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1 RESUMO 

Na busca de bons resultados no mercado competitivo, as empresas investem 

pesado na captação de capital humano, com a competitividade em alta procuram um 

diferencial em atendimento e satisfação do cliente interno e externo.  

Com a necessidade e a evolução das organizações de se modernizar, surge 

também a necessidade de profissionais mais capacitados para lidar com todas as 

situações. As empresas têm buscado profissionais mais qualificados e de múltiplas 

funções e também investe mais em estudos e treinamentos. 

Diante do mundo globalizado consumidores antenados para todos lançamentos 

compartilhando suas características, fica claro a importância de suporte para os 

consumidores, todavia na busca de antecipar expectativas dos consumidores uma 

prestação de serviço será fundamental para conquista e manutenção de cliente. 

Um diferencial competitivo não está só em tecnologia, mas também em 

comprometimento das pessoas como um todo porque a empresa são pessoas ou 

seja, tudo engloba o capital humano. O objetivo desta pesquisa é analisar as 

atividades humanas que produzem vantagens competitivas na prestação de 

serviços. 

 

Palavras chaves: Competitividade. Capital Humano. Qualidade de serviço. 

Treinamento. 

 

2 INTRODUÇÃO 

No cenário atual com grandes desafios, inovações e competitividades, 

grandes organizações que buscam no capital humano meios para vencer suas 

barreiras complexas no mercado empresarial, manter clientes e conquistar novos 

estão tornando se uma atividade complexa. Somando a qualidade na prestação de 

serviço um fator fundamental, concorrentes dos mais variados níveis. Exigindo das 

organizações ações que antecipem suas necessidades é coerente que as 

organizações tenham um bom relacionamento com os funcionários. Almejando 

conseguir cumprir sua missão, atingir seus objetivos, capacitando seus funcionários, 

buscando surpreender clientes e antecipando suas expectativas. 

 
Poucas empresas que têm interesse em ouvir seus clientes internos, em 
conhecer suas expectativas profissionais e pessoais, suas reclamações com 
relação ao trabalho que realiza, a supervisão que recebem, a integração 
entre diferentes setores da empresa, a comunicação existente na empresa, 



a sua estabilidade no emprego as suas possibilidades de progresso 
profissional, a disciplina, os benefícios, as suas condições de segurança e 
higiene, ao processo decisório etc. (LUZ, 2003, p.29) 
 

Para Luz (2003) conhecer o grau de satisfação, expectativas e necessidades 

da equipe de trabalho constitui em importantes informações, sendo essenciais para 

melhora do ambiente de trabalho e da qualidade dos serviços prestados. As 

organizações optam por buscarem formas lucrativas e inovadoras, pois na 

atualidade as empresas focadas em novos clientes, minimizando perdas. 

Como hipóteses temos: Aprimoramento contínuo do Clima Organizacional; 

Treinamento e Desenvolvimento com foco em competências e habilidades; 

Inovações tecnológicas associadas a necessidades dos consumidores. 

 

3 OBJETIVO 

O objetivo geral deste artigo é analisar atividades humanas que produzem 

vantagens competitivas na prestação de serviços.  

 

4 METODOLOGIA 

O instrumento de pesquisa utilizado neste trabalho constitui de análise 

exploratória bibliográfica. “A pesquisa bibliográfica é um método de pesquisa que 

leciona de forma discursiva um tema-problema, em conformidade com referências 

teóricas publicadas em livros, revistas, periódicos, etc.” (MARTINS, 2007, p.15) 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

O Capital Humano como investimento na busca de oportunidades, não é 

somente compreensível para se manter no mercado empresarial, mas para ser um 

diferencial competitivo. 

Organização alguma pode manter ou conquistar novos mercados com 

clientes insatisfeitos. Mesmo com qualidade em produtos, facilidades em 

pagamentos, boa localização semelhantes aos concorrentes consumidores 

acabaram se decidindo pelo bom atendimento como diferencial. 

 
Sabe se que todos os setores enfrenta grandes desafios competitivos, para 
a prestação de serviço sua inovações podem ser reproduzida e 
copiadas facilmente. Entretanto, as organizações que faz pesquisas 
regulares e acrescentam inovações contínuas para absolver vantagens por 
períodos com relação aos concorrentes. (PAIXÃO, 2014, p.60) 
 



Segundo Paixão (2014, p.60): “O maior motivo da evasão de clientes de uma 

empresa (perto de 70%) é o mau atendimento. o fato de que os clientes querem ser 

respeitados e receber informações corretas acerca de produtos e serviços torna se 

um grande diferencial competitivo”. 

Para Chiavenato, (2005) Os talentos, organização e cultura constituem o tripé 

do capital humano. Pessoas trabalhando juntas em harmonia para o alcance de 

objetivos comuns dentro de um formato de trabalho e de um clima agradável e 

envolvente. Para isso, a instituição precisa saber gerenciar as pessoas, sendo esse 

o fator crítico do crescimento e sucesso das organizações. 

A formação contínua do indivíduo, bem como alguns hábitos e características 

tornam-se decisivos para o sucesso dentro da organização. Há análise criteriosa 

referente ao conhecimento, habilidades e atitudes fazem parte do dia-a-dia de uma 

organização.  

“Em uma organização de qualidade, todos estão aprendendo o tempo todo. A 

gerência incentiva os empregados a elevar constantemente seu nível de capacitação 

técnica e habilitação profissional.” (SCHOLTES, 1992, p.13) 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

 Este item está em andamento, pretende-se apresentar as validações ou não 

das hipóteses. 
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