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RESUMO

No campo da gestão estratégica de pessoas, uma preocupação que está em evidência é a
investigação de variáveis mediadoras da relação entre gestão estratégica de pessoas e
desempenho organizacional. Para desvendar as etapas intermediárias do processo de geração
de resultados da gestão estratégica de pessoas, pesquisas anteriores sugerem a análise de
fatores no nível organizacional, a exemplo das capacidades organizacionais. Nesse contexto, o
objetivo geral desta pesquisa foi estabelecer relações entre as configurações de estratégias de
gestão de pessoas, as capacidades organizacionais e o desempenho organizacional dos meios
de hospedagem do Nordeste brasileiro, oferecendo subsídios para a gestão eficaz dos
empreendimentos e para a maximização de resultados no setor. Foi desenvolvido um estudo
descritivo e relacional, de abordagem quantitativa. Foram aplicados questionários a 151
gestores de meios de hospedagem localizados nos dois principais destinos turísticos de quatro
estados do Nordeste do Brasil, a saber: Salvador/BA, Porto Seguro/BA, Fortaleza/CE, Canoa
Quebrada/CE, Recife/PE, Porto de Galinhas/PE, Natal/RN e Pipa/RN. As estratégias de
gestão de pessoas foram avaliadas segundo o Modelo de Valores Competitivos de Cameron e
Quinn (2006). As capacidades organizacionais foram investigadas a partir do modelo de
múltiplos papéis de Ulrich (1998; 2000). O desempenho organizacional foi avaliado com o
uso de indicadores adotados por pesquisas anteriores: taxa de ocupação hoteleira, valor da
diária média, desempenho financeiro, produtividade do trabalho e qualidade dos serviços. Os
dados foram analisados por meio da aplicação de diversas técnicas estatísticas adequadas às
características dos dados e aos objetivos do estudo. Os resultados revelam que existe um
razoável equilíbrio na implementação das diversas configurações do Modelo de Valores
Competitivos. Entretanto, percebe-se uma tendência de que os hotéis conseguem implementar
melhor as estratégias de gestão de pessoas que apresentam enfoque organizacional orientado
para o ambiente interno e implementar menos as estratégias voltadas para o ambiente externo.
Também se verificou uma tendência entre os meios de hospedagem de conseguirem
desenvolver melhor as capacidades organizacionais orientadas para o cotidiano e para o nível
operacional e de enfrentarem maiores dificuldades para desenvolver as capacidades
organizacionais orientadas para o futuro e para o nível estratégico. As relações encontradas
confirmam a sobreposição proposta por Cameron e Quinn (2006) entre as estratégias de
gestão de pessoas do Modelo de Valores Competitivos e as capacidades organizacionais do
modelo de múltiplos papéis de Ulrich (1998) e revelam outras associações concomitantes e
complementares. Essas múltiplas relações identificadas corroboram a perspectiva
configuracional ao sugerirem a existência de modelos híbridos, em que sejam contemplados
elementos dos quatro modelos de gestão de pessoas analisados nesta pesquisa, buscando uma
combinação sinérgica entre eles para maximizar e usufruir dos benefícios que cada um é
capaz de proporcionar. Apenas duas capacidades organizacionais exercem influência direta
sobre o desempenho organizacional, ambas voltadas para as atividades de administração de
pessoal, apresentando maior ênfase sobre as pessoas e traduzindo maior flexibilidade. Por
outro lado, análises complementares atestaram que os hotéis que conseguem desenvolver as
quatro capacidades organizacionais de forma conjunta e equilibrada alcançam um
desempenho superior, confirmando assim a noção de equilíbrio defendida pelos autores de
ambos os modelos. As constatações permitiram ampliar a compreensão sobre as relações entre
as estratégias de gestão de pessoas e o desempenho organizacional, inserindo as capacidades
organizacionais como variável mediadora.
Palavras-chave: Gestão Estratégica de Pessoas. Estratégias de Gestão de Pessoas.
Capacidades Organizacionais. Desempenho Organizacional. Hotelaria.
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ABSTRACT

In the field of strategic human resource management there is evident concern with
investigation into variables that intercede in the relationship between strategic human
resource management and organizational performance. In order de clarify the intermediate
steps in the process of generating results of strategic human resource management, earlier
research suggests an analysis of factors at the organizational level, an example being
organizational capabilities. Within this context, the general objective of this research was to
establish relationships among the settings of human resource strategies, organizational
capabilities and organizational performance in the hotel sector in the Brazilian Northeast,
offering support for the management efficacy of these business undertakings and for the
maximization of results in the sector. A descriptive and relational study, with a quantitative
approach, was designed. One hundred and fifty-one questionnaires were applied to managers
of hotels located in the two principal tourism destinations of four states in the Northeast
Region of Brazil: Salvador, BA, Porto Seguro, BA, Fortaleza, CE, Canoa Quebrada, CE,
Recife, PE, Porto de Galinhas, PE, Natal, RN and Pipa, RN. Human resource strategies were
evaluated according to Cameron’s and Quinn’s (2006) Competitive Values Model.
Organizational capabilities were investigated by way of Ulrich’s (1998, 2000) Multiple Roles
Model. Organizational performance was measure by use of indicators adopted from earlier
research: hotel occupation rate, average value of daily rates, financial performance, labor
productivity and service quality. Data were analyzed through the application of diverse
statistical techniques consistent with the characteristics of the data and research objectives.
The results reveal that there exists a reasonable equilibrium in the implementation of the
diverse configurations of the Competing Values Model. However, a tendency to be more able
to put into practice human resource strategies that present an organizational focus oriented
toward the internal environment and to a lesser implementation of strategies directed toward
the external environment was perceived. Also, a tendency was verified, among the hotels, to
be more able to develop organizational capabilities orientated toward the day-to-day and for
the operational level and to encounter greater difficulties in developing organizational
capabilities directed toward the future and for the strategic level. The relationships
discovered confirm the super positioning proposed by Cameron and Quinn (2006) between
the human resource strategies of the Competing Values Model and the organizational
capabilities of Ulrich’s (1998) Multiple Roles Model and reveal other concomitant and
complementary associations. The multiple relationships identified in the study lend support to
a configurational perspective that suggest the existence of hybrid models, in which elements
of the four models of human resource management analyzed here are contemplated, in the
search for a synergetic combination among the models in order to maximize and take
advantage of the benefits that each model is capable of providing. Only two of the
organizational capabilities exercise direct influence over organizational performance, both
focused upon personnel administration activities, presenting greater emphasis on people and
translating into greater flexibility. On the other hand, complementary analyses present
testimony that hotels that are able to develop the four organizational capabilities in a jointly
and equilibrated form, manage to reach higher performance, thus confirming the notion of
equilibrium defended by the authors of both models. The findings permit a comprehension
and amplification of the relationships between human resource strategies and organizational
performance, inserting organizational capabilities as a mediating variable.
Keywords: Strategic Human Resource Management. Human Resource Strategies.
Organizational Capabilities. Organizational Performance. Hospitality.
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