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Abstract                      
With the globalization of the economy, the firms have been searching for a high level of 
technological qualification, as well as innovations in the organizational techniques of 
production and work to get efficient results in competitiveness terms. Products, procedures 
and methods that in the past had assisted the process of businesses, frequently prove its 
inefficacy nowadays. Each time more new qualifications and specializations are demanded 
in work environments. In this new scene, the companies need employees who develop 
characteristics as sistemic reasoning, creativity, agility, ethics and responsibility. The 
quality of the human resources has grown as an extremely useful factor in the performance 
and the profitability of the companies. The theory of the human capital deals with the 
knowledge and the abilities techniques of the individuals as a capital form, since these 
attributes are capable to generate future benefits. The investments in human capital 
constitute an important wealth source since they increase the value of the product of the 
human effort, being able to provide incomes and advantage in competitiveness terms. The 
objective of this work is to argue and evaluate the impacts of the investments in human 
capital in the dynamism and the competitive efficiency of the companies.  
Keywords: Competitiveness, Profitabilit, Qualification. 
 
 

1. Introdução 
Desde meados da década de 60 até os dias atuais, temos presenciado uma enorme 
aceleração de mudanças tecnológicas e organizacionais no contexto mundial.  

Novas tecnologias surgem como fatores competitivos, onde a inovação tanto a nível de 
produto como de processo torna-se  essencial para que as empresas mantenham sua parcela 
de mercado ou mesmo ocupem novos mercados. 

Os avanços na micro-eletrônica, biotecnologia e novos materiais proliferam-se numa 
velocidade  cada vez maior, com o objetivo de aperfeiçoar tanto a produtividade do setor 
industrial quanto a qualidade na área de serviços.  

Neste contexto, as transformações organizacionais constituem requisitos indispensáveis  
para acompanhar o crescente progresso tecnológico  no padrão econômico mundial. Novas 
técnicas de gestão do processo de trabalho tem sido um fator extremamente relevante para 
o êxito das empresas, onde agora, cada vez mais são exigidas novas qualificações e 
especializações nos ambientes de trabalho.      

Neste novo cenário as empresas necessitam intensamente de valores como qualidade, 
inovações e velocidade de informações, sendo importante que os funcionários 
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desenvolvam características como raciocínio sistêmico, comunicação efetiva, alinhamento 
de propósitos , liderança, criatividade, agilidade, ética e responsabilidade.  

É dentro desta nova realidade que fundamenta-se a Teoria do Capital Humano. Esta teoria 
trata o conhecimento e as capacidades úteis dos indivíduos como uma forma de capital, 
uma vez que estes atributos são capazes de gerar benefícios futuros.  

Os investimentos em capital humano constituem uma importante fonte de riqueza à medida 
que aumentam o valor do produto do esforço humano, proporcionando positivas taxas de 
rendimento.  

“Trabalhos recentes quanto ao capital  humano tornaram claro que o investimento nos 
assuntos escolares, no treinamento realizado no trabalho, na saúde, na informação de 
emprego e na migração possibilitam a produtividade de valor das capacidades adquiridas 
do homem, em levarem ao desenvolvimento de medidas de mudanças na qualidade do 
trabalho que podem ser quantificadas”. 

Shultz (1973:27) 

A competitividade dos agentes econômicos tem dependido intensamente do conhecimento 
e da capacidade  intelectual dos indivíduos. O capital humano cada vez mais torna-se um 
fator essencial para o dinamismo competitivo e crescimento das empresas.   

Num ambiente onde clientes  exigem produtos e serviços de custo baixo e alta qualidade, 
somente as empresas que investem em seus recursos humanos serão capazes de alavancar 
novas práticas e estratégias, de forma a  estabelecerem vantagem competitiva. Se um 
mesmo produto ou serviço, de qualidade e preço similares é negociado por empresas 
concorrentes, o diferencial para a garantia de espaço no mercado será o conhecimento e a  
criatividade de trabalhadores ágeis e cooperativos. “A regra dos negócios hoje é ter 
preparação para competir com  conhecimento”.  

Este trabalho mostra a importância dos investimentos na capacitação da força humana em 
tempos de globalização, onde a competitividade entre as empresas tem sido o foco central. 
Os resultados desses investimentos traduzem-se na motivação do trabalho, redução de 
desperdícios e incremento de qualidade e lucratividade. Mais do que nunca ser competitivo 
hoje significa ser flexível, através da adoção de recursos que proporcionem baixo custo, 
alta qualidade e inovações técnicas e organizacionais.  

                               

2. Objetivo Geral 
Diante das grandes mudanças que têm ocorrido nos modelos de gerenciamento do trabalho 
para possibilitar a permanência das empresas nos mercados, destaca-se a importância do 
objetivo geral desse trabalho. Este consiste em discutir e avaliar o impacto dos 
investimentos em recursos humanos na eficiência competitiva das empresas. 

 

 

3. Metodologia de Pesquisa 
Neste trabalho serão desenvolvidos os seguintes tipos de pesquisa: 

- Descritiva: Abordando os aspectos centrais do processo de competitividade bem 
como a importância dos investimentos em capital humano; 
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- Bibliográfica: Composta pelo estudo aprofundado de vários autores, inclusive 
alguns precursores da Teoria do Capital Humano, além de uma ampla consulta de 
artigos, teses e diversas obras com contribuições valiosas sobre o tema. 

Os métodos desenvolvidos neste trabalho são dos tipos: Dedutivo, racional, comparativo, 
observacional e microeconômico. 

O tratamento das discursões temáticas é decorrente de fontes oriundas da USP, FGV, UFC, 
COPPE (UFRJ), CTA/ITA, UFSC, IPEA e Banco Mundial. 

 

4. Estrutura do Trabalho 

• As Mudanças no Ambiente das Organizações 
As mudanças ocorridas no ambiente das organizações em curso nas últimas décadas, são 
uma característica típica do processo de globalização, onde as firmas buscam alto nível de 
capacitação tecnológica, bem como inovações nas técnicas organizacionais da produção e 
do trabalho para conseguirem eficientes resultados em termos de competitividade. 

Políticas empresariais baseadas em um trabalho rígido e rotineiro perderam a importância. 
Produtos, procedimentos e métodos organizacionais que no passado auxiliaram o processo 
dos negócios, mostram-se inadequados nos dias de hoje. Nesse sentido, todos os 
seguimentos empresariais estão investindo novas técnicas de planejamento, aprendizagem 
e organização do trabalho. 

Esses novos métodos organizacionais têm facilitado a integração das funções de produção 
e controle de qualidade, além de garantir aos funcionários uma certa autonomia e maior 
participação nos processos de trabalho. As empresas de sucesso hoje são aquelas que foram 
em busca de processos organizacionais mais eficientes, treinaram pessoal  interno, 
implantaram programas de qualidade total e se adequaram às normas internacionais de 
controle de qualidade. 

As organizações tradicionais transformaram-se em organizações capazes de aprender, ou 
seja, capazes de transformar dados e informações em conhecimento. As habilidades 
intelectuais representam hoje um importante requisito  para o crescimento econômico, e 
afetam os progressos em várias atividades sócio- econômicas. É improvável que uma firma 
garanta eficiência competitiva nos dias de hoje sem a existência de uma  mão-de-obra 
capaz de lidar com o fator conhecimento. 

Os computadores possuem uma imensa capacidade de transmitir dados e informações, mas 
dependem inteiramente do conhecimento dos seres humanos para programá-los e 
determinar quando utilizá-los. Os instrumentos disponibilizados pelo desenvolvimento das 
tecnologias de informação e comunicação, como equipamentos e softwares, podem ser 
considerados inúteis se não houver uma base capacitada para utilizá-los, bem como para 
acessar as informações disponíveis e transformá-las em conhecimento e inovação.  

Na economia moderna, o conhecimento e as habilidades técnicas individuais são vistas  
essencialmente como uma forma de capital, denominada capital humano, pela capacidade 
de geração de riquezas ou satisfações futuras que as pessoas qualificadas podem gerar 
dentro de uma organização.  Na realidade, a inteligência criadora e inovadora tem 
constituído a principal fonte de riqueza da nova sociedade. O conhecimento embutido nas 
rotinas e práticas empresariais pode ser transformado em valiosos tipos inovações em 
produtos e/ou serviços.  

O processo de competição, hoje, não se dá apenas via preço. A capacidade para adquirir 
novas habilidades e conhecimentos tem constituído um importante fator competitivo.  
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• Processo de Competitividade das empresas 
Saber competir tem sido uma questão de sobrevivência no contexto atual, tanto para as 
indústrias como para o setor de serviços. O processo de competitividade pode ser 
compreendido em três dimensões: 

· Empresarial – Fatores e condicionantes que podem ser alterados e controlados pelas 
empresas, como relação custo/ preço, qualidade, inovação em produtos e/ou serviços, 
marketing, capacitação dos recursos humanos e estratégia de gestão das empresas; 
· Estrutural – Características do mercado, da tecnologia, da configuração da firma e sua 
relação com a dinâmica específica da concorrência; 
· Sistêmica – Aspectos relacionados ao ambiente macroeconômico, mercado internacional, 
ao avanço do conhecimento, às condições de infra-estruturas, fiscais, financeiras e políticas 
- institucionais.  

Um dos principais pilares do novo paradigma de organização é o entendimento de que a  
inovação e a melhoria constituem importantes padrões competitivos, e são primordiais para 
que uma empresa permaneça saudável e rentável no médio e longo prazos. A avaliação dos 
resultados da empresa e a orientação para tomadas de decisão requerem o 
acompanhamento de outras dimensões de competitividade que não sejam apenas custos e 
eficiência técnica, como ocorria no passado. 

No novo ambiente, uma melhor avaliação do desempenho  operacional de uma empresa 
necessita de um diversificado conjunto de indicadores que sejam  capazes de refletir os 
vários aspectos do desempenho, tais como custo, qualidade, flexibilidade, tempo e 
inovação, comumente denominados dimensões competitivas, sendo que cada uma delas 
pode ser medida por vários indicadores operacionais. 

Para aumentarem sua competitividade e conquistarem novos mercados, as empresas têm 
reformulado suas estruturas organizacionais, através da substituição de padrões 
organizacionais do passado por princípios apoiados na capacidade de oferecer respostas 
rápidas e eficazes em tempos de mudanças e incertezas. Um requisito extremamente 
importante para o diferencial de competitivo de uma firma tem sido a substituição de 
processos de trabalho tradicionais por métodos baseados na qualificação dos recursos 
humanos. 

A sobrevivência das empresas vai depender da sua capacidade de transformar os novos 
conhecimentos em competitividade, que, por sua vez depende de sua capacidade de 
aprender constantemente para adaptar-se às mudanças impostas pelo mercado. 

                                                                                (Urbina & Vieira, 2002:01) 

Uma maior competitividade nas firmas exige adaptação a estilos de liderança que 
favoreçam a motivação dos profissionais para a busca de produtividade e qualidade. Isso 
significa que o capital humano de uma empresa pode constituir um importante diferencial 
competitivo: Pessoas capacitadas geram produtos ou serviços de melhor qualidade e com 
menor custo. 

• Investimentos em Capital Humano: O Diferencial Competitivo 
A busca de maior competitividade, por parte das empresas, vem provocando novas 
exigências  nos perfis profissionais demandados. Essas exigências  ligadas ao avanço da 
automação e a difusão dos novos métodos da organização da produção e do trabalho 
requerem novas capacidades, derivadas da necessidade de adaptação a um mercado cada 
vez mais imprevisível e dinâmico.  
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Os processos de trabalho estão  se alterando, de forma que  trabalhar significa cada vez 
mais  transferir conhecimentos para tarefas diversificadas, bem como saber gerenciar 
informações.  

A competência profissional dos recursos humanos é extremamente significante na geração 
de riqueza, constituindo uma valiosa forma de capital. 

Crawford (1994:36) argumenta que “o capital físico e financeiro pode adicionar valor ao 
capital humano pois permite que o indivíduo aumente sua produtividade e seja mais bem 
pago por suas habilidades profissionais. Da mesma forma, o capital humano contribui 
essencialmente para a produção de capital físico, pois as pessoas qualificadas inventam 
novos equipamentos e/ou criam novos negócios”. 

O capital humano é um elemento extremamente relevante para que uma empresa se torne 
competitiva na economia global e segundo alguns estudiosos, constitui a peça fundamental 
da organização do futuro. O processo de competitividade hoje depende cada vez mais dos 
conhecimentos e capacitações dos indivíduos ao invés do barateamento da força de 
trabalho e dos recursos materiais. 

“Máquinas irão cada vez mais realizar as tarefas rotineiras; os homens, as tarefas 
intelectuais e criativas”(Toffler, 1994 in Ponchirolli, 2000:17).  

Quando são introduzidos novos padrões organizacionais, responsabilidades e atribuições 
nas relações de trabalho, é indispensável a criação de um ambiente de envolvimento e 
cooperação dos trabalhadores, baseados no treinamento e na valorização profissional. 

Os objetivos de uma organização serão alcançados com sucesso se estiverem voltados para 
as políticas de valorização do capital humano, através de treinamento e integração social 
dos indivíduos, motivação, participação e remuneração digna. Existe um certo consenso no 
sentido de que a organização que não propiciar a seus membros condições para satisfação 
das suas necessidades enfrentará sérios problemas de desempenho e eficiência.  

 “ As empresas necessitam perceber que os seres humanos em seu trabalho não são apenas 
pessoas movimentando ativos – eles próprios são os ativos que podem ser valorizados, 
medidos e desenvolvidos  como qualquer outro ativo da cooperação. São ativos dinâmicos 
que podem ter seu valor aumentado com o tempo, e não ativos inertes que perdem o valor. 
Com certeza são os mais importantes de todos os ativos. Os sistemas criados para recrutá-
los, recompensá-los e desenvolvê-los, formam uma parte principal do valor de qualquer 
empresa – tanto quanto ou mais que os outros ativos, como dinheiro, terras, fábricas, 
equipamentos e propriedade intelectual” Ponchirolli (2000:33). 

Na realidade, o sucesso de uma organização está intimamente ligado a seu pessoal, 
responsável pelo aumento da qualidade de seus produtos e/ou serviços bem como pela sua 
eficiência competitiva no mercado. As organizações de alto nível, visam manter pessoas 
com alta taxa de empregabilidade, designando equipes dinâmicas e competentes.  

 “Toda capacidade, conhecimentos, habilidade e experiências individuais dos empregados 
e gerentes estão incluídos no termo capital humano. Mas ele precisa ser maior do que a 
soma dessas medidas, devendo, de preferência, captar igualmente a dinâmica de uma 
organização inteligente em um ambiente competitivo em mudança. O capital humano 
também deve incluir a criatividade e a inovação organizacionais”. 

                                             ( Rich Karlgaard, 1998:31 in Lopes, 2001:34) 

O desempenho e a eficiência de uma empresa moderna dependerá intensamente da   
formação de funcionários qualificados e, principalmente, com o potencial de 
aperfeiçoamento continuo, que possam atuar nos mais diferentes contextos de trabalho. 
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5. Conclusão  
Saber competir tem sido uma questão de sobrevivência no contexto atual, tanto para as 
indústrias como para o setor de serviços.   

A busca por vantagem competitiva vem acompanhada pela necessidade de se encontrar 
formas mais eficazes de organizações da produção e do trabalho, bem como pela 
necessidade de se contar com profissionais qualificados para exercer essas funções de 
forma competente. 

 A sobrevivência das empresas vai depender da sua capacidade de transformar os novos 
conhecimentos em competitividade, que, por sua vez depende de sua capacidade de 
aprender constantemente para adaptar-se às mudanças impostas pelo mercado. 

                                                                                (Urbina & Nogueira, 2002:01) 

Uma maior competitividade nas firmas exige adaptação a técnicas que favoreçam a 
motivação dos profissionais para a busca de produtividade e qualidade. 

Os estudos referentes à importância do capital humano consideram essencialmente questão 
dos gastos em educação e treinamento da mão –de- obra como componentes dos 
investimentos em atividades inovativas. O processo de capacitação dos recursos humanos 
normalmente  explica a existência de atividades inovadoras, o que constitui um requisito 
essencial para o sucesso na competitividade das empresas. 
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