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RESUMO: Este artigo objetiva discutir a valorização do colaborador interno na 
organização como fator de maior produtividade e lucro para a empresa, numa 
relação de satisfação para ambos. Apresenta o conceito de governança inerente à 
Gestão de Pessoas como um dos fatores que têm contribuído muito para o sucesso 
das empresas e o alcance de objetivos de funcionários, por conceber a pessoa 
como alguém imprescindível para o crescimento e sucesso da organização. Mostra 
ainda a definição de capital humano e a sua relevância para as organizações, haja 
vista que este vem imbuído de capital intelectual. Destaca também a importância da 
motivação humana para um melhor desempenho nas atividades laborais.  
 

Palavras-chave: valorização, capital humano, organização.  

 

1. NTRODUÇÃO 

 

Muitas organizações têm fracassado, ou até chegado à falência, por 

conseqüência da crise econômica e social mundial que abala a estrutura 

econômico/financeira da maioria dos setores públicos e privados, sobretudo das 

organizações empresariais. 

De acordo com Cardoso Jr. (2001), as crises acontecem em diferentes 

períodos históricos; no caso brasileiro, a crise foi “fruto de desmonte do projeto 

nacional-desenvolvimentista fundado, grosso modo, nos anos 30 [...]” (p.31), e 

posteriormente, desenvolvidas com outras perspectivas ideológicas, particularmente 

na atualidade, por meio do sistema econômico neoliberal. A crise atinge países 

direta e indiretamente, como é o caso do Brasil, mas a relação de interdependência 

mundial faz com que as relações econômicas sejam universalizadas, sem fazer 

distinções de continente, sistemas etc. 

Diante do cenário econômico acima citado, as organizações empresariais 

precisam adquirir uma visão estratégica de valorização dos seus funcionários, uma 

vez que a parceria com esses colaboradores pode proporcionar às empresas maior 

produtividade e lucro, no sentido de que a interação com a empresa proporciona 

uma relação de crescimento, de estratégias de desenvolvimento, de práticas 

inovadoras e de perspectivas futuras. 

Os colaboradores podem contribuir de variadas formas para o crescimento da 

empresa, por meio do conhecimento, das capacidades e das habilidades que 

possuem, haja vista que o parceiro mais íntimo da organização é o colaborador, uma 

vez que está presente em grande parte no desenvolvimento das realizações diárias, 
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dando vida, dinamismo ao que realizam; as pessoas constituem parte integrante do 

capital humano das organizações empresariais.  

Nesse sentido, as empresas que apresentam características de valorização 

dos seus colaboradores como parceiros, fornecedores, consumidores dos produtos, 

serviços, ideologia da empresa, constituem-se com mais solidez e estabilidade de 

crescimento, no sentido da governança: 

Para Kissler e Heidemann (2006); 

 

Aqui a governança é entendida como uma alternativa para a gestão 
baseada na hierarquia. Em relação à esfera local, ela significa que as 
cidades fortalecem cada vez mais a cooperação com os cidadãos, as 
empresas e as entidades sem fins lucrativos na condução de suas 
ações. A cooperação engloba tanto o trabalho conjunto de atores 
públicos, comunitários e privados, quanto também novas formas de 
transferência de serviços, para grupos privados e comunitários (p. 3).  

 

A ideia aqui é desenvolver uma relação de maior participação no contexto 

social objetivando uma construção na lógica social, no sentido de aprender a 

vivenciar as relações de gerenciamento, tanto no ambiente social, como escolar, 

familiar e empresarial, uma vez que muitas empresas têm base numa estrutura 

familiar. 

De acordo com Jann (apud KISSLER; HEIDEMANN, 2006. p. 3); 

 

[...] Uma forma autônoma (self-organizing) de coordenação e 
cooperação, por meio de redes interorganizacionais, que podem ser 
formadas por representantes de organizações políticas e 
administrativas, associações, empresas e sociedades civis, com ou 
sem participação estatal. 

 

A governança está intrinsecamente atrelada à gestão, pois em toda 

gestão/administração há hierarquia, e em todo ambiente organizacional, seja ele 

público ou privado, existe governança. Aprender a compreender o que é a gestão 

em diferentes níveis e formas ofereceria maiores possibilidades de crescimento e 

sucesso empresarial. 

Entretanto, numa relação de modelos tradicionais de gerenciamento, 

pautados em premissas hereditárias, a concepção de gestão tende a ser utilizada de 

forma autoritária, reproduzindo uma relação familiar e social de determinações e 

imposições sociais. 
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Dessa forma, quando tratados como parceiros da organização, os 

colaboradores são capazes de conduzir a organização à excelência, eficácia, 

eficiência e ao sucesso, com base na concepção de que o crescimento da empresa 

é compreendido como o crescimento do colaborador, através de ações que 

envolvem responsabilidade, compromisso e satisfações pessoais, pautadas no 

reconhecimento da empresa, por meio de remunerações fixas ou varáveis, entre 

outros benefícios que possam reforçar a participação na empresa. Devemos 

ressaltar que a política de valorização dos colaboradores proporciona uma 

rotatividade mínima de pessoal, reduzindo também os gastos que as organizações 

empresariais têm para contratar novos funcionários, pois à medida que realiza 

admissões, a empresa tem que proceder com treinamentos, cursos de qualificação, 

dentre outros.  

Compreendemos que essas práticas empresariais devem estar relacionadas 

às políticas de valorização dos colaboradores, particularmente, numa relação em 

que as determinações partam de ambas as partes, colaboradores e empresários 

partilhando de ideias, de sugestões, de colaboração, objetivando uma relação na 

qual as necessidades de um estejam presentes no outro; ou seja, ao remunerar os 

colaboradores, as empresas o fazem com base nas expectativas dos colaboradores, 

partilhando e criando acordos que possam atender aos interesses de ambos, ao 

invés de impor as suas decisões. 

Assim, ao realizarem de forma satisfatória e com eficiência suas políticas 

empresariais, as organizações proporcionam um processo de crescimento contínuo, 

com capacidade de valorizar seus clientes, colaboradores, acionistas etc., numa 

política de transparência comercial e empresarial.  

Nesse contexto, o presente artigo discute o fato de algumas empresas ainda 

terem a visão de que a exploração exacerbada da força de trabalho do colaborador 

é o principal meio para a obtenção de lucros para a organização, razão pela qual 

muitas organizações ainda exploram seus funcionários para obter altos lucros, ao 

mesmo tempo em que existem empresas que perceberam que o sucesso 

empresarial está atrelado ao bom relacionamento com o funcionário, observando 

que os novos ambientes de produção e competitividade crescente no mundo dos 

negócios têm como afirmação a necessidade de valorizar os colaboradores internos 

e de criar condições favoráveis para aumentar seu desempenho e a sua satisfação 

no trabalho, e consequentemente, o crescimento social e econômico da empresa. 
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A pesquisa é de cunho bibliográfico e se baseia em estudiosos da área de 

Gestão de Pessoas e Recursos Humanos, como Chiavenato, Glenn Rowe, Tamayo, 

Paschoal, Paiva, dentre outros que têm conhecimento aprofundado referente ao 

tema em questão. Sobretudo, pretendemos, com a construção desse artigo, mostrar 

que as organizações precisam investir no capital humano, incentivando seus 

funcionários a trabalharem com satisfação, envolvendo-os de forma motivadora, 

fazendo com que eles se sintam realmente importantes no processo de crescimento 

da empresa. 

 

2. A VALORIZAÇÃO DO FUNCIONÁRIO NAS ORGANIZAÇÕES PRIVADAS 

 

As organizações empresariais devem desenvolver concepções e políticas 

pautadas na valorização de seus colaboradores internos, pois ao mesmo tempo em 

que recompensam seus colaboradores, também se consolidam como empresas de 

qualidade, capazes de concorrer com outras, diante do cenário de competitividade 

que vivenciam na atualidade. Nesse sentido, são necessários investimentos em 

políticas organizacionais voltadas para o reconhecimento/valorização do capital 

intelectual humano, o que favorece o crescimento da organização no âmbito da 

produtividade e consequentemente na obtenção de maiores lucros. 

A partir das argumentações de Paiva (2001), concordamos que o capital 

humano está atrelado ao capital intelectual, haja vista que a educação é 

fundamental para o desenvolvimento social e econômico de um povo, uma vez que 

não há possibilidade de desenvolvimento sem educação. O conhecimento é um dos 

bens mais valiosos em um mundo contemporâneo extremamente competitivo e 

seletivo. A Gestão de Pessoas, mais do que nunca, está focada no capital humano e 

nas suas conseqüências sobre o capital intelectual da organização. 

As pessoas devem ser compreendidas como parceiras das organizações, por 

serem as implementadoras de práticas e de decisões, entre elas as que envolvem o 

crescimento da empresa, as reestruturações empresariais, as cobranças do 

mercado competitivo, as ideologias mercadológicas; dentre esses fatores, 

apontamos a relevância da inteligência racional, lógica e emocional, que 

proporcionam significados e rumos aos objetivos empresariais. 

Nesse sentido, as pessoas constituem parte integrante do capital da 

organização empresarial, e como capital humano precisa ser valorizado dentro de 
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uma organização. É pertinente valorizá-los para incentivar o crescimento pessoal, 

haja vista que a satisfação dos colaboradores implica em maior êxito para empresa. 

Apesar de as empresas estarem aprimorando estratégias que valorizam as 

necessidades pessoais e sociais dos colaboradores, devemos destacar a 

necessidade de uma liderança, particularmente na figura do gestor empresarial. 

De acordo com Glenn (2002), 

 

As atitudes dos líderes visionários em relação às metas opõem-
se às dos líderes gerenciais. Líderes visionários são 
relativamente mais proativos, moldando idéias em vez de se 
oporem a elas. Exercem influência de uma maneira que 
determina a direção que a organização deve tomar. Eles criam 
imagens e suscitam expectativas, alterando humores e 
definindo desejos específicos e objetivos. Influenciam o que as 
pessoas acreditam ser possível, desejável e necessário. 
Líderes visionários esforçam-se para aprimorar escolhas e 
abordagens novas para problemas antigos (p. 11). 

 

Nesse sentido, apontamos a compreensão pelas empresas dos problemas 

antigos, no que concerne à relação entre os colaboradores e as empresas. O 

binômio organização/colaboradores é uma relação complexa, de interesses inter-

relacionados. Por isso, as relações que envolvem questões em torno da segurança, 

estabilidade, qualidade dos serviços prestados, também estão constituídas pelas 

concepções que envolvam as estratégias que são utilizadas pela empresa para 

atender aos colaboradores. 

Um ponto que consideramos fundamental diz respeito à forma como as 

empresas qualificam seus colaboradores. Sabemos que para uma empresa ter muito 

sucesso é indispensável que seus funcionários recebam treinamento, formações, 

cursos de qualificação, dentre outros; são processos imprescindíveis para 

desenvolver pessoas para a atividade laboral e, consequentemente, para o 

crescimento da empresa. 

 Tamayo e Paschoal (2003), em seus estudos sobre motivação laboral, 

compreendem que as estratégias de motivação laboral estão relacionadas à 

motivação e ao perfil do trabalhador. Desse modo, as ações de motivação são mais 

eficientes, uma vez que o trabalho é motivador e as motivações pessoais são 

estimuladas. 

As organizações apresentam diferentes maneira de lidar com seus 

colaboradores internos; algumas não oferecem benefícios e/ou recompensas, 
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provavelmente por não considerarem que as valorizações de salário, de benefícios e 

recompensas possam ser utilizadas como mecanismo propulsor para o ser humano 

alcançar seus objetivos. São empresas ainda direcionadas apenas à lógica da 

necessidade primária de sobrevivência e de dependência que alguns colaboradores 

ainda apresentam; consideramos, porém, que as relações atuais de um mercado de 

trabalho competitivo, global e multidisciplinar favorecem o crescimento dos 

colaboradores em diferentes aspectos. 

De acordo com Tamayo e Paschoal (2003); 

 

Entre a pessoa e a organização onde ela trabalha, existe uma 
verdadeira dinâmica que é fundamental para a obtenção dos 
objetivos tanto da organização como do empregado. Esta dinâmica é 
determinada pelas exigências do próprio trabalho e da organização e 
pelas demandas do empregado (Peiró e Prieto, 1996). O equilíbrio 
entre as duas fontes desta dinâmica (o trabalho/empresa e a pessoa) 
tem consequências positivas tanto para a organização quanto para o 
empregado. Os benefícios para a organização manifestam-se na 
qualidade e na quantidade de trabalho executado pelo empregado. 
As consequências para ele situam-se principalmente no nível da 
realização pessoal, da satisfação, do bem-estar e da auto-estima (p. 
36). 

 

Nesses aspectos, nos perguntamos de que forma os colaboradores podem 

ser motivados numa sociedade atual e quais os aspectos motivacionais numa 

sociedade neoliberal. 

As empresas precisam perceber, cada vez mais, que os colaboradores têm 

que ser observados como o seu ativo principal. É neste cenário que se evidencia a 

relevância da participação dos recursos humanos, responsáveis por proporcionar à 

organização soluções para que os seus colaboradores possam desempenhar da 

melhor forma o seu trabalho, atento a todos os anseios pessoais e do ambiente 

social dentro da organização. Inserir programas de qualidade de vida no trabalho, 

treinamentos, incentivos financeiros e de bem-estar é uma das funções do setor de 

recursos humanos, além de organizar políticas e ações para que as pessoas 

possam desempenhar seu trabalho com a maior eficácia, eficiência e efetividade. 

As pessoas podem aumentar ou reduzir as forças e fraquezas de uma 

organização, dependendo da maneira como elas são tratadas. Elas podem ser a 

fonte de sucesso como podem ser a fonte de problemas. Para que os objetivos da 



9 

 

Gestão de Pessoas sejam alcançados, é necessário que as pessoas sejam tratadas 

como elementos básicos para a eficácia organizacional. 

 

Muitos fatores influenciam no comportamento do funcionário, desde o 
seu relacionamento fora da organização até o ambiente de trabalho. 
O comportamento humano independe do passado ou do futuro, mas 
depende do campo dinâmico atual, o campo dinâmico é o espaço de 
vida que contém a pessoa e o seu ambiente psicológico, 
(CHIAVENATO, 2004, p. 2).  

 

Compreendemos que a forma como os funcionários são tratados nas 

organizações representa uma percepção da produtividade dentro das empresas. As 

empresas na atualidade enfrentam um mercado competitivo e dentro dessa lógica, o 

capital humano é compreendido por muitas empresas como um investimento. Lidar 

com pessoas dentro das relações sociais e compreender a dinâmica das relações 

humanas permite que as empresas desenvolvam estratégias presentes e futuras 

para seu próprio crescimento. 

O motivo da falência de muitas organizações não é a ausência de treinamento 

ou de capacidade técnica dos funcionários, mas o relacionamento fetichizado entre 

organização e funcionários. Percebe-se em muitas organizações, que no momento 

de admissão, os empregados recebem treinamentos, cursos, capacitações, dentre 

outros formações, mas a cultura organizacional e a orientação para o perfil do 

trabalhador não são sempre viabilizados pelas empresas. Assim, o motivo da 

atividade laboral ineficiente está vinculado às relações interpessoais intrínsecas à 

organização. 

Quando têm suas necessidades atendidas dentro da empresa, as pessoas 

desempenham suas funções com motivação e desempenho, em busca de objetivos 

tanto pessoais como empresariais. Elas já trazem consigo perspectivas pessoais 

que as motivam a buscarem os seus objetivos. Entretanto, muitas organizações têm 

dificuldades de orientar as pessoas para que o trabalho seja realizado de forma 

satisfatória, pois não têm a capacidade de monitorar sem pressionar; quando o 

monitoramento se realiza sem pressão, o ambiente torna-se permeado por relações 

saudáveis, a comunicação fica mais fácil e os colaboradores se sentem com mais 

autonomia. 

Tamayo e Paschoal (2003), discutindo questões sobre a organização diz que; 

 



10 

 

[...] É a coordenação racional das atividades de determinado número 
de pessoas, que perseguem uma finalidade e um objetivo comum e 
explícito mediante a divisão de funções e do trabalho. Dois 
elementos são fundamentais nesta descrição: as organizações estão 
compostas por pessoas e grupo de pessoas e as organizações 
existem para obter fins específicos, tais como: a produtividade e o 
lucro. Tanto o indivíduo quanto a organização apresentam as suas 
condições, exigências e demandas para interação recíproca, mas 
também ambos aportam recursos específicos, essenciais para o bom 
funcionamento da empresa (p. 45) 

 

A partir dessas concepções, compreendemos que as relações desenvolvidas 

dentro das empresas apresentam uma constante negociação, sendo inevitável a 

relação de disputa ideológica que enfatiza a percepção do trabalhador e a que 

ressalta as concepções das empresas, ou seja, a ideologia capitalista. 

Quando a empresa realiza um planejamento em conjunto com os profissionais 

dos recursos humanos, existem maiores possibilidades de uma minimização do 

desperdício de tempo e força de trabalho. Por outro lado, em muitas organizações, 

um número de pessoas trabalha desmotivado, não usufruindo satisfação/valorização 

pessoal e profissional gerada pela atividade que exercem. É nesse contexto que o 

trabalho deixa de exercer seu papel como referencial de auto-estima e valorização 

pessoal, passando a ser motivo de sofrimento e não de oportunidade de realização e 

emancipação pessoal e profissional. 

A valorização do capital intelectual é o reconhecimento por parte das 

organizações de que as pessoas têm necessidades humanas diversas; a 

compreensão da motivação do comportamento dos indivíduos exige o conhecimento 

das necessidades humanas, por se tratar de um dos motivos internos mais 

importantes que orientam o comportamento e o desempenho das pessoas.  

O comportamento das pessoas dentro da organização é complexo, depende 

de fatores internos (decorrentes de características de personalidade, como 

capacidade de aprendizagem, de motivação, de percepção do ambiente externo e 

interno, de atitudes, de valores, entre outros); e externos (advindos do ambiente que 

envolve as características organizacionais, como sistemas de recompensas e 

punições, de fatores sociais, de políticas, de consenso grupal existente, etc.). 

Dessa forma, a motivação é um desafio constante para o trabalhador e para 

as empresas, que dependem do capital humano. Essa relação de interdependência 

numa sociedade moderna e globalizada passa a ser um desafio imensurável, uma 

vez que a motivação é tida como base para a obtenção de posses, recursos 
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financeiros, status, muitas vezes questionadas pela qualidade de vida, pelo tempo 

ocioso, pela perspectiva de vida futura, condições que vão ao sentido contrario à 

ideologia do sistema capitalista. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos que a valorização do capital humano/intelectual na organização é 

um fator de extrema relevância para o desenvolvimento e sucesso da empresa; 

portanto, toda organização que almeja produtividade e lucro deve manter o quesito 

da valorização na atmosfera organizacional. Percebemos, também, que quando se 

sente valorizado no ambiente de trabalho, o funcionário empenha-se com mais 

eficiência na execução das atividades laborais. 

Denotamos com essa afirmação que é relevante e indispensável à parceria 

entre organização e funcionário, pois ambos precisam um do outro pra sobreviver e 

obterem suas respectivas realizações. Baseadas nessa percepção, muitas 

organizações passaram a investir nas pessoas, depositando nelas todo o êxito 

econômico e social da organização. 

Percebemos que a Gestão de Pessoas também foi um trampolim para a 

mudança nas relações sociais de trabalho nas organizações, pois foi a partir dessa 

gestão que as empresas começaram a perceber que a exploração da força de 

trabalho humano, de maneira exacerbada, causava estafa no trabalhador e 

consequentemente, a diminuição da produtividade, causando dessa forma prejuízo 

social e econômico, respectivamente ao funcionário e à empresa. 

Nesse contexto, verificamos que a valorização do funcionário na empresa se 

deu a partir da imensa competitividade entre as organizações e da mudança de 

paradigmas existentes na sociedade contemporânea, haja vista que a 

competitividade induzia os empresários a desejar maiores lucros, e esses só seriam 

alcançados se houvesse produtividade. Assim, várias organizações aderiram aos 

fatores de motivação e valorização no ambiente de trabalho, enquanto as mudanças 

de paradigmas fazem com que as empresas ofereçam mais incentivos à 

permanência de alguns profissionais no mercado de trabalho, uma relação de oferta 

e procura gerenciada pelo próprio sistema capitalista. 
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