150 empresas classificadas como as melhores empresas para se trabalhar pela revista VOCÊ 

S/ A com o lucro/ Ebitda I crescimento em vendas destas empresas que foram coletados de 

outro anuário especializado - as 500 Maiores e Melhores empresas do Brasil da Revista 

Exame. 

A metodologia utilizada foi a correlação simples em um corte longitudinal, 

considerando-se os anos de 2013 a 2016. O estudo longitudinal é pertinente quando o alvo de 

pesquisa é um processo dinâmico, implicando uma mudança ocorrida no tempo ou quando o 

pesquisador tenta compreender as origens e as consequências de um fenômeno 

(PINSONNEAULT; KRAEMER, 1993). 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

A pesquisa exploratória é caracterizada pela existência de poucos dados disponíveis, 

em que se procura aprofundar e apurar ideias e construir hipóteses (VERGARA, 2013). Logo, 

esta investigação classifica-se como quantitativa, uma vez que os dados coletados foram 

analisados estatisticamente. A metodologia estatística escolhida foi a correlação simples, que, 

segundo Diggle e Ribeiro (2007), serve para analisar a correlação entre duas medidas 

quantitativas. 

A correlação simples pode revelar se os valores estão de fato associados (ou seja, se os 

valores de uma medida tendem a crescer ou decrescer à medida que a outra cresce), pode 

basear um cálculo do valor de uma variável a partir do valor conhecido da outra, ou ainda 

descrever a relação entre variáveis (calcular a variação média esperada de uma medida a partir 

da variação conhecida da outra). 

Para demonstrar matematicamente a definição do cálculo de Diggle e Ribeiro (2007) 

do grau de associação da relação linear entre duas variáveis é utilizado o coeficiente de 

correlação (r), como demonstrado a seguir: 
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onde: 

n-1 n-1 

O cálculo se dá seguindo com X1 , Xz , ... , Xn sendo o conjunto de medidas referente 

a uma das variáveis e Y1, Y2 , ... , Yn referente à outra variável estudada e X, y, Sx e Sy 

às médias e desvios padrão amostrais dos dois conjuntos de dados. 

O valor de r sempre estará entre -I e + I, sendo r = O uma não associação entre as 

variáveis estudadas. Para correlação positiva teremos r> O, significando que à medida que x 

cresce, y também cresce, e correlação negativa quando r < O, onde a medida que x cresce, y 

decresce (em média). 

Quanto maior o valor de r (seja ele positivo ou negativo), mais forte é a associação 

entre as variáveis. Nos extremos, r = 1 ou r = -1 é onde se alcança o limite máximo da 

correlação (correlação perfeita), enquanto que r = O representa que não existe correlação entre 

as variáveis. Cabe destacar que as correlações não dependem da escala de valores das 

variáveis x e y. Sobre a correlação perfeita, é pouco comum que ela seja alcançada porque 

existem muitos fatores que determinam as relações entre variáveis no mundo real. 

O Quadro 5 a seguir auxilia a ler os níveis de correlação considerados: 

Interpretação da Correlação 

Valor(+ ou·) Correlação 

0,00 a 0,19 Bem fraca 

0,20 a 0,39 Fraca 

0,40 a 0,69 Moderada 

0,70 a 0,89 Forte 

0,90 a 1,00 Muito forte 

Quadro 5- Interpretação dos níveis de correlação 
Fonte: Diggle e Ribeiro (2007). 
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Com isso, será identificado o nível de correlação entre os indicadores de felicidade, 

Qualidade da Gestão de Pessoas e Qualidade do ambiente de trabalho c com o Lucro/ Ebitda e 

Crescimento de vendas (%), bem como também as práticas que a área de Recursos Humanos 

propõem objetivando explicar quais indicadores têm maior contribuição na geração de 

maiores lucros e/ou crescimento de vendas. 

3.2 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

Os dados utilizados neste estudo foram colhidos nos anuários das Revistas VOCÊ S/ A 

- As 150 Melhores empresas para se trabalhar e EXAME - Melhores e Maiores, 

considerando-se as últimas edições disponíveis em forma digital, ou seja, de 2013 a 2016. 

Constituiu-se, assim, um banco de dados em Excel com 13.200 variáveis. 

A seguir, apresenta-se o histórico da pesquisa, bem como a descrição da metodologia e 

das variáveis analisadas. 

Há 45 anos a revista Exame produz o anuário EXAME - Maiores e Melhores, com o 

objetivo de apresentar aquelas empresas que se destacaram na evolução dos seus negócios no 

Brasil. A pesquisa busca medir o desempenho individual das empresas tomando por base as 

demonstrações contábeis individuais, publicadas no Diário Oficial até o dia 15 de maio do 

ano anterior ao do lançamento da pesquisa. O outro anuário utilizado como base de 

informação foi o VOCÊ S/ A- As 150 Melhores empresas para se trabalhar, que nasceu em 

1997 com a missão de identificar as empresas que cuidam melhor de seus funcionários. 

Concentra-se a pesquisa nos dados publicados dos últimos quatro anos, ou seja, de 

2013 a 2016, porque ocorreram mudanças na metodologia de ambas as pesquisas, as quais 

serão explicadas em seguida, e, por questões de acesso às informações, as duas revistas 

iniciaram o processo de digitalização de versões anteriores recentemente, sendo portanto o 

período disponível este utilizado para realizar a pesquisa. A seguir apresenta-se a descrição 

das pesquisas citadas: 
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VOCÊ S/ A-AS 150 MELHORES EMPRESAS PARA SE TRABALHAR-

Edição Especial 

A metodologia atual utilizada pela VOCÊ S/A foi sendo aperfeiçoada ao longo do 

tempo. Em 2006, a revista firmou uma parceria com a Fundação Instituto de Administração 

(FIA) que trouxe para a pesquisa uma visão mais crítica e abrangente. 

O objetivo principal deste estudo foi avaliar as práticas gerais das 150 empresas 

participantes em 12 categorias de avaliação de Gestão de Recursos Humanos. 

Para que as empresas pudessem participar, elas necessitavam ter no mínimo I 00 

empregados com vínculo empregatício e operar no mercado brasileiro e/ou internacional por 

pelo menos três anos. Aquelas empresas que atingirem 90% da amostra mínima de 

respondentes e completarem na íntegra todo o formulário da Empresa recebiam acesso ao 

sistema FIA-MEPT com o resultado de sua participação. 

Há quatro diretrizes que são perseguidas pela pesquisa; são elas: 

I - Os métodos e os procedimentos adotados são transparentes e simplificados, 
preservando- se a legitimidade científica e estatística da pesquisa. 

11 -A pesquisa é adequada ao máximo à realidade empresarial brasileira, sem perder 
sua perspectiva global. 

lll - A metodologia é suscetível a processos periódicos de atualização. 

IV - Todos os conteúdos e critérios adotados pela pesquisa se apoiam numa base 
teórica sólida e atualizada sobre Gestão de Recursos Humanos. 

Fonte: Guia metodológico Pesquisa VOCE S/ A- FIA (30.5.2018) 

Após análise dos questionários, as empresas pré-classificadas receberam visitas dos 

jornalistas das Revistas, que averiguam as instalações, entrevistaram profissionais do RH c 

participaram de reuniões com o nível operacional e gerencial das empresas. Concluída esta 

etapa e definidas as 150 Melhores Empresas para Trabalhar (MEPT), era divulgado então o 

ranking estabelecido pelo Índice de Felicidade no Trabalho (1FT) das empresas. Este 1FT é 

gerado a partir da seguinte fórmula: (JQA T x 0,65) + (IQGP x 0,35). 

JQAT- Índice de Qualidade do Ambiente de Trabalho (65% do 1FT): formado 
por dados relativos à visão do empregado sobre a empresa. É obtido por meio de 
pesquisa nos moldes de diagnóstico de clima organizacional com uma amostra de 
empregados da empresa. 

IQGP - Índice de Qualidade da Gestão de Recnrsos Humanos (35% do 1FT): 
formado por dados relativos ao que a empresa oferece a seus empregados. É obtido 
por meio de informações fornecidas pela empresa em um formulário eletrônico 
sobre seus processos de Gestão de Recursos Humanos\ pela análise das descrições 



das práticas da empresa, além da visita do jornalista à empresa pré~classificada. 

Fonte: Guia metodológico Pesquisa VOCE S/ A- FIA (30.5.20 18) 
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Os critérios para a elaboração do IQA T foram criados para identificar a percepção do 

empregado sobre o ambiente de trabalho nas doze categorias de avaliação, que são: 

Employer Brmuliug - A construção de uma marca respeitada c admirada pelos 
trabalhadores é fundamental para que a empresa atraia e retenha talentos. Por essa 
razão, a discussão sobre Employer Branding cresce em impmiância dentro das 
organizações, passando a integrar a agenda da Gestão de Recursos Humanos. 

Gestão da Comunicação lntcl'na - A boa comunicação da empresa com seus 
colaboradores abrange o compartilhamento das metas e da estratégia, das políticas e 
das práticas, do processo, entre outros aspectos, dentro de uma perspectiva de 
liberdade e abertura, além da disposição dos gestores em aceitar e agir de acordo 
com sugestões e ideias de colaboradores de todos os níveis. 

Gestão de Participação e Autonomia - Autonomia é a percepção, por pa1ie dos 
funcionários, da autodeterminação no que diz respeito a procedimentos de trabalho, 
metas c prioridades. Também pode ser entendida como o grau, percebido pelo 
empregado, em que a organização promove em seus colaboradores o 
desenvolvimento de ideias, iniciativas e projetos inovadores que melhoram os 
processos internos e os produtos e serviços oferecidos e o envolvimento de 
funcionários nas decisões que afetam a empresa. 

Gestão de Sustentabilidade e Diversidade- A questão da responsabilidade social e 
ambiental é cada vez mais exigida na sociedade moderna. Esse fator tem grande 
impacto na construção do orgulho de pertencer, por parte dos trabalhadores. Uma 
empresa socialmente responsável apresenta diversidade de público interno e 
coerência entre suas políticas voltadas para o público externo e para o interno. 

Gestão das Relações Intco-pcssoais - A gestão das relações interpcssoais 
compreende fatores ligados ao relacionamento de pessoas dentro das equipes de 
trabalho c também entre outras áreas da empresa. A boa gestão é aquela que está 
alinhada com as demais políticas e práticas, trazendo bons resultados para a 
organização. 

Gestão da Carreira - A perspectiva concreta de crescimento profissional na 
empresa é um dos aspectos mais valorizados pelo trabalhador. Essa perspectiva 
concreta de crescimento pode ser materializada na carreira profissional oferecida. As 
ações da empresa referem-se tanto ao estímulo quanto ao apoio para que a pessoa 
cresça profissionalmente. 

Gestão de Processos c Organização - A gestão de processos organiza o fluxo de 
trabalho. O conhecimento das políticas, dos procedimentos, dos padrões de 
desempenho e das orientações da empresa facilita o bom ambiente de trabalho. A 
gestão de processos também traz, entre outras vantagens, o equilíbrio entre o volume 
de trabalho e as condições oferecidas. 

Gestão de Saúde, Segurança e Qualidade de Vida do Trabalhador- QVT- Uma 
empresa boa para trabalhar cc1iamente implica uma preocupação genuína com a 
integridade das pessoas. A organização contemporânea não admite um ambiente que 
ofereça risco de mmie ou condição de insalubridade. A integridade do empregado 
não está reduzida ao aspecto flsico, ela se estende também ao psicológico e ao 
social. As pessoas, para se desenvolver, devem se sentir valorizadas em relação ao 
trabalho que executam e seguras quanto à sua importância para a empresa e para as 
pessoas com as quais convivem. 

Gestão de Conhecimento e Educação Col'porativa - A educação é um aspecto 
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fundamental para a sustentação do desenvolvimento profissional dos trabalhadores, 
além de ser uma ação social relevante, na medida em que capacita as pessoas para o 
mercado de trabalho e para a sociedade. Um aspecto relevante desse fator é a 
inclusão, ou seja, a população abrangida pela ação da empresa. Quanto maior seu 
alcance, maior a condição de a empresa sustentar seu crescimento ou seu nível de 
competitividade e maior a contribuição social da empresa. 

Gestão do Perfil da Liderança - O processo de liderança se verifica em infinitas 
situações, inclusive no trabalho. A liderança é um processo social no qual se 
estabelecem relações de influência entre pessoas (LIMONGI-FRANÇA; 
ARELLANO, 2002). O líder tem papéis diversos, como desenvolver competências 
em sua equipe, ser facilitador e metltor, e também criar novos líderes. O 
desempenho das atividades do lider depende do compa11ilhamento dos resultados 
com as pessoas (LEVEK; MALSCHITZKY, 2006). O líder é também responsável 
por monitorar o clima organizacional em sua equipe de trabalho. Diante da 
importância dos líderes nas empresas, é essencial que sejam adotados mecanismos 
de formação de lideranças. Pm1anto, a Gestão de Recursos Humanos deve investir 
em programas formais que possibilitem a disseminação e a avaliação de perfis de 
competências dos líderes da organização. 

Gestão de Reconhecimento e Recompensa - A remuneração praticada pela 
empresa expressa a valorização atribuída aos empregados e a qualidade de sua 
estratégia na Gestão de Recursos Humanos. Os beneficios renetem a preocupação 
da empresa com o bem-estar de seus trabalhadores em um país onde o Estado 
oferece condições precárias de segurança e de qualidade de vida a seus cidadãos. Os 
beneficios oferecidos são medidos pela qualidade em atender às necessidades 
básicas dos trabalhadores, de forma a oferecer-lhes uma condição digna de vida e 
trabalho. 

Gestão Estratégica e de Objetivos - A estratégia oferece o direcionamento e 
provê consistência aos negócios, abrange a organização e sua relação com o 
ambiente e envolve questões de conteúdo e de processo em diferentes níveis. Além 
da formulação, é impm1ante considerar na gestão estratégica as questões de 
implementação. É preciso que empregados de todos os níveis assumam uma postura 
voltada para o cumprimento das estratégias. A Gestão de Recursos Humanos deve, 
portanto, colaborar para a criação, a implementação e a comunicação da estratégia. 

Fonte: Guia metodológico Pesquisa VOCE S/ A- FIA (30.5.2018) 

O IQGP identifica o que a empresa oferece aos empregados considerando as mesmas 

categorias do IQAT. Tais categorias foram definidas com base na literatura atual deste tema, 

pesquisas realizadas pela Fundação Instituto de Administração (FIA) nos últimos 20 anos no 

Brasil e sondagens com profissionais da área de Recursos Humanos. 

EXAME- MELHORES E MAIORES- Edição Especial 

A revista Exame gera o anuário Exame - Maiores e Melhores há 45 anos. Para chegar 

à lista das 500 maiores empresas, o critério para classificação é o das vendas líquidas, 

apresentadas em suas demonstrações financeiras até 31 de maio do ano anterior ao da 

apresentação da revista. Para não prejudicar ou beneficiar nenhuma empresa são priorizadas 

as demonstrações que consideram os efeitos da inflação em seus resultados. 
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A lista é composta por 30 indicadores financeiros. Para fins deste trabalho serão 

utilizados os seguintes: 

CRESCIMENTO DAS VENDAS - Mostra a evolução da receita liquida de 
vendas em reais, descontada a inflação média apontada pela variação do IPCA
IBGE. As empresas que não publicaram demonstrações contábeis com correção 
monetária integral tiveram suas as vendas atualizadas por MELHORES E 
MAIORES. Os valores foram convertidos para moeda de poder aquisitivo de 31 de 
dezembro de 2017. A seguir, apresenta-se exemplo dos cálculos efetuados: 

EBITDA - é o lucro operacional, mais os juros, menos a depreciação e amot1ização 

LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO -·-· É o lucro líquido apurado depois de 
reconhecidos os efeitos da inflação nas demonstrações contábeis. Algumas 
empresas, mesmo sem exigência legal, calcularam e divulgaram esses efeitos 
mediante demonstrações complementares, notas explicativas ou resposta ao 
questionário elaborado por MELHORES E MAIORES. Para as empresas que não 
fizeram tal divulgação, os efeitos foram calculados. Nesse valor estão ajustados os 
juros sobre o capital próprio) eventualmente considerados como despesas 
financeiras. 

LUCRO LÍQUIDO LEGAL- É o resultado nominal do exercício, apurado de 
acordo com as regras legais (sem considerar os efeitos da inflação), depois de 
descontado o imposto de renda e a contribuição social e ajustados os juros sobre o 
capital próprio, se considerados como despesas financeiras. 

MARGEM DAS VENDAS - É a divisão do lucro líquido ajustado pelas vendas 
líquidas) expressa em porcentagem. Esse índice também pode ser denominado de 
rentabilidade das vendas. 

VENDAS EM DÓLARES - Foram apuradas com base nas vendas l!quidas em 
reais, atualizadas para a moeda de poder aquisitivo de 31 de dezembro de 2017 e 
conve11idas pela taxa de dólar do Banco Central na data, que era de 3,3080 reais. 

VENDAS LÍQUIDAS- São calculadas pela diferença aritmética entre o valor das 
vendas brutas) deduzidas das devoluções e abatimentos, e os impostos sobre vendas. 

Fonte: Revista EXAME- Maiores e Melhores Agosto 2018 

O resultado desta pesquisa produziu o banco de dados conforme apresentado no 

Apêndice A. Nele foi considerada uma análise longitudinal iniciando-se no ano de 2013, com 

fim em 2016. Cabe ressaltar que o ano de publicação da pesquisa se refere a dados do ano 

anterior; assim, o período de análise é de 2012 a 2015. Nesta fotografia é possível identificar 

apenas uma parte dos 13.200 itens levantados; para fins de conhecimento o levantamento 

considerou 4 anos, 150 empresas por ano, 12 índices. 

Ao final dos testes estatísticos, este banco servirá para responder ao objetivo principal 

desta pesquisa que é elucidar a pergunta investigativa: Em que medida a Gestão de Recursos 

Humanos pode gerar uma vantagem competitiva para as empresas? Atenderá também aos 

objetivos intermediários, quais sejam: 

I - Identiticar quais práticas da gestão de RH contribuem para os resultados 

operacionais, lucro líquido, Ebitda e crescimento em vendas; 
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2 - Desenvolver uma forma de medir o impacto da GRH na obtenção de resultados 

operacionais, lucro líquido, Ebitda e crescimento em vendas. 

Serão testadas também as seguintes hipóteses: 

HO. O Índice de Felicidade no trabalho impacta os indicadores de resultados das 

empresas. 

H! O Índice de Felicidade no trabalho não impacta os resultados das empresas. 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA E DISCUSSÃO 

Perseguindo responder aos questionamentos desta pesqmsa, testaram-se então os 

dados obtidos. A fim de contextualizar e expurgar efeitos externos, explica-se o momento 

socioeconômico de cada ano analisado antes de se averiguarem os resultados. Isso se faz 

necessário uma vez que este estudo se limita a buscar uma forma de mensurar a contribuição 

da Gestão de Recursos Humanos nos resultados das empresas analisadas. 

Importante mencionar que, independentemente do momento socioeconômico do País, 

as empresas pesquisadas tiveram lucro e crescimento, além de se destacarem na Gestão de 

Recursos Humanos. Por esta razão, optou-se por correlacionar os dois bancos de dados das 

revistas citadas, uma vez que uma elege as melhores empresas para se trabalhar, com enfoque 

na gestão de recursos humanos, e a outra elenca as maiores c melhores empresas do Brasil em 

termos de resultados financeiros. 

Sendo assim, deu-se início à análise dos resultados da pesquisa apresentadas no ano de 

2013, base de informação ano 2012. 

O Brasil em 2012, data da coleta dos dados da pesquisa, encontrava-se no segundo ano 

de mandato da presidenta Dilma Roussef e apresentava sinais de crise econômica, 

principalmente de um conjunto de choques de oferta e de demanda. O conjunto de políticas 

adotadas a partir de 2011/2012, conhecido como Nova Matriz Econômica (NME), reduziu a 

produtividade da economia brasileira e, com isso, o produto potencial (BARBOSA FILHO, 

2017). A economia brasileira cresceu 0,9% em 2012. Foi o pior desempenho anual desde 

2009 (IBGE, 20 18). As 500 maiores empresas do país viram seu lucro cair pela metade, o 

impacto da crise mundial e a mão pesada do Governo exigiu muita habilidade por pmie das 

Maiores e Melhores no sentido de enfrentar os desafios e enxergar boas oportunidades 

(EXAME, 2012, p.70). Albrecht et al. (2015) comentam que nestes momentos de crise a 

Gestão de Recursos Humanos deve criar mecanismos de motivação para melhorar a 

pei:formance de todo o time ajudando assim a recompor os resultados. 

A seguir, apresentam-se os testes de correlação entre as variáveis para o ano de 2013; 

este exercício foi repetido para cada ano do período analisado, bem como para o período total, 

de 2013 a 2016. 
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Tabela I: Análise da correlação dos índices IFT/IQGP/IQAT versus Ehitda /Lucro e Crescimento de 
vendas - a no 2013 

Ano: 2013 EBITDA (em US$ VALOR (em milhôes VALOR (em US$ CRESCIIVIENTO (em 
milhões) de reais) milhões) %) 

IQGP 0,07 0,03 0,03 -0,24 

IQAT 0,09 -0, 15 -0,15 -0. 17 

1FT% 0,10 -0, 10 -0. 10 -0,27 

Valor de p (+ ou-) Classificação CotTelação 

0,00 até O, 19 Bem Fmca 

0,20 até 0,39 Fraca 

0,40 até 0,69 Moderada 

0,70 até 0,89 Forte 

0.90.até 1.00 Muito Forte 

Fonte: Elaborada pela autora 

Na Tabela 1 apresentam-se os resultados da correlação do Índice de Qualidade da 

Gestão ele Pessoas (IQGP), que representa uma visão externa, do Índice de Qualidade do 

Ambiente de Trabalho, visão interna, e do Índice de Felicidade no trabalho, que é resultado 

dos dois índices. 

Como se pode observar, a correlação com o Ebitda e o Lucro Líquido foi bem fraca ; já 

quando se analisa a correlação em relação ao crescimento em vendas a correlação é fraca para 

os Índices de Qualidade da Gestão de Pessoas (IQGP) e do Índice de Felicidade no Trabalho 

(1FT). 
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Tabela 2: Análise da Correlação das Prát icas de Gestão de Recursos Huma nos vers us Vendas/ 
. d / L Li ' I l ' l 2 3 CrCSCII11Cnto em ven as ucro tquH o c E ntt a - ano 01 

PRÁTICAS I>EGESTAO DE VENOAS VENDAS CRE.SCIM ENTO 
LUCRO LUCRO 

EUITOA 
111111: 10/J 

RS~IILIIÓES USS~I II .HÕf-S 
UQUIIJO LIQUIDO 

USS~IILI!ÕES RI! (PGRH) (em~ó) 
RS~II LI!Ófc~ US~I ILI·IÕES 

Gestão Estratégica c obj -0,07 -0,07 0,17 0.00 -0,().1 0,19 

Rcconhccin):nto c 
-0.03 -0,03 -0,20 0,12 -0.13 o.os 

Rccon1Jensa 

Índice de Qualidade 
Liderança -0,().1 -0,().1 0,24 0,26 0,31 0.02 

de Gestão de Carreira 0.01 0.01 0,31 O.IS ·0.20 0,07 
Pessoas ·IQGI' 

Gestão do conhecim:nto c 
educação corporativa 

0,10 0,10 0.23 0,23 0,30 -0,20 

Comunicação lntcma 0,14 0.14 0,20 0,22 0,28 0.02 

Saúde, Segurança e QVr 0.02 0.02 0.06 -0,03 -0,08 0.10 

Gestão Estratégica e obj -O.IS -O.IS -0.07 0.03 o. os 0,10 

Índice de Qualidade l.idemnça -0,09 -0,09 0,27 0.16 0,16 0,13 
do ambiente de 

Rcconhcein):nto c 
trabalho ·IQAT 

Rccorrvcnsa 
-0.18 -0.18 -0.14 0.11 0. 14 0.06 

Carrcirn -0.11 -0,11 -0.18 0.10 0. 12 0.10 

Valor de p(+ ou-) Classificação Co1Telação 

0,00 até O, 19 Uem Fraca 

0,20 até 0,39 Fraca 

0,40 até 0,69 Moderada 

O, 70 até 0,89 Forte 

O~ até 1.00 Muito Forte 

Fonte: Elaborada pela autora 

A tabela actma demonstra as correlações entre as práticas de gestão de Recursos 

Humanos com os indicadores operacionais, vendas, crescimento em vendas (%), lucro 

Líquido e Ebitda. Observa-se que a correlação de forma geral é bem fraca, mas em algumas 

práticas - tais como liderança, carreira, gestão do conhecimento e comunicação interna - a 

correlação é apenas fraca. 

Chama a atenção o nível baixo de correlação entre as variáveis; por outro lado, o fato 

de a liderança aparecer como a única iniciativa comum nas duas visões, empresa e empregado 

há de se destacar. O líder tem papéis diversos, como desenvolver competências em sua 

equipe, ser facilitador e mentor, e também criar novos líderes. O desempenho das atividades 

do líder depende do compart ilhamento dos resultados com as pessoas (LEVEK; 

MALSCHITZKY, 2002). A liderança deve mot ivar, comunicar e otimizar a performance do 

time com o objetivo de recompor o resultado (ALBRECHT et ai., 2015). 
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O próximo exercício foi com os dados apresentados em 2014, logo o ano base foi 

2013. Ano em que as Melhores e Maiores empresas tiveram que escolher bem suas estratégias 

e investimento para poder crescer e ter lucro, a economia de forma geral foi melhor que o ano 

ele 2012 crescendo 2,5% (IBGE, 20 18). Segundo a pesquisa realizada pela revista EXAME o 

lucro elas empresas cresceu 24% em relação ao ano anterior. O desafio das empresas neste ano 

ele pouco crescimento foi reduzir custos e tornar todos os processos mais eficientes. Para a 

Gestão de Recursos Humanos, o principal desafio foi manter o time motivado sem grandes 

investimentos. As empresas passam a investir muito tempo e capital no desenvolvimento de 

uma força de trabalho altamente competitiva, criando práticas que promovam, segundo Jiang 

et al. (2012), a motivação favorável à contribuição do empregado. 

Tabela 3: Análise da correlação dos indiccs IFT/IQGP/IQAT 1•ersus Ebitda/Lucro 
e Crescimento de vendas- nno 2014 

EBITDA LUCRO LUCRO 
CRESCIMENTO 

Ano:2014 (em US$ LÍQUIDO LÍQUIDO 
(em%) 

milhões) U$MILHÕES R$MILHÕES 

IQGP% 0,24 0.02 0,02 -0,07 

IQAT% -0,1 2 -0,16 -0, 16 0,14 
1FT % 0,04 -0, 11 -0. 11 0,07 

Valor de p (+ ou-) Class ificação Corre lação 

0,00 até O, 19 Bem Fraca 

0,20 até 0,39 Fraca 

0,40 até 0,69 Moderada 

0,70 até 0,89 Fot1e 

o:90aM 1.00 Muito Forte 

Fonte: Elaborada pela autora 

A Tabela 3 apresenta o resultado das correlações entre os IQGP, IQAT e IFT. Assim 

como no ano de 2013, as correlações apresentam-se de forma geral bem fracas; o único índice 

que apresentou uma correlação fraca foi o IQGP em relação ao Ebitda e não em relação ao 

crescimento de vendas como no ano anterior. 
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Tabela 4: Análise da Correlação das Prá ticas de Gestão de Recursos Humanos versus Vendas,/ 
crescimento em vendas I b 4 Lucro Lfq111do e E i/da - ano 201 

PRATICAS DE 
VENDAS VENDAS CRr:SCJ0\1 ENTO 

LUCRO LIJCRO 
EBITDA 

Ano: }0/4 GESTAO DERII 
RSM ILIIÓES USS~I ILHÓES (em~~) 

LIQU IDO J.JQUJJ>O 
USS~I JI.IIÓES 

(PGRH) RSO\I IUIÓES US~I II.IIÓf-S 

Gestão l'.stratégica e 
-0.10 -0.10 0,00 ·0,10 ..(),08 0.20 

ob· 
Reconhecimento c 

-0,15 -0,15 ·0.19 -0,06 -0.05 0,25 
Recompensa 

fndice de Qualidade 
Liderança O. OI O, OI .(),(» o.<» 0.06 0,21 

de Ges tão de Pessoas Carreira 0.08 0.08 0,01 0,18 0,17 0,29 
· IQGP 

Gestão do 
con hecimento c 

0.17 0,17 0,00 0,26 0,25 0,32 

Comunicação Interna 0.11 0.1 1 -0.13 0.16 0,14 0.14 

Satide, Segurança e 
·0.07 -0,07 O, OI -0.06 -0.08 -0,03 ovr 

Gestão Estratégica e 
-0.19 -0,19 0,08 -0.19 -0,21 ..(),12 

obi 

fndicc de Qualidade Liderança ·0.13 ·0.13 0,13 .o ,lO -0.11 ..(), 11 
do ambicnle de 

Reconhecimenlo e 
trabalho · IQi\ T 

Recompensa 
-0.19 -0,19 0.15 -0.19 -0.22 -0,18 

Carreira -0,12 -0,12 0,13 -0,05 -0.05 0.00 

Valor de p (+ou -) Classificação Condação 

0,00 até 0,19 Bem Fraca 

0,20 até 0,39 Fraca 

0,40 até 0,69 Moderada 

0.70 até 0,89 Forte 

.0.90 &lé 1.00 Muito Forte 

Fonte: Elaborada pela autora 

Neste ano de poucos investimentos chama a atenção o fato de em ambas as visões, 

empresa e empregado, aparecer a iniciativa de recompensa e reconhecimento. Isto demonstra 

que a gestão de Recursos Humanos soube utilizar os parcos recursos em prestigiar os que 

fizeram a diferença e contribuíram para os resultados. Os fatos evidenciam que sistemas de 

remuneração bem-sucedidos residem, principalmente, na habilidade de projetar e gerir 

recompensas, capazes de conci liar as demandas organizacionais c individuais (SOUZA; 

SOUZA, 20 16). 
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Tabela 5: Análise da Correlação dos fndices IFT/IQGP/IQAT l'ersus Ebítda/ Lucro c C rescimento de 
vendas- ano 201 5 

LUCRO LUCRO 
CRESCIMENTO 

Ano: 2015 E BIT DA (em LJSS m ilhõcs) LÍQUIDO LÍQUIDO 
(em%) 

USM II.IIÓES RSMII.IIÓES 

IQGP -0,23 -0,01 -0,01 0,50 
IQAT 0,05 -0.08 -0,08 0,26 

1FT ( Índice de Felicidade no Trabalho)% -0,11 -0,06 -0,06 0,17 

Valor de p (+ou-) Classificação Correlação 

0,00 até 0,19 Bem Fraca 

0,20 até 0,39 Fraca 

0,40 até 0,69 Moderada 

0.70 até 0.89 Forte 

~fHlDAtill 1.00 Muito Forte 

Fonte: Elaborada pela autora 

Já em 201 5, leia-se 2014, o País fo i sede ela Copa do Mundo e fo i ano ele eleições 

presidenciais, marcado pelo segundo mandato da presidenta Dihna Rousseff e pela operação 

Lava-jato que atingiu boa parte das principais empresas do Brasil. O efeito na economia foi 

grande e nas Melhores e Maiores empresas privadas do Brasil houve uma queda de 34% no 

lucro líquido. Para a área de Gestão de Recursos Humanos, o desafio fo i aj udar o time a fazer 

mais com menos, ou seja, sem investimentos as equipes precisaram se desdobrar para 

alcançar as metas de crescimento e lucro. 

Ao analisar os resultados da Tabela 5 nota-se que o IQGP, visão empresa, apresentou 

uma correlação moderada em relação ao crescimento de vendas, o que pode indicar uma 

percepção por parte dos gestores de que as práticas de gestão de recursos humanos geraram 

um crescimento em vendas. Isto fica claro ao se analisar conjuntamente com o resultado 

apresentado na tabela a seguir, Tabela 6, onde as práticas de gestão de recursos humanos -

como liderança, gestão do conhecimento, relações interpessoais, processos e organização, 

sustentabilidade e diversidade e employer branding - apresentam corre lações moderadas em 

relação ao crescimento em vendas. Isto corrobora com a visão de Grimand (20 li ), que afirma 

que a Gestão de Recursos Humanos passa a ser um parceiro estratégico da organização, à 

medida que são pensadas estratégias da área e relação direta com as estratégias corporativas. 

Com base em um diagnóstico organizacional , as estratégias de RH procuram fornecer 

capacidades organizacionais para que as estratégias sejam alcançadas. 
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Tabela 6: Análise da Conelação das Práticas de Gestão de Recursos Humanos 1•ersus Vendas,/ 
I I L CrCSCIIHento em Vell( llS ucro LíQuido c Ebittla -ano 2015 

PRATICAS DE GFST Ao DE VENDAS VENO,\ S CRr,SCI ~t ENTO 
LUCRO LUCRO 

EIIITDA 
A"o: 1015 I.IQU IDO 

RII (PGRII ) RS~IIlHÚES USS~IIliiQES (em%) 
LIQUIDO 

USS~IIlHQES 
RS~IILHÕES US~t IUIÚES 

G:stão Estratégica e obj .(),06 .0.06 0,35 .()Jn .0.06 0.12 

Rcconhccim.:nto c 
0.02 0.02 0,33 0,25 0,24 0.02 

RcconTJcnsa 

ü dcrança 0.03 0.03 0.48 0.02 O,Q2 0.01 

C'arr~ila .o. os .0.05 0,33 .(),03 .(),03 0.14 

Ccstào do conlte\:: in'k!nto e 0,04 0.0-1 O.St 0.13 0,25 0.09 
educacào comorativa 

Índio::e de Qualidade de G:stào de Con• mkaçào In tema .(),0-1 .0.0-1 0,30 .(),OI .(),OI 0.11 

Pessoas - IQGP 
Saúde, Scgm ança c QVT -0.06 -0.06 0,21 0,09 0.08 .0.0-1 

Partk:ipação e Autononi a -0.14 -0.14 0,39 .(),03 .(),OS 0.00 

Relações lnterpessoais 0.12 0.12 0.41 .(),04 -0.05 0,21 

Processos c organÍlaçào 0.03 0.03 0.4-1 0,06 0,06 0.12 

Sustentabilidade e 0,09 0,09 0.43 0,24 0.25 0.09 
di-.·m idade 

En1Jiorer lllanding -0,01 .O. OI 0.44 .(),17 .0.16 0.06 

O,stão Estratégica c obj -0.08 .0,08 0.17 .(),29 .(),30 .0.10 

Udcrança .O,OS -O, OS 0.31 .(),06 .(),07 .(),OI 

Reconhecinll!nto e 
-0.10 .0. 10 

Kecon•:1ensa 
0.15 .(),12 .(),12 .om 

Índice de Qualidade do ambiente d e 
Can~i ra 0.02 om 0.29 .().1 1 .0,11 0.12 

trabalho - IQA T 

Par1kipaçào c Autonon"ia .0.06 .(),06 0.30 -0.16 .().(6 0.03 

G!stào do conll ecim:nto c 
.O. II -0. 11 0,22 .().(0 .().(I .(), lO 

educacào comorativa 

ConJJnicaçào In tema .().13 -0.13 0,27 .(),06 .0,07 .(),02 

Fonte: Elaborada pela autora 

Em 201 6, base 2015, o Brasil entra em crise e o efeito é direto nas Melhores e Maiores 

empresas: o grupo elas 500 maiores empresas do Brasil apresentam um prejuízo de 24 bilhões 

de dólares. As empresas tiveram que buscar fazer mais com menos, mas desta vez cortando 

pessoal. 



Tabela 7 : Análise da correlação dos índices IFT!IQGP/IQAT versus Ebifda /Lucro e 
Crescimento de vendas - ano 2016 

EI31TDA (em lJS$ 
LUCRO LUCRO 

CRESCIMENTO 
Ano: 2016 LÍQUIDO LÍQUIDO 

milhões) 
U$MILHÕES R$MILIIÕES 

(em%) 

IQGP% 0,10 -0,05 -0,05 -0,23 

IQAT% -0,10 -0,09 -0,09 0,27 

1FT% 0,03 -0,04 -0.04 -0,01 

Valor de p (+ ou-) Classificação Conelação 

0,00 até 0,19 Bem Fraca 

0,20 até 0,39 Fraca 

0,40 até 0,69 Moderada 

0,70 até 0,89 Forte 

0.9ÓatéÍ.OO Muito Fo11e 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Observa-se na tabela acima que as correlações são bem fracas. E ao analisar em 

conjunto com a Tabela 8, que mostra o resultado das correlações das práticas de gestão de 

recursos humanos com os indicadores de resultado operacionais, apresentam-se correlações 

bem fracas também - demonstrando o quão duro foi este ano quando, para alcançar as metas, 

as empresas tiveram de abrir mão do seu pessoal. Albrecht et ai. (20 15) advogam que a 

participação dos funcionários deve ser integrada em todas as facetas da relação empregador

empregado, ainda mais em momentos de reestruturação. Nas crises em que há corte de 

pessoal, o papel do gestor de recursos humanos passa a ser estratégico, pois para atingir a 

árdua tarefa de administrar tais recursos os mesmos devem estar cientes das variações 

ambientais em suas transações (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 20 12). 
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Tabela 8: Análise da Correlação das Práticas de Gestão de Recursos Humanos 1•ersw; Vend as I 
crescunento em vendas/ Lucro Líquido e Ebitda -ano 2016 

I'RtÍ.TICASDE LUCRO LUCRO 
Anu: 20/6 ar,srAo DE RH 

VENOAS VENOAS CRESCIMENTO 
LIQU IDO 

EBITOA 
RS~IILIIÓES USSM ILI IÓES 

LIQUIOO 
USSMII.HÕES 

(PGRII) 
(e-m%) 

RS~IIJ.Hór,~ US~IJLI IÓES 

Gestão r-.stratégica e 
·0,09 -0,09 -0,14 0,02 -0,07 0,26 

obi 
Reconhecimento e om 0.03 -0,31 -0,01 ·0,25 0,01 

Recomoensa 

Liderança -0,07 -0.07 -0,22 -0.01 -0.16 0.02 

Carreira 0,08 0,08 -0,28 0.0-1 -0.16 0,21 

('.estão do 
0.18 0,18 -0, 11 -0.05 -0.09 0.17 

conhecin>;!nto e 

Índice de Qualidade Comunicação Interna -0.05 -0,05 -0,13 0,03 ·0,11 0,14 
de <kstão de Pessoas 

Saúde, Segurança c 
- IQGP 

QVI' 
0.08 0,08 -0,21 0.19 -0.13 0,09 

Participação c 
-0.04 .O, ().I 0,03 0.05 -0,14 0,03 

Autonomia 
Relações .om -0.03 -0,09 O,QI -0.06 0.02 

lnteroessoais 
Processos e 

-0.06 -0,06 0,08 0,24 0,14 0,12 
oPanizacão 

Sustentabilidade e 
0.17 0,17 -0,23 0,07 -0.20 0.14 

dil'ersidadc 

Employer Branding 0,0-1 0.0-1 -0, 11 0.00 ·0,22 0,15 

<;estão Estratégica c 
-0,34 -0,34 0.18 0,18 0,12 -0,30 

ob· 

Liderança -0,02 -0,02 0,28 0,12 0.02 -0,07 

Reconhecimento e om 0,03 0,17 0,35 0,06 ·0,25 
Recompensa 

Carreira -0.10 -0,10 0.19 0,16 .O.o2 0,01 

Participação c 
·0,10 -0,10 

Autonontia 
0,26 0.11 -0,0-1 -0.05 

Índice de Qualidade Gestão do 
·0.06 -0,06 0,23 0,13 ·0.01 ·0,02 

conhecin>;!nto c 
do ambiente de 
trabalho -IQAT Comunicação Interna ·0,04 -0,().1 0,18 0.19 0,13 -0.12 

Relações 
·0,03 -0,03 0,27 0,12 0.11 ·0.10 

lntcrocssoais 
Processos c 

·0.05 -0,05 0,18 0.10 0.12 -0,18 
orRanil:lcào 

Saúde, Segurança c 
·0,16 -0.16 0,26 0,16 0.10 -0,25 

ovr 
Sustcntabilidadc c 

-0.05 -0,05 
dil'ersidade 

-0.19 0.05 0,09 -0.02 

[mploycr Uranding ·0.16 -0,16 0,22 0,39 0,19 -0,27 

Valor de p (+ ou-) Classificação Correlação 

0,00 até O, 19 Bem Fraca 

0,20 até 0,39 Fraca 

0,40 até 0,69 Moderada 

0.70 até 0,89 Forte 

. 0:90 Atti 1.00 Muito Forte 

Fonte: Elaborada pela autora 

O retrospecto de cada ano apresenta o tamanho do desafio que as empresas 

participantes deste estudo tiveram de enfrentar para atingir tanto os resultados 

operacionais/financeiros (lucro líquido/Ebitda e crescimento em vendas) bem como para se 
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destacarem na Gestão de Recursos humanos sendo reconhecidas como as melhores empresas 

para se trabalhar. 

As tabelas 9 e 1 O, a seguir apresentam os testes estatísticos considerando o conjunto 

do período analisado deste estudo, ou seja, de 2013 a 2016, em que serão testadas as hipóteses 

propostas. 

Tabela 9: Análise da Correlação dos índices IFT/IQGP/IQAT 1•ersus Ebilda/Lucro c Crescimento de 
vendas - Período 2013-16 

Período 2013 até 2016 
EOITD/\ (em US$ LUCRO LÍQUIDO LUCRO LÍQUIDO CRE..o;;CIMENTO (em 

milhões) U$MILHÕES R$MI LHÔES %) 

IQGP% 0.18 -0,09 -0.09 -0.08 

IQ/\T % -0.10 om O,Q7 0,03 

II·T % O,Q3 0.02 0.02 -0.03 

Valor de p(+ou-) Class ificação Correlação 

0,00 até O, 19 Bem Fraca 

0,20 até 0,39 Fraca 

0,40 até 0,69 Moderada 

0,70 até 0,89 Fo11c 

'"'" .... & ú'ilf Muito Forte 

Fonte: Elaborada pela autora 

Os resultados apresentados na Tabela 09 ela correlação dos índices 1FT, IQGP e IQAT, 

em relação aos indicadores de resultado operacional/financeiro, levando-se em conta o 

período todo do exercício 2013 a 2016, demonstraram uma correlação bem fraca. Assim 

como a análise das correlações das práticas ele gestão de recursos humanos com os 

indicadores operacionais (Tabela 1 0), onde, de forma geral, se tem uma correlação de bem 

fraca a fraca. Todavia, destacam-se no IQAT, visão do empregado, duas práticas com impacto 

moderado sobre o crescimento de vendas no período todo, que são participação I autonomia 

dos empregados e comunicação interna. Ratifica-se que a boa comunicação da empresa com 

seus empregados possibilita entre outras coisas o atingimento de metas, o compartilhamento 

da estratégia, e gera ao líder a possibilidade de desenvolver um clima organizacional onde as 

pessoas se sintam confortáveis em sugerir e colaborar (LIMONGI-FRI\NÇA, 2008). 
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Tabela 10: Análise da correlação das Práticas de Gestão de Recursos Humanos versus Vendas,/ 
CI'CSCIIIICn t I / L U 'I El 'l P J 201316 o em ve1H as UCI'O tq tm o e ' ~li~(/ - enoc o -

/'oíodo: 2013 até 
PRATICAS DE 

VENDAS VENDAS CRESCIMFNTO (e m l.U(l{O ÚQUIDO l UCROÚQlllDO FJIIlDA 
CP.>TAODE RII 

}0/6 
(PGRH) 

RI~IIU!ÓES USI~IIU!ÓES ~~) RI~IIUIÕES US~IIUiÕES USI~IIUIÕES 

Q stão Estra t~gk:-a e 
-0.10 .0.10 -0.06 O,()l -0.09 0.22 

ob· 
Reconhecmnto e 

.(),06 -0.06 
Re~on"l)tn sa 

-O.OS 0.01 .0,18 0.14 

l..idcran~J. .(),09 .0.09 .O.rY> 0.00 .O.IS 0,12 

C'arr~ira 0.02 om -O.IS 0.01 .0,12 0.20 

G:-stão do 
O. OS o.os .0.10 .0,02 -4>.12 O. IJ 

conhec~nto e 

indi.:c.dc Qo:~!Xhdc de Con"JJ nKaçlo Interna -0.04 .0,04 .O.IS 0.01 -0.09 0.12 
Ca:stào de ressoas · 

SaUdc. Segurança c 
IQG' ovr -0,0) -O.OJ 0.10 0.09 -0.11 0.09 

P.anKípaçlo e 
.().()S -O.OS -0,16 0.04 .(),IJ 0.02 

Autononi.J 

Relações 
-O.OJ .O.OJ .().(fi 0,00 .(),OS O.OJ 

Internes soai,. 
Processos e -0,0) -0.0) 
or"anir.\c.ão 

-O.OS 0.17 0.12 0.12 

Sustentab1bdade e o.u o.u .()l4 0.06 -0,13 0.12 
diversidade 

Errj>loyer o ... nding 0.02 0,02 .(),23 0.00 .(),lO 0.11 

G!;t!o 8tratégk.1 e 
-0,01 .(),OI .(),07 O.OJ 0.11 .(), IJ 

ob· 

liderança 0.01 0.07 o. os O.oJ 0.09 -0.06 

Re..:onheórocn lo c 0,0) 0,0) 
Rec.onnens.a: 

.o.os 0,11 0,04 -O. IJ 

CatTt-ira 0,00 0,00 0,01 om 0.04 0.00 

P.utkipJç3o e 
0,02 0,02 0.40 0,0) o.os .(),01 

Autononi.l 

Índice de Qual:-dade do ~stãodo 
O,OJ O.OJ 0.34 0.06 0,06 -0.01 

conhedrnmto c 
arril~nte de trabalho-

IQAT Corrunic.açào Interna 0.11 0.11 0,40 0.01 0.16 -0.06 

Kchçõcs -0,0) .(),0) 0,27 0.12 0.11 -0,10 
(ntcml';, oa is 
Pcacessos e 

.(),OS -O, OS O, IS 0,10 0,12 .().JS 
oruniT.ac.io 

S3.úde. Segurança e 
.(),16 -0,16 0,26 0,16 0.10 .().li 

ovr 
Susttnlabtlidade e 

-0,05 -0,05 -0.19 0.0~ 0.09 -0,02 
diverskhde 

F.flllloycr BrandFag -0,16 .().16 0.22 0,19 0.19 .(),27 

Valor de p (+ ou-) Class ificação CorTelação 

0,00 até 0,19 Bem Fraca 

0,20 até 0,39 Fraca 

0,40 até 0,69 Moderada 

0,70 até 0,89 Forte 

n_on At~ 1.00 Muito Forte 

Fonte: Elaborada pela autora 

É neste momento que se testam as hipóteses: considerando que na HO se estabeleceu 

que o Índice de Felicidade no trabalho (1FT) impacta os indicadores de resultados das 

empresas, analisando os resultados ano a ano e principalmente a Tabela 9, referente ao 

conjunto do período analisado, não se encontrou suporte para esta hipótese; logo, a hipótese 

HO foi rejeitada, uma vez que a correlação é bem fraca (0,03) . Por outro lado, pode-se aceitar 

a H I que previu que o Índice de Felicidade no trabalho (1 FT) não impacta os indicadores ele 

resultados das empresas. Logo se vê que o 1FT, que é composto pelas práticas da gestão ele 
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recursos humanos, não demonstra qualquer correlação com o lucro líquido, Ebitda e o 

crescimento em vendas. Esta identificação gera certa !i·ustação neste momento do estudo, 

dado que temos no marco teórico indicações desta correlação. Dando continuidade às 

investigações procura-se responder ao objetivo intermediário desta pesquisa que é identificar 

quais itens da Gestão de Recursos Humanos têm maior contribuição nos resultados 

operacionais/financeiros, lucro líquido, Ebitda e crescimento das vendas. Analisando os 

resultados dos testes estatísticos na Tabela 10 acima, foi possível perceber no IQAT uma 

correlação moderada (0,40) nos índices de participação/autonomia e comunicação interna. O 

IQA T representa a visão do empregado sobre a empresa, portanto cabe considerar-se a 

relevância desta identificação. 

Em relação ao segundo objetivo intermediário deste estudo, o intuito era desenvolver 

uma forma de medir o impacto da Gestão de Recursos Humanos na obtenção de resultados 

operacionais/financeiros, Lucro Líquido/ Ebitda I crescimento em vendas; não foi possível 

encontrar nenhuma fatie correlação que pudesse ser considerada para esta finalidade. Stark 

(2008) afirma que pessoas são um dos principais ativos das empresas, mas as empresas não 

sabem (ou não querem) criar indicadores que possam espelhar a contribuição deste ativo. 

Assim se entende que não será possível através desta pesquisa atingir o objetivo 

principal que é identificar em que escala a Gestão de Recursos Humanos contribui para a 

geração de vantagem competitiva. 

Apesar da crença de que as pessoas são o core das empresas e de suas rems 

contribuições para o atingimento de resultados operacionais/financeiros satisfatórios, esta 

pesquisa não foi capaz de apurar esta constatação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa teve como objetivo principal identificar em que medida a Gestão de 

Recursos Humanos pode gerar uma vantagem competitiva para as empresas, bem como 

identificar quais itens da gestão de RH contribuem para o resultado operacional/financeiro 

(lucro líquido, Ebitda, crescimento em vendas), e, por fim, e desenvolver uma forma de medir 

o impacto da GRH sobre o mesmo. 

Atingir estes questionamentos faz-se necessário uma vez que as organizações 

atualmente precisam comprovar os impactos dos investimentos realizados na área de Gestão 

de Recursos Humanos que vêm aumentando consideravelmente ano após ano, bem como para 

aproximar as teorias e as práticas de gestão de RH, tirando desta discussão o caráter subjetivo 

desta função organizacional. 

A ideia inicial desta pesqmsa era buscar na teoria da visão baseada em recursos 

embasamento suficiente para explicar o impacto da Gestão de Recursos Humanos nos 

resultados operacionais/financeiros das empresas, a ponto de esta se tornar uma vantagem 

competitiva. Todavia, ao longo do desenvolvimento da pesquisa, percebeu-se que os 

resultados operacionais/financeiros, assim como a própria performance das pessoas dependem 

e sofrem de impactos externos à firma. Desta forma, foi necessário incluírem-se as outras 

teorias de estratégia que contribuem com uma visão complementar, ou seja, ambientes interno 

e externo. 

Para esta finalidade, realizou-se uma revisão sobre artigos, pesqmsas e livros dos 

principais constructos abordados nesta pesquisa. Este levantamento serviu de alicerce para a 

pesquisa bem como para a metodologia escolhida. 

Após a definição desta metodologia, o estudo buscou analisar o maior número de 

correlações possíveis com os índices propostos, porém o nível de correlação apontado foi de 

fraco a muito fraco. Nesse cenário, conclui-se que, apesar da boa gestão de recursos humanos 

e da existência de lucro nas empresas analisadas, a correlação delas é baixa e não é possível 

medir o impacto de uma na outra. Isto gera uma decepção sobre os resultados, pois a 

expectativa era encontrar uma grande correlação entre o índice de felicidade no trabalho e os 

resultados operacionais/financeiros das empresas analisadas. Por outro lado, deixando a 

decepção de lado, encontra-se uma oportunidade para novas investigações e alguns insights 

que poderão ajudar nos próximos estudos acerca deste tema, tão impmiante e atual. Os 

mesmos serão apontados mais à frente. 
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Dando continuidade, o estudo utilizou a análise estatística da série histórica disponível 

dos indicadores que são considerados para a formação do Índice de Felicidade no Trabalho 

(IFT), índice criado pela Revista VOCÊ S/ A em 1997 e os correlacionou com as medidas de 

desempenho operacional/financeiro (lucro Iíquido/Ebitda c crescimento em vendas) das 500 

Maiores e Melhores empresas do Brasil buscando identificar quais contribuem mais para o 

crescimento das vendas. Neste aspecto encontrou-se uma correlação moderada nos índices de 

participação/autonomia e comunicação interna apontadas pelos próprios empregados. Este 

resultado deve ser destacado, pois corrobora com a explicação de Albrecht et ai. (20 15) de 

que há uma série de estruturas teóricas bem desenvolvidas que demonstram como a Gestão de 

Recursos Humanos que apoia e desenvolve habilidades e a motivação dos funcionários 

impacta o aumento da produtividade, criatividade e esforço que irão resultar em melhor 

desempenho, lucro e crescimento. Desta forma pode-se recomendar às empresas de forma 

geral investir nestas duas práticas alinhando, assim, a estratégia de Gestão de Recursos 

Humanos com os objetivos de resultado da empresa; com este alinhamento e 

acompanhamento poderá se ter uma identificação e talvez medida do impacto de uma na 

outra. 

A busca pela metrificação da contribuição da Gestão de Recursos Humanos ao ponto 

de esta gerar uma vantagem competitiva não foi possível pela presente investigação. Percebe

se, então, que este objetivo não é tarefa simples, principalmente pelo limite metodológico 

desta pesquisa, o que sugere aos próximos estudos uma análise multivariada que permita 

serem definidos com mms exatidão os fatores de influência nos indicadores 

operacionais/financeiros propostos para a análise. Esta talvez seja a maior limitação desta 

pesquisa; outra grande limitação é o tamanho da série histórica analisada. Estas conclusões e 

insights abrem caminho para novos e mais profundos estudos sobre este tema. 

5.1 IMPLICAÇÕES ACADÊMICAS E PRÁTICAS 

Pode-se afirmar que este estudo contribui para a academia, pois abre caminho a novas 

investigações uma vez que traz dúvidas e questionamentos à questão de como se pode medir a 

contribuição da Gestão de Recursos Humanos ao ponto de esta gerar uma vantagem 

competitiva, e como se pode medir sua contribuição na melhora ou na obtenção de resultados 

operacionais/financeiros melhores. 
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Do ponto de vista prático traz a contribuição sobre quais práticas da área de Gestão de 

Recursos Humanos são reconhecidamente, pelos funcionários, as mais efetivas no 

crescimento das vendas. A participação/autonomia e comunicação interna foram as ações, 

entre todas as propostas pela área de Gestão de Recursos Humanos, que se destacaram. Sendo 

assim, este estudo indica para aquelas empresas que tenham interesse investir nestas duas 

iniciativas. Práticas que promovem a motivação e o esforço, a capacitação e a criação de um 

ambiente propício à contribuição do empregado (JIANG ct ai., 2012) geram condições 

favoráveis ao desenvolvimento de recursos e de capacidades que criam valor para as 

organizações, contribuindo para seu desempenho e para o surgimento de vantagens 

competitivas sustentáveis (BARNEY; WRIGHT, 1998). 

Conclui-se, então, com a importância deste estudo para as pessoas: sem pessoas não 

existe mercado nem empresas, pessoas são o coração das organizações c por isso é tão 

importante que estudos futuros continuem a buscar uma forma de se medir esta contribuição 

de forma clara e simples. 
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