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Resumo: A atual concepção de gestão de pessoas baseia-se na premissa de que são as pessoas 

que podem fornecer capacidade às organizações de maior competitividade e levá-las ao 

sucesso, atingindo a eficácia organizacional. No mercado de trabalho atual, as organizações 

estão cada dia mais competitivas, e muitas vezes exigindo muito de seus colaboradores e 

oferecendo pouco retorno de volta, muitas possuem jornadas exaustivas e líderes mal 

treinados, bem como não possuem plano de melhoria de carreira e de remuneração; esses e 

outros fatores, inclusive financeiros e pessoais do próprio colaborador, podem diminuir a 

produtividade e a lucratividade das empresas, além de poder resultar em problemas de saúde 

física e mental para os colaboradores. Nesse sentido, o objetivo geral deste estudo é 

apresentar a importância e os benefícios de uma organização devidamente humanizada. 

Quanto à metodologia, será realizada uma revisão bibliográfica, por meio da metodologia 

qualitativa exploratória, com a análise de livros e de materiais publicados na internet (artigos 

científicos, monografias, teses, dentre outros). O estudo apontou que a humanização nas 

organizações se mostra como um requisito capaz de melhorar os ambientes de trabalho, bem 

como a produtividade, além de conquistar a lealdade dos clientes. Por essa razão, as 

organizações de sucesso estão investindo cada vez mais na humanização, a fim de 

melhorarem cada vez mais os seus lucros. 
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HUMANIZATION IN ORGANIZATIONS: AN ALTERNATIVE AIMING FOR 

WELL-BEING AND PROFITABILITY 

 

Abstract: The current concept of People Management is based on the premise that it is people 

who can provide the most competitive organizations with capacity and lead them to success, 

achieving organizational effectiveness. In the current job market, organizations are increas-

ingly competitive, and often demanding a lot from their employees and offering little return, 

many have exhausting journeys and poorly trained leaders, as well as no career improvement 

and compensation plan; these and other factors, including the employee's own financial and 

personal factors, can reduce the productivity and profitability of companies, in addition to 
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potentially resulting in physical and mental health problems for employees. In this sense, the 

general objective of this study is to present the importance and benefits of a properly human-

ized organization. As for the methodology, a bibliographic review will be carried out, through 

an exploratory qualitative methodology, with the analysis of books and materials published on 

the internet (scientific articles, monographs, theses, among others). The study pointed out that 

humanization in organizations proves to be a requirement capable of improving work envi-

ronments, as well as productivity, in addition to winning customer loyalty. For this reason, 

successful organizations are increasingly investing in humanization in order to increasingly 

improve their profits. 

 

Keywords: Humanization. Organizations. Well-being. Profit. Culture. 

 

1 INTRODUÇÃO  

O presente artigo busca demonstrar o processo de mudança de interesse das 

organizações em relação à produção, para as pessoas, ou seja, o capital humano, a partir da 

demonstração de que com maior investimento em humanização, os administradores além 

de trazer mais resultados positivos para suas organizações, também proporcionaram para os 

seus colaboradores um clima de convivência mais motivador e satisfatório, e 

consequentemente, um maior retorno em lucros e bem-estar. 

Nesse sentido, a humanização é orientada pelos princípios da indissociabilidade entre 

a atenção e a gestão, bem como da transversalidade, as quais estão previstas na Política 

Nacional de Humanização – PNH, emitida pelo Ministério da Saúde em (BRASIL, 2003). O 

objetivo do PNH é promover a efetivação dos princípios do SUS no dia a dia das 

organizações, com práticas de saúde e de atenção, a fim de qualificar a saúde pública no 

Brasil, bem como incentivar trocas solidárias entre os gestores, colaboradores e usuários do 

SUS. 

De acordo com a FIA – Fundação Instituto de Administração (2022), fundada em 1980 

pelo departamento de administração da USP, a humanização nas organizações trata-se de um 

conceito que se baseia em medidas capazes de elevar a satisfação e a felicidade no ambiente 

de trabalho, a fim de contribuir para ambientes mais harmônicos e colaborativos. Em resumo, 

significa investir em ferramentas e ações capazes de aumentar o bem-estar no trabalho, para 

que os trabalhadores se sintam acolhidos em sua rotina.  

Nesse aspecto, um ambiente de trabalho humanizado apresenta condições, não só 

dignas e confortáveis, mas também divertidas e capazes de aliviar a pressão e o estresse no 

ambiente. Assim, o processo de humanização implica na evolução do homem, pois ele tenta 
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aperfeiçoar as suas aptidões através da interação com o seu meio envolvente (FIA, 2022). 

Segundo Ferreira (2013), a humanização significa tornar humano, ou seja, fornecer 

condições humanas para as ações e atitudes; além de ser benéfico e acolhedor, realizando 

todos os atos levando-se em consideração que o ser humano é um ser complexo e único, 

devendo estar aparente o respeito para com todos os colaboradores.  

De acordo com Silva e Rodrigues (2007), o principal objetivo de estudo da escola das 

relações humanas reside no fato de fazer o colaborador sentir que é necessário e que a 

organização o valoriza: 

A escola das relações humanas pregava que a melhor maneira de motivar os 

empregados seria dar ênfase ao comportamento social dos mesmos, oferecendo-lhes 

oportunidades de se sentirem úteis e importantes para o trabalho. Para isso, deveria 

promover o reconhecimento do valor de cada pessoa (SILVA; RODRIGUES, 2007, 

p. 20). 

 

Chiavenato (2009) afirma que as organizações não vivem isoladas ou no vácuo, não 

são autossuficientes por si só, porém funcionam num conceito, do qual elas depender para 

crescer e sobreviver no mercado. Desse modo, é do ambiente que as empresas conseguem as 

informações e os recursos para o seu crescimento, funcionamento e subsistência, sendo 

também nesse ambiente que ela coloca os resultados de sua operação. Assim, à medida que 

ocorrem mudanças no ambiente, todo o quadro habitual das atividades da empresa é 

influenciado consideravelmente.  

Por não viver isolada, é que as organizações precisam de pessoas. Segundo Wagner e 

Hollenbeck (2009), a satisfação no trabalho trata-se de uma ferramenta fundamental e 

indisponível para o bom desempenho da equipe, sendo que, é por meio da satisfação que os 

gestores conseguirão incentivar os colaboradores a trabalharem de maneira mais interessada e 

comprometida. Segundo os autores, a satisfação no trabalho, por ser um sentimento agradável, 

resulta na percepção individual e coletiva de que o trabalho permite a concretização de 

valores importantes, os quais são relativos ao próprio trabalho e ao indivíduo.  

De acordo com Ferreira (2013), a satisfação no trabalho realiza um movimento de 

positividade em todo o ambiente, bem como no clima organizacional, prevenindo o 

absenteísmo e a rotatividade, de modo que, a insatisfação pode trazer diversos problemas e 

desencadear doenças como problemas de pressão e coração, estresse e úlceras, podendo gerar 

para as organizações, gastos elevados com assistência médica. 

Nesse sentido, a questão de pesquisa deste artigo é: Qual a importância de se ter uma 

organização humanizada? Sendo que a hipótese para este questionamento está no fato de que 
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a humanização busca fazer com que a experiência no trabalho seja mais agradável, por meio 

do estabelecimento de uma ligação de respeito entre todas as pessoas que compõem a cadeia 

da organização, uma vez que tal ação colabora para um atendimento mais eficaz, melhora no 

tratamento e nos resultados da organização. Trazendo ainda os seguintes benefícios: aumento 

da produtividade; retenção de talentos; comprometimento e engajamento dos colaboradores; 

melhora o clima organizacional; impactos financeiros positivos; além de equilíbrio entre a 

vida pessoal e profissional, o que estimula a ética no trabalho. 

Diante do exposto, o objetivo geral deste estudo é apresentar a importância e os 

benefícios de uma organização devidamente humanizada. Ao passo que os objetivos 

específicos são: apontar o conceito de organização e seus principais aspectos; apresentar 

como se dá o desenvolvimento humano nas organizações, bem como a forma que se dá a 

relação entre o ser humano e as organizações e a importância da cultura de humanização; 

discorrer sobre a valorização do trabalho humano e apontar como a humanização nas 

organizações pode promover tanto o bem-estar, quanto a lucratividade. 

A fim de responder à problemática desta pesquisa e aos objetivos propostos, no 

capítulo 2 será apresentado o referencial teórico com as principais informações a respeito do 

tema e a demonstração da importância da humanização nas organizações; em seguida, no 

capítulo 3 será abordada a metodologia utilizada para realização desta pesquisa e, por fim, no 

capítulo 4 será apresentada a análise e discussão desta pesquisa. 

 

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

  

2.1 AS ORGANIZAÇÕES 

As organizações são percebidas como organismos vivos que se encontram em 

constante ação, desenvolvimento e crescimento. Um verdadeiro aglomerado de 

pessoas que aplicam seus conhecimentos, habilidades e atitudes através de ações 

praticadas no trabalho (SOLINO et al., 2016, p. 20). 

 

Assim, com a finalidade de melhor mobilização, engajamento e utilização dos esforços 

de pessoas nas atividades das organizações, alguns conceitos e práticas gerenciais estão sendo 

mudados, pois para atualidade encontram-se ultrapassados. Nesse sentido, notou-se com o 

passar do tempo que, o diferencial competitivo passou a ter maior significado na promoção do 

sucesso de uma organização, tornando-se foco de investimento para os administradores. 
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De acordo com Ribeiro (2005), as empresas bem-sucedidas conseguem crescer ou, ao 

menos, sobreviver, sendo que esse crescimento gera aumento na busca de recursos em 

maiores diversidades, ou seja, financeiros, informacionais, materiais e humanos. A procura 

por gestores de pessoas ou de recursos humanos mostra a necessidade que as organizações 

possuem de um quadro de colaboradores constituído de pessoas que detenham competências 

técnicas, conceituais e humanas para o desempenho das funções que lhes forem determinadas.  

Dessa forma, com o tempo, os colaboradores passaram a compor um extraordinário 

diferencial de competitividade nas organizações, uma vantagem que nasceu a partir da 

valorização dos funcionários, explica Maximiano (2004).  

Chiavenato (2014) afirma que a Gestão de pessoas é formada por pessoas e 

organizações em uma incrível e duradoura interdependência. Segundo o autor, as pessoas 

passam grande parte de suas vidas trabalhando em organizações, sendo essa uma necessidade 

para poderem atingir seus objetivos pessoais, econômicos e profissionais, enquanto que, as 

organizações precisam das pessoas para poder funcionar e cumprir com as suas funções 

dentro do mercado competitivo, podendo assim atingir seus objetivos estratégicos. 

Ressalta-se que cada empresa possui uma ideologia, da mesma forma que as pessoas 

possuem diferentes crenças em relação ao RH e ao comportamento humano, sendo assim, 

percebe-se que tanto as empresas, como os funcionários procuram atuar fundamentadas em 

seus próprios objetivos. Dessa forma, as empresas almejam sustentabilidade, lucro, boa 

produtividade, qualidade e destaque na competitividade, além de construir boas reputação e 

imagem no mercado, ao passo que as pessoas almejam ter melhores salários, com mais 

benefícios, segurança no trabalho, estabilidade, qualidade de vida, autonomia, respeito e 

oportunidades de crescimento, ressalta Gil (2014).  

Contudo, sem prejuízo de todas essas diferenças, a organização necessita tanto dos 

maquinários e das tecnologias, como das pessoas para se manter no mercado. Para Chiavenato 

(2014) as empresas voltadas para o futuro e preocupadas com o seu destino devem estar 

atentas aos desafios: globalização, pessoas, clientes, produtos/serviços, conhecimento e 

resultados. 

De acordo com Silva (2013), as organizações no geral fazem parte da vida de todas as 

pessoas, sendo vitais em alguns setores, estando presentes nas mais corriqueiras atividades do 

dia a dia do ser humano, afetando significativamente cada aspecto da vida humana, o 

nascimento, o crescimento, o desenvolvimento, bem como a educação, o trabalho, os 
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relacionamentos, a saúde e, por fim, na morte. Desse modo, é importante que as organizações 

se mantenham atualizadas e dispostas a melhorar os seus processos, a fim do bem-estar não 

somente da própria organização e seus colaboradores, mas de toda a sociedade.  

 

2.2 O Desenvolvimento Humano nas organizações 

De acordo com Chiavenato (2010), nas últimas décadas ocorreu uma grande onda de 

reorganizações, no intuito de aumentar a criatividade e a inovação nas organizações, em razão 

do atual palco de instabilidade e mudanças imprevisíveis, o qual levou as empresas a serem 

mais ágeis e flexíveis. 

Dentre essas reorganizações, a aprendizagem organizacional passou a ser essencial em 

organizações de sucesso interessadas em promover a mudança. Nessa esteira, o processo de 

mudança engloba o descongelamento, a mudança e o recongelamento de novos padrões. 

Assim, a mudança determina novas práticas e soluções, exigindo, consequentemente, o 

desenvolvimento das pessoas. 

Nesse sentido, para se desenvolver as pessoas é necessário que haja treinamento, ou 

seja, um processo ordenado e metódico para desenvolver habilidades que resultem na 

melhoria do desempenho do colaborador e da organização, ressalta Milkovich; Boudreau 

(2009). No entanto, não basta somente o desenvolvimento focado nas habilidades laborais e 

desenvolvimento dos processos da organização, é necessário que haja um desenvolvimento 

nas maneiras de tratar o colaborador e de compreender também as suas necessidades e não só 

as da empresa. 

Nesse aspecto, a relação organização/colaboradores dependerá do estilo de 

administração predominante na empresa. Segundo (CHIAVENATO, 2010, p. 367) o desenho 

de um programa de relações com empregados deve atender aos objetivos da ARH, dos 

gerentes de linha e dos funcionários. Nesse sentido, os programas de reconhecimento e de 

sugestões são bem-vindos na empresa.  

Um dos elementos essenciais para que uma empresa funcione de forma afetiva e com 

100% de sua capacidade é o dispor de uma boa equipe. Um time só consegue ter bons 

resultado quando se comunica entre sim. Com isso, já é possível perceber e importância da 

comunicação empresarial. Nesse sentido, a comunicação é fundamental para um bom 

desenvolvimento da organização, visto que, as empresas são formadas por diferentes 
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repartições que no final conta como um todo por trabalharem em conjunto com um único 

objetivo. 

A comunicação eficiente é a garantia de que todo o trabalhado seja realizado em 

sinergia em conjunto aos interesses e objetivo da organização, afirma Torres (2017). Com 

isso, as pessoas envolvidas se sentem parte importante para a organização, elevando seu 

desempenho agilidade e conhecimento, diante do reconhecimento e do respeito empregado 

pela organização, por meio da humanização dos processos, especialmente a comunicação.  

Segundo Angeloni (2010), para que a comunicação interna atinja os seus objetivos, é 

preciso que ela seja transparente, bem como tenha credibilidade, sendo que essa credibilidade 

só é atingida se o discurso é condizente com a prática do dia a dia. Nesse sentido, quando há 

ruídos na comunicação, gera desconforto para equipe tendo como consequência a baixa 

produtividade impactando diretamente no crescimento da organização. Em alguns casos, a 

comunicação deficiente poder ocasionar em retrabalho, acidentes, gastos com processos 

trabalhistas e menor aproveitamento do tempo, além de desgaste físico e mental de todos os 

envolvidos. 

A administração de conflitos integra a atividade de gestão de pessoas na prática da 

humanização nas organizações, sendo que para uma boa solução dos conflitos, faz-se 

necessário conhecer as condições que antecederam os conflitos, a isso, acrescenta-se que os 

conflitos podem, ao final, ser construtivos ou destrutivos, a depender de como serão 

administrados, ressalta Chiavenato (2021). 

 

2.3 AS ORGANIZAÇÕES E AS HUMANIZAÇÕES: TIPOS DE POLÍTICAS INTERNAS 

EM ORGANIZAÇÕES HUMANIZADAS (CULTURA) 

Chiavenato (2010) afirma que, o primeiro passo para se inserir adequadamente um 

novo integrante na organização, é a orientação, sendo que envolve a aculturação, que nada 

mais é que o ajustamento à cultura organizacional. Cada organização possui sua própria 

cultura corporativa, a qual diz respeito aos hábitos e crenças que são estabelecidos pelas 

normas da organização, bem como seus valores, atitudes e expectativas compartilhadas pelos 

colaboradores da organização.  

Chiavenato (2010) ensina que os aspectos da cultura podem ser formais e abertos ou 

informais e ocultos, como em um iceberg onde em alguns casos o gelo está acima do mar, 

visível e, em outros casos, submerso. Ainda sobre a cultura, Chiavenato (2010): 



 

 

 

 

 

 

 8 

 

A cultura se apresenta em vários níveis: artefatos, valores compartilhados e 

pressuposições básicas. Ela pode ser forte ou fraca, adaptativa ou não-adaptativa, 

isto é, conservadora. No fundo, há uma dupla necessidade de estabilidade e de 

adaptabilidade da cultura. Os funcionários aprendem a cultura de várias formas, 

como histórias, rituais e cerimônias, símbolos materiais e forma de linguagem 

(CHIAVENATO, 2010, p. 201). 

 

Rothmann e Cooper (2017) apontam que conforme os colaboradores trabalham juntos, 

os procedimentos específicos ou os modos como as coisas são feitas, os problemas são 

tratados e as decisões tomadas se tornam estabelecidas e no momento apropriado esses 

procedimentos todos e modos como as coisas são feitas se tornam a maneira aceita pela qual 

tais ações são realizadas, ou seja, a cultura dessa organização.  

Um padrão de pressupostos básicos, inventados, descobertos ou elaborados por 

determinado grupo conforme ele aprende a lidar com seus problemas de adaptação 

externa e integração interna, que funcionou suficientemente bem para ser 

considerado válido e, portanto, deve ser ensinado aos novos membros como o modo 

correto de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas (SCHEIN, 1990, p. 

111). 

 

Destaca-se que, a cultura organizacional não é apenas o comportamento visível que 

pode ser observado quando se visita uma organização. Não se trata apenas da política ou dos 

valores escritos, mas também dos pressupostos básicos que influenciam o comportamento, 

bem como a arquitetura e o layout e dos escritórios, segundo Armstrong; Taylor (2014).  

A cultura organizacional inclui tradições, eventos e costumes estabelecidos que 

criaram padrões de relação e de solução de problemas na organização. São as regras 

e orientações prescrevendo aos participantes como eles devem participar, como 

devem agir e o que não devem fazer (ROTHMANN; COOPER, 2017, p. 301). 

 

Ainda de acordo com Rothmann e Cooper (2017), a cultura organizacional e o clima 

organizacional não se confundem, uma vez que, o clima organizacional pode ser medido e 

observado mais diretamente, sendo que pode ser descrito como uma condição psicológica que 

é fortemente influenciada por fatores organizacionais como os sistemas, as estruturas e o 

comportamento administrativo. 

Continuando com Rothmann e Cooper (2017), a estrutura organizacional caracteriza-

se por quatro dimensões: hierarquia da autoridade, divisão do trabalho, amplitude de controle 

e posições de liderança e de pessoal. Sendo que, o desenvolvimento da organização é um 

esforço de longo prazo para aumentar a capacidade de uma organização de lidar com a 

mudança e seus processos de solução de problemas e renovação por meio da administração 

eficiente da cultura organizacional. 
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O desenvolvimento organizacional visa aprimorar a eficiência da organização e de 

seus membros por meio de um programa de mudança sistemática. O desenvolvimento da 

organização possui seis características: mudança planejada, colaboração, desempenho, valores 

humanistas, uma abordagem de sistemas e uma abordagem científica. Os estágios no 

desenvolvimento da organização são antecipar a mudança, desenvolver a relação consultor-

cliente, diagnóstico organizacional, intervenções, auto renovação, programas de ação de 

monitoração e estabilização e gestão da mudança, segundo Rothmann; Cooper (2017). 

Para se desenvolver a organização e a sua cultura por meio de um processo de 

humanização, de acordo com a FIA (2022), um processo de humanização demanda primeiro 

que se estabeleça a missão, a visão e os valores da organização.  

De acordo com Nakagawa (2015), a missão, visão e os valores conferem propósito e 

identidade para as organizações, sendo que, sem essas três informações é impossível se fazer 

o planejamento estratégico, bem como guiar a tomada de decisões e o alcance de resultados. 

No entanto, frequentemente, esse trio é mal-empregado nas empresas que apenas fazem 

declarações vazias e não implantam de fato tais valores em sua organização. 

Segundo Nakagawa (2015), esse trio é o ponto de partida do planejamento de 

novos empreendimentos e deve ser validado constantemente ao longo da existência da 

organização. Para o autor, os empreendedores somente são visionários quando eles 

conseguem manter intactos a sua missão, visão e valores. 

Segundo Rothmann e Cooper (2017) a estratégia global de uma organização, posta em 

prática pela alta gerência, delineia os objetivos organizacionais e os meios de alcançar esses 

objetivos. Pode direcionar a organização para a redução de custos, a melhoria da qualidade, a 

expansão da participação no mercado ou o encolhimento da operação total. Ainda, a estratégia 

da organização pode influenciar o poder de vários grupos de trabalho, o que determinará os 

recursos que a alta gerência da organização está disposta a alocar para que desempenhem as 

tarefas.  

Nesse sentido, a comunicação da missão da organização é especialmente importante 

para as equipes de trabalho cujas funções estejam bastante relacionadas com as das demais 

unidades de trabalho. Os membros do grupo estarão mais motivados para lutar por seus 

objetivos se aceitarem esses objetivos. Se os membros do grupo não aceitam os objetivos, 

então surgem a resistência e o comportamento auto orientado, explica Rothmann e Cooper 

(2017). 
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A visão organizacional – ou visão do negócio – refere-se àquilo que a organização 

deseja ser no futuro. A visão é fortemente inspiradora e explica por que, 

diariamente, as pessoas dedicam a maior parte de seu tempo para o sucesso da sua 

organização. Quanto mais a visão de negócios está alinhada aos interesses dos 

parceiros, tanto mais ela pode atender aos seus propósitos (CHIAVENATO, 2022, p. 

19). 

 

Já os valores, segundo Nakagawa (2015) são os ideais de comportamentos, de atitudes 

e de resultados que precisam estar presentes nas relações da organização com os 

colaboradores, clientes, parceiros e fornecedores, bem como na conduta dos colaboradores. 

Todos esses fatores, a missão, a visão e os valores, bem como a cultura organizacional, são 

importantes para o desenvolvimento da humanização nas organizações, desde que, não fiquem 

apenas no papel e sejam de fato executadas.  

 

2.4 VALORIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO 

Chiavenato (2014) aponta que, com o passar do tempo, o homem se organizou em 

sociedade e passou a estabelecer regras de conduta, visando assim, regular as suas relações 

sociais.  

Lamoglia et al. (2015) apontam que, em 1924, baseado em seus estudos em 

Hawthorne, Elton Mayo levantou questões referentes ao comportamento humano no ambiente 

de trabalho, com maior enfoque no desenvolvimento pessoal e na satisfação humana dentro 

das organizações. De acordo com Lamoglia et al. (2015) esse foi um dos primeiros debates a 

respeito da inclusão de um olhar humanista nas relações de trabalho. 

Ainda segundo Lamoglia et al. (2015), o principal objetivo de estudo da escola das 

relações humanas está em fazer o trabalhador se sentir valorizado e necessário na 

organização. Essa opinião é corroborada por Silva (2007), que aduz: 

A escola das relações humanas pregava que a melhor maneira de motivar os 

empregados seria dar ênfase ao comportamento social dos mesmos, oferecendo-lhes 

oportunidades de se sentirem úteis e importantes para o trabalho. Para isso, deveria 

promover o reconhecimento do valor de cada pessoa (SILVA, 2007, p. 20).  

 

Seguindo essa linha de pensamento, (CHIAVENATO, 2009, p. 3) afirma que as 

pessoas não são recursos que a organização consome e utiliza e que produzem custos. Ao 

contrário, elas constituem um poderoso ativo que impulsiona a competitividade 

organizacional, da mesma forma que o mercado e a tecnologia.   

Nesse sentido, a organização deve desempenhar suas atividades com foco nos 

objetivos, sem deixar de lado a valorização de seus colaboradores, especialmente por meio de 
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uma cultura de humanização; sendo a área de Gestão de Pessoas, composta por equipe 

multiprofissional, a responsável por coordenar todas essas alterações, bem como desenvolver 

e ampliar os horizontes dos colaboradores e das empresas. 

De acordo com a FIA (2022), a humanização é uma tendência e vem se estabelecendo 

em diversas áreas, especialmente na tecnologia. A ideia de humanização parte do princípio de 

que o recurso mais valioso de qualquer organização é o capital humano, em razão disso, 

promover investimentos na sua motivação trará benefícios para todos: investidores, líderes, 

clientes e para os próprios colaboradores. 

Chiavenato (2021) discorre a respeito da importância da valorização do colaborador e 

do treinamento adequado, por meio das recompensas: a remuneração, os programas de 

incentivos e os benefícios e serviços.  

Todas as organizações possuem sistemas de recompensas para os seus colaboradores. 

Recompensa é uma retribuição, um prêmio ou, ainda, reconhecimento pelos serviços 

prestados por alguém. Uma das formas mais comuns de recompensa é a remuneração explica 

Chiavenato (2010). 

Milkovich e Boudreau (2009) afirmam que é o principal trunfo para se atrair 

colaboradores, bem como para mantê-los na organização, é a remuneração, sendo também o 

principal custo da organização, necessitando ser bem administrado. Segundo os autores, o 

principal objetivo da remuneração é motivar os funcionários para que se sintam valorizados e 

com suas necessidades atendidas. 

Chiavenato (2021) entende que, além da remuneração, é importante incentivar de 

maneira contínua os colaboradores, a fim de alcancem metas e resultados desafiadores. De 

modo que, a remuneração fixa (salário), atende apenas como um fator higiênico, mas o 

sistema de recompensas tem que possuir programas de incentivos capazes de incrementar as 

relações entre a empresa e funcionários. 

 Nessa esteira, foram criados métodos novos de remuneração, a exemplo da 

remuneração variável, a fim de incentivar resultados, bem como a inovação, criatividade e 

espírito empreendedor e de iniciativa, sendo que, a escolha de qual método será adotado, 

dependerá exclusivamente das necessidades da organização e de seus colaboradores afirma 

Chiavenato (2021). 

Os benefícios e serviços, por sua vez, buscam satisfazer diversos objetivos, sejam 

individuais, econômicos ou sociais. O pacote passa por diversas etapas e busca manter uma 
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relação estreita entre custo/benefício, bem como obedece a dois princípios: o da mútua 

responsabilidade e do retorno do investimento de acordo com Chiavenato (2021). 

Ressalta-se que, em qualquer atividade, se sabe que os seres humanos são as peças 

essenciais para os ganhos ou perdas organizações, sendo capazes de promover o sucesso, ou 

não, das estratégias de uma organização. Segundo Lima (2011), são as pessoas que figuram 

como as protagonistas de maneira única e trazem vantagem competitiva sustentável dando 

vida aos processos, daí a importância para as empresas de valorizarem o seu capital humano, 

além de ser um dever ético para com o ser humano e a sociedade. 

 

3 METODOLOGIA 

Lozada e Nunes (2018) afirmam que as pesquisas são divididas, conforme sua 

abordagem, em quantitativa, qualitativa e quantiqualitativa (mista). Contudo, elas possuem 

características bem semelhantes, visto que todas realizam observação e avaliação de 

fenômenos e, a partir daí, criam suposições que podem, ou não, ser comprovadas nas análises 

dos dados. 

Nesse aspecto, o que deve ser levado em conta é que cada tipo de pesquisa envolve 

uma abordagem diferente. De acordo com Lozada e Nunes (2018), a pesquisa qualitativa 

refere-se a um tipo de investigação voltada para as características qualitativas do assunto 

estudado, levando em consideração a parte subjetiva do problema.   

No mesmo sentido, Appolinário (2016) aponta que, a pesquisa qualitativa prevê a 

coleta dos dados a partir de interações sociais do pesquisador com o fenômeno pesquisado. 

Além disso, a análise desses dados se daria a partir da hermenêutica do próprio pesquisador. 

Esse tipo de pesquisa não possui condições de generalização, ou seja, dela não se podem 

extrair previsões nem leis que possam ser extrapoladas para outros fenômenos diferentes 

daquele que está sendo pesquisado. 

Em seguida, de acordo com Lozada e Nunes (2018), após escolhido o objeto de 

estudo, deve-se delimitar o tipo de pesquisa a ser utilizada para alcançar os seus objetivos, 

sendo que elas podem ser: exploratórias, descritivas, explicativas e correlacionais. Nesse 

sentido, o tipo de pesquisa do presente estudo é a exploratória, que nas palavras das autoras, o 

objetivo de uma pesquisa exploratória é estudar um assunto ainda pouco explorado para 

proporcionar uma visão geral do fato (LOZADA e NUNES, 2018, p. 138).  
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Desse modo, será realizada uma revisão bibliográfica, por meio da metodologia 

qualitativa exploratória, com a análise de livros e de materiais publicados na internet (artigos 

científicos, monografias, teses, dentre outros). 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

A satisfação no trabalho traz um movimento de positividade no ambiente e no clima 

organizacional que previne o absenteísmo e a rotatividade, como observa Ferreira (2013, p. 

117): “a insatisfação no trabalho pode levar ao absenteísmo e a rotatividade e trazer uma série 

de doenças como stress, problemas de coração, pressão e úlceras, de acordo com a autora 

podem gerar elevados gastos com assistência médica nas organizações”.  

Ressalta-se que, o termo absenteísmo está relacionado às faltas ou atrasos de um 

indivíduo no trabalho, ausências que podem ou não podem ser amparadas por lei. Esse 

assunto é um desafio para os gestores de pessoas, por sua complexidade e por impactar 

diretamente na produção. Nesse aspecto, um número discrepante de faltas dentro da empresa, 

podem gerar muitos problemas, como altos custos de produção, retrabalhos, serviços 

sobrecarregados, desmotivação e deficiência no desenvolvimento produtivo.  

O absenteísmo – também denominado ausentismo – é uma expressão utilizada para 

designar as faltas ou ausências dos colaboradores ao trabalho. Em sentido mais 

amplo, é a soma dos períodos em que os colaboradores se encontram ausentes do 

trabalho seja por falta, atraso ou algum motivo interveniente (CHIAVENATO, 

2021, p. 133). 

 

Ademais, é importante compreender que a ausência mental no trabalho prejudica tanto 

quanto a ausência física. Com isso, cabe aos gestores, observarem qual o real motivo pelo 

qual as atividades não estão sendo executadas, ainda que o integrante esteja presente no 

trabalho e essas informações repassadas para que possa se resolver a questão e o colaborador 

possa cumprir com suas funções de forma humanizada. 

Nas organizações humanizadas, em vez de se priorizar somente o resultado financeiro 

e a lucratividade, outros temas entram em pauta, a exemplo da saúde e segurança no trabalho 

e a qualidade de vida, além do autoconhecimento, saúde mental, educação continuada, dentre 

outros segundo a FIA (2022). 

Segundo a FIA (2022) o objetivo da humanização é moldar relações em que todos 

ganham, enquanto o colaborador se aperfeiçoa e cresce pessoal e profissionalmente, a 

organização consegue manter um bom colaborador, dedicado, comprometido e realizado, bem 

como que está alinhado com a missão, visão e os valores organizacionais, a produção é 
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beneficiada e, consequentemente, a lucratividade da organização, sem que para isso seja 

necessário levar o colaborador ao esgotamento físico e mental. 

Um importante aliado da humanização nas organizações é o líder. Toda equipe tem 

seu mentor/líder, esse que é responsável por delegar as atividades, motivar/influenciar pessoas 

para o trabalho, instruir, construir um ambiente harmônico, entre outras atribuições. 

Liderança é a arte de gerenciar pessoas, assim como a atividade de atrair seguidores, 

influenciar e persuadir de forma positiva pessoas e comportamentos, tendo a 

responsabilidade de planejar, monitorar, direcionar e orientar, e tem papel 

fundamental relacionado à motivação, pois o líder eficaz sabe como motivar 

sua equipe. O líder tem a necessidade de buscar meios em que os colaboradores se 

sintam motivados e envolvidos com suas obrigações, trazendo inovações, 

criatividade e buscando favorecê-los de maneira que alcancem conquistas e 

atinjam alvos surpreendentes (PARO et al. 2015, p. 441). 

 

Porém, as atribuições de um líder não se agregam de um dia para outro, em alguns 

casos, pode-se levar anos para que essas habilidades sejam adquiridas. É necessário um bom 

treinamento, bem como experiências em campo e conhecer as pessoas que se 

está liderando. Uma pessoa despreparada para essa função pode gerar muitos problemas para 

a equipe, levando assim um desequilíbrio, afirma Chiavenato (2021). 

As organizações precisam de lideres e administradores eficazes para poderem atingir 

um nível elevado de eficácia, necessitam, ainda, de lideres que desafiem o status quo, ou seja, 

que criem visões de futuro, sendo capazes de inspirar os membros da organização para 

realizar essas visões, alerta Paro et al. (2015). 

Cortez et al. (2019) apresentam práticas positivas e negativas para desenvolvimentos 

futuros em humanização, conforme Figura 1, a seguir: 
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Figura 1: Práticas positivas e negativas para humanização 

 

Fonte: Cortez et al. (2019, p. 16) 

 

Para (CORTEZ et al., 2019, p.2) compreender a humanização como um processo de 

desenvolvimento contínuo das pessoas e da realidade social é fundamental para impactar em 

melhores condições de vida, trabalho e saúde física e mental em diferentes organizações.  

No mesmo sentido, Barros (2022) aponta que a gestão humanizada se trata de o 

modelo de liderança, a qual é focada na garantia de boas condições de trabalho para os 

colaboradores. Ainda segundo o autor, a gestão humanizada não é constituída de forma 

aleatória, existem certos elementos que são primordiais para garantir a longo prazo o seu 

sucesso. Esses quatro pilares são: observação, a qual garantirá que as ações realizadas estão 

alinhadas com as reais necessidades da organização; comunicação, que deve ser efetiva entre 

líderes e colaboradores; integração, no sentido de que a comunicação não deve somente entre 

líderes e liderados, mas entre profissionais de mesmo nível hierárquico também; e adaptação, 
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pois não adianta observar as necessidades e comunicá-las se não houver iniciativas de 

mudanças por parte da gestão. 

Segundo Lamoglia et al. (2015), os caminhos para a humanização nas empresas 

passam necessariamente pelo comprometimento de gestores, líderes, diretores e colaboradores, 

bem como no comprometimento com a aprendizagem corporativa, a ser desenvolvida pelas 

políticas institucionais e por ações individuais e coletivas, guiadas por valores democráticos e 

éticos, pautados nos direitos humanos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As pessoas têm um papel fundamental dentro da organização, sendo assim requerem 

uma melhor atenção e acompanhamento por várias eventualidades sejam elas internas ou 

externas, que enfrentam em seu dia a dia. Tais eventualidades como: problemas familiares, 

pessoais, financeiros, de saúde, dentre outras preocupações diversas, são contratempos que 

afetam diretamente em seu desempenho. Nesse sentido, nem todos conseguem administrar 

sozinhos esses problemas. Isso faz com que, alguns se tornem integrantes problemáticos, 

sendo de suma importância que as organizações motivem esses integrantes para o trabalho. 

Por sua complexidade, este assunto é um grande desafio para os gestores de recursos 

humanos, visto que, a vários fatores que podem levar o integrante a tomar a decisão de se 

ausentar de suas atividades. Fatores esses que, podem ser por problemas internos 

da organização, como também por problemas pessoais dos integrantes. 

Os gestores de pessoas precisam estar atentos ao índice elevado do descontentamento 

na e insatisfação na organização, e monitorar onde está sendo as falhas. Uma empresa não 

consegue se desenvolver sem mão de obra, independente se ela é de pequeno, médio ou 

grande porte. A má gestão das pessoas irá impactar diretamente na sua economia, gastos altos 

com horas extras, retrabalhos, atraso nos prazos de entrega de serviços aos seus clientes. 

Nesse sentido, é preciso buscar o engajamento das pessoas da empresa, pois ele 

representa a adesão irrestrita das pessoas à organização. Uma organização é feita das pessoas 

que a integram, ou seja, são elas que garantirão o sucesso ou o fracasso da organização em 

seus negócios, sendo que cabe aos gestores de pessoas gerirem esses recursos de pessoas, 

atendendo às necessidades da organização e de seus colaboradores. 

Por sua vez, a humanização nas organizações mostra-se como um requisito capaz de 

melhorar os ambientes de trabalho, bem como a produtividade, além de conquistar a lealdade 
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dos clientes. Por essa razão, as organizações de sucesso estão investindo cada vez mais na 

humanização, a fim de melhorarem cada vez mais os seus lucros. 
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