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RESUMO: Introdução: A gestão estratégica nas empresas é de extrema relevância quando se 

almeja alcançar o sucesso. As organizações estão se adequando à medida que enxergam a 

necessidade da mudança dos processos, da perda de produtividade e de espaço para novas 

empresas com melhor preparo para lidar com o mercado e todas as mudanças que com ele 

surgem. Nesse Âmbito, a gestão estratégica de pessoas é uma forma de gestão baseada em traçar 

objetivos que trazem melhores resultados para as empresas, modelando e reformulando os 

processos e principalmente trabalhando o engajamento dos colaboradores e demais pessoas que 

participam de uma organização. As organizações ganham uma visão sistêmica, aperfeiçoam 

seus recursos e o seu tempo, ao implantar a gestão estratégica em seus ambientes. Objetivo: O 

objetivo da pesquisa demonstrar a importância da gestão estratégica de pessoas como fator 

resultante do sucesso organizacional. Metodologia: A metodologia utilizada na presente 

pesquisa foi por meio da pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa.  Resultados:  

Segundo Ruggiero (2020, p. 8) “é preciso que os gestores enxerguem os indivíduos não apenas 

como recursos humanos, mas também como fonte de conhecimento, sendo necessário 

desenvolver esses conhecimentos a fim de que estejam em concordância com a estratégia da 

companhia a médio e longo prazo”. A organização que aplica a estratégia passa a calcular esses 

riscos e melhorar seus passos para que tanto a parte financeira não se desestabilize quanto as 

pessoas envolvidas venham a transparecer os problemas ali existentes. Visto isso os gestores 

podem mudar suas práticas administrativas desde o momento atual. Segundo Ulrich et al. (2014. 

p. 215) “no futuro, a abordagem do RH de fora para dentro será uma prática importante para a 

área. Ter uma abordagem assim significa entender completamente todas as necessidades dos 

stakeholders da empresa e procurar uma agenda de RH adequada”. Portanto cada gestão 

estratégica deve ser conduzida conforme a melhor estratégia para a realidade de cada empresa 
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sendo considerada como fator de extrema relevância a competitividade de mercado. 

Considerações finais: A concorrência é uma das barreiras enfrentadas por gestores, e a má 

gestão pode e traz inúmeras desvantagens para todos os envolvidos. A gestão estratégica se 

mostra uma aliada muito forte para os gestores hoje em dia. 
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