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RESUMO

O presente estudo, realizado na linha de pesquisa de Gestão de Pessoas, abordou o tema Capital Humano e teve como problema de pesquisa 
Qual o fator que mais influência na valorização do Capital Humano em uma Entidade Fechada de Previdência Complementar na percepção dos 
colaboradores? O Objetivo Geral foi Analisar qual o fator que mais influência na valorização do Capital Humano em uma Entidade Fechada de 
Previdência Complementar na percepção dos colaboradores. Os objetivos específicos foram: Identificar os fatores que influenciam na valorização 
do capital humano; Identificar a relação da percepção dos colaboradores com os fatores que influenciam na valorização do capital humano; 
Enfatizar a importância da valorização do capital humano para a continuidade das organizações. Foram levantadas as hipóteses: H1 – O fator 
Recompensas; H2 – O fator Desenvolvimento; H3 – O fator Manutenção. A Metodologia foi classificada como bibliográfica, de campo, explicativa. 
Teve como universo o corpo efetivo, composto de 58 colaboradores, de uma Entidade Fechada de Previdência Complementar tendo como 
amostra 34 pessoas que se dispuseram a participar da pesquisa. A coleta de dados se deu de forma virtual através de questionário online, 
elaborado no Formulário Google, composto de caracterização do indivíduo e de quinze afirmativas de múltipla escolha. Nos resultados as três 
hipóteses tiveram uma média de concordância satisfatória, acima de 70%.  O fator Recompensas obteve uma média de 80% abordando aspectos 
quanto à remuneração fixa, remuneração variável e benefícios. O fator Desenvolvimento, com a média mais baixa (71,76%), abordou aspectos 
quanto ao treinamento e desenvolvimento. O fator Manutenção obteve a maior média (87,65%) e abordou aspectos sobre ações promovidas 
pela empresa para reter seus talentos. Os resultados obtidos permitem concluir que a valorização do capital humano é uma fonte de estímulo 
para as pessoas alcançarem seus objetivos profissionais e pessoais, o que colabora de forma imprescindível para a manutenção e para a 
continuidade das organizações. A conclusão deste estudo demonstra que a hipótese H3 – O fator Manutenção foi confirmado, pois a percepção 
dos colaboradores é de que a organização lida com os seus trabalhadores de uma forma satisfatória, oferece condições físicas e psicológicas 
saudáveis no ambiente de trabalho, tratando-os com respeito e solidariedade. A organização apresenta condições satisfatórias quanto à 
manutenção do seu pessoal, mas ainda pode melhorar em relação às campanhas de medicina preventiva que poderiam ocorrer com maior 
frequência. Apesar de as recompensas atenderem as necessidades dos colaboradores, verifica-se que poderia ter um maior equilíbrio nos salários 
entre os cargos de mesma importância/nível e que os incentivos salariais poderiam ser melhores. Recomenda-se que a empresa verifique suas 
estratégias quanto ao desenvolvimento do seu pessoal pelo fato de esse fator ter obtido o menor percentual de concordância. Verifica-se a 
necessidade de atenção quanto às condições de desenvolvimento para aprendizado contínuo, quanto ao treinamento decorrente de 
transformações tecnológicas, mudanças nos sistemas e no conteúdo de trabalho, e, principalmente, no treinamento de novos funcionários para 
prepará-los para assumir suas atividades, pelo fato de, esse último, ter obtido o menor percentual de toda a pesquisa (52,94%), onde,
praticamente, metade dos participantes percebe que a organização não disponibiliza de treinamento adequado e suficiente para preparar novos 
funcionários. Portanto, o papel das organizações, onde as pessoas passam a maior parte do seu tempo, é proporcionar meios para fazer com que 
as pessoas se sintam úteis e importantes perante o que podem trazer como resultados eficazes através de possibilidades propícias para o seu 
trabalho, resultando em uma percepção positiva quanto a sua valorização, resultando em condições plenas para a continuidade das organizações.
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