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RESUMO 
 
As empresas vêm buscando sempre novas maneiras de se destacar no mercado 
competitivo, conseguindo mudanças no ambiente organizacional, onde podem ser 
verificadas muitas variáveis dentre elas o ambiente organizacional que é formado 
por pessoas. Isso justifica a evolução no conceito e nas atividades do Recursos 
Humanos, que tem se tornado cada vez mais participativo através do relacionamento 
com os funcionários. O objetivo geral da pesquisa foi compreender a importância das 
ações de uma gestão estratégica do setor de Recursos Humanos na motivação dos 
colaboradores dentro das organizações. E os objetivos específicos foram: conceituar 
Clima Organizacional e Recursos Humanos; estudar ações dos recursos humanos 
que possam colaborar para a motivação e retenção de talentos nas instituições; 
compreender a importância dos recursos humanos para a manutenção de um clima 
organizacional saudável e equilibrado, e consequentemente para a motivação e 
bons desempenhos nas organizações. A pesquisa foi realizada por meio de revisão 
de literatura, contemplando uma pesquisa qualitativa e descritiva. A base da 
pesquisa foram livros de autores relacionados ao tema, artigos acadêmicos 
publicados nos últimos quinze anos, localizados através de bases de dados como 
Google Acadêmico e Scielo.  
 
 
Palavras-chave: Recursos Humanos; Clima Organizacional; Motivação.
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ABSTRACT 

 
Companies are always looking for new ways to excel in the competitive market, 
achieving changes in the organizational environment, where many variables can be 
verified, among them the organizational environment that is formed by people. This 
justifies the evolution in the concept and activities of Human Resources, which has 
become increasingly participatory through the relationship with employees. The 
general objective of the research was to understand the importance of the actions of 
a strategic management of the Human Resources sector in the motivation of the 
employees within the organizations. And the specific objectives were: to 
conceptualize Organizational Climate and Human Resources; to study human 
resources actions that can collaborate for the motivation and retention of talents in 
the institutions; understand the importance of human resources for maintaining a 
healthy and balanced organizational climate, and consequently for motivation and 
good performance in organizations. The research was carried out through literature 
review, contemplating a qualitative and descriptive research. The basis of the 
research were books by authors related to the subject, academic articles published in 
the last fifteen years, located through databases such as Google Scholar and Scielo. 
 
 
Keyword: Human Resources; Organizational Climate; Motivation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As mudanças que houveram em todas as áreas das empresas acarretaram 

em novas necessidades para cada setor, e automaticamente precisam de 

atualizações para manter o potencial competitivo. E atualmente o setor que mais 

requer cuidado e atualização é o setor de RH, principalmente por ter um contato 

direto com os colaboradores que influenciam de forma direta na produtividade e 

funcionamento da empresa, precisando assim de motivações constantes. 

Motivar é proporcionar um motivo a uma pessoa ou a um grupo para que ela 

se comporte de forma considerada ideal para o exercício de uma tarefa ou função. 

Motivação não significa euforia, ou disposição elevada, significa apenas que toda 

ação tem uma causa. A motivação tem um papel decisório no aumento ou 

diminuição, tanto da qualidade como quantidade, dos produtos e serviços oferecidos 

pela empresa. A baixa motivação pode determinar uma variedade de eventos 

desfavoráveis que afetam o desenvolvimento da empresa, tanto a curto como em 

longo prazo.  

As organizações estão cada vez mais seletivas, investindo em ações que 

visam capacitar os colaboradores e reconhecer os talentos existentes nas empresas 

para assim retê-los. Logo, estudos que abordem a importância da motivação 

promovida pela empresa se torna viável para reforçar a relação entre motivar e reter 

talentos, estabelecendo as ações que podem ser realizadas (mapeamento, software 

para gestão de RH, investimento em capacitação, planejamento para recrutamento) 

para manter os profissionais motivados no quadro de colaboradores. 

Funcionários desmotivados correm o risco de produzir e entregar produtos de 

má qualidade. A empresa precisa se preocupar melhor com os seus colaboradores, 

analisando o ambiente corporativo, e realizando as mudanças necessárias para 

obter um ambiente de trabalho mais saudável. Sendo assim, a questão que se 

buscou responder foi: por que uma gestão eficiente do setor de Recursos Humanos 

é fundamental para manter os colaboradores motivados?  

O objetivo geral da pesquisa foi compreender a importância das ações de 

uma gestão estratégica do setor de Recursos Humanos na motivação dos 

colaboradores dentro das organizações. E os objetivos específicos foram: conceituar 

Clima Organizacional e Recursos Humanos; estudar ações dos recursos humanos 

que possam colaborar para a motivação e retenção de talentos nas instituições; 
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compreender a importância dos recursos humanos para a manutenção de um clima 

organizacional saudável e equilibrado, e consequentemente para a motivação e 

bons desempenhos nas organizações.  

A pesquisa foi realizada por meio de revisão de literatura, contemplando uma 

pesquisa qualitativa e descritiva. A base da pesquisa foram livros de autores 

relacionados ao tema, artigos acadêmicos publicados nos últimos quinze anos, 

localizados através de bases de dados como Google Acadêmico e Scielo. Os 

principais autores utilizados como base para o TCC foram: Chiavenato (2009), 

Coutinho (2006), Coronato (2010) e Hunter (2006). As palavras chave utilizadas 

foram: Recursos Humanos; Clima Organizacional; Motivação. 
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2. CLIMA ORGANIZACIONAL E RECURSOS HUMANOS 

 

Com as mudanças ao longo dos anos, o trabalho está sendo cada vez menos 

físico, e repetitivo, passando-se a ser mais criativo e inovador. Empresas e pessoas 

devem aprender rápido, tanto que é possível observar, em muitas organizações, a 

existência de programas especiais para ouvir sugestões e ideias de colaboradores 

para transformações ou adaptações que possibilitem a melhoria continua dos 

processos, de serviços bem como administrativos. 

A Gestão de Pessoas busca estimular o capital humano na organização, o 

que leva a uma redução da rotatividade de funcionários e oferece maior estabilidade 

na execução dos processos internos.  

Isso se deu após o então Departamento Pessoal deixar de ser um 

departamento extremamente limitado em suas atividades, passando a exercer maior 

comunicação e interação com os colaboradores, ou seja, tornando-se o Recursos 

Humanos, e posteriormente ainda o setor de Gestão de Pessoas, no intuito de 

oferecer mais segurança, orientação e preparo para sua inserção em uma nova 

cultura organizacional, ou seja, cuidando de sua integração como parte da empresa. 

(WESSLING, 2006) 

A Gestão de Pessoas procura identificar as principais fraquezas referentes 

aos seus colaboradores, tomando decisões sempre com base nos objetivos, 

eliminando as possibilidades de problemas futuros com o clima organizacional que 

pode interferir de maneira positiva ou negativa no desenvolvimento empresa. 

(CHIAVENATO, 1999) 

Uma vez que a parte de gerenciamento de pessoas sofre alterações, todo o 

meio corporativo sofrerá mudanças também, pois se antes o relacionamento era frio 

e sem comunicação agora as pessoas tem o direito e o dever de se manifestar nas 

empresas. 

A comunicação é ferramenta fundamental para que a organização possa 

identificar a necessidade de revisão em suas estratégias e objetivos, ou seja, 

oferece feedback para os gestores sobre o andamento das atividades. 

Segundo Chiavenato (2006, p.19), a comunicação é uma atividade 

administrativa que tem dois propósitos principais: proporcionar informação e 

compreensão necessárias para que as pessoas possam se conduzir em suas 
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tarefas; e, proporcionar as atitudes necessárias que promovam a motivação, a 

cooperação e a satisfação nos cargos.  

A comunicação é a principal ferramenta que todos os setores, inclusive o RH 

pode usar no processo de negociação e tomada de decisões, pois permite que todas 

as informações necessárias sejam adquiridas. A comunicação interna permite um 

melhor relacionamento entre funcionários, independentemente do nível hierárquico 

que ocupem na organização, além de que a empresa depende das informações 

fomentadas por seus gestores e demais cargos de liderança para que possam 

analisar a eficácia de suas estratégias. 

A principal característica da gestão é diagnosticar a força do trabalho e 

juntamente com sua equipe a parte motivacional que se relaciona ao plano de 

carreira, reconhecimento, Treinamento e Desenvolvimento (T&D) que é muito 

importante na organização, implantar a Qualidade de Vida que atenda às 

necessidades de todos que formam aquele ambiente, avaliar os funcionários, aplicar 

análise de desempenho e promover talentos. (CHIAVENATO, 1999) 

Atribuindo às pessoas o papel de personagem essencial para o bom 

desenvolvimento da empresa, entende-se que o capital intelectual é o maior 

diferencial para ativar as mudanças dentro das organizações. É, portanto, 

fundamental que as organizações pensem e invistam em seus profissionais 

buscando o melhor, refletindo no sucesso da empresa e mostrando para as pessoas 

que uma boa administração de pessoas é formada de atribuições corretas e 

pensando em um conjunto. (BENASSI, 2014) 

As empresas vêm buscando se destacar sempre mais no mercado 

competitivo, para conseguir mudanças dentro do ambiente organizacional, onde 

podem ser verificadas muitas variáveis dentre elas o ambiente de trabalho que é 

formado por pessoas, que é a parte principal do sucesso da empresa. Sendo assim, 

o principal foco da empresa seria atrair, reter, desenvolver e aproveitar o máximo o 

talento humano. (BENASSI, 2014) 

Por conta da evolução e globalização, as organizações e os colaboradores 

têm se comportado de maneira muito diferente do que se comparado ao início das 

organizações. Com base nisto, Chiavenato mostra uma relevante definição para o 

Comportamento Organizacional: 
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Uma área que trata do comportamento individual, isto é de tópicos como 
personalidade, atitudes, percepção, aprendizado, motivação. Além disso, o 
comportamento organizacional também está relacionado com o 
comportamento grupal, incluindo tópicos como normas, papéis, construção 
de equipes e conflito (CHIAVENATO, 2003, p.5). 

 

Todo organismo tem a sua cultura que é formada pelos seus valores, 

costumes e suas tradições. A cultura afeiçoa a identidade da empresa e o clima 

acaba sendo uma consequência dessa cultura.  

O capital humano nem sempre é valorizado nas organizações, mas com a 

globalização do mundo atual e as inovações emergindo rapidamente é nele que está 

o diferencial entre uma empresa bem-sucedida e aquelas que seguem aos trancos e 

barrancos. (LUZ, 2003) 

A palavra clima origina-se do grego klimae que significa tendência ou 

inclinação. O clima organizacional é a qualidade ou propriedade do ambiente 

organizacional que é percebida ou experimentada pelos membros da organização e 

influência o seu comportamento. (CAMPELLO; OLIVEIRA, 2008) 

O clima é algo que pode ser facilmente percebido dentro de uma organização 

através do comportamento dos seus colaboradores daqueles que estão inseridos 

nos seus respectivos processos realizando as operações da organização.  

O Clima Organizacional se torna um fator de relevância para a empresa 

devido ao fato dele afetar o comportamento dos colaboradores; influenciar a 

capacidade da empresa de atrair e reter talentos; ser um indicador de satisfação dos 

funcionários; e ainda por poder indicar problemas que possam estar interferindo nos 

resultados da organização. (ROBBINS et al., 2010) 

 
O clima organizacional pode ser entendido como a expressão dos 
sentimentos dos empregados diante dos valores, das políticas, das práticas 
de gestão de recursos humanos, da forma de relacionamento com os 
colegas, da postura da empresa ao estabelecer metas e retribuir pelo 
alcance delas, além da situação econômica (BOOG; BOOG, 2002, p.574). 

 
Para se compreender o comportamento das pessoas, tem que ser levado em 

consideração, os seguintes fatores: as suas origens, seus costumes, sua cultura, e 

como elas vivem, e não ter em mente que as pessoas são simplesmente recursos ou 

insumos. 

Segundo Chiavenato (2010, p.368), “uma organização é um sistema 

complexo com características próprias da sua cultura e clima organizacional”. As 
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Organizações possuem uma rica diversidade, que são as características humanas, 

que se faz presente nas pessoas.  

 

O termo clima organizacional refere-se especificamente às propriedades 
motivacionais do ambiente organizacional, ou seja, àqueles aspectos do 
ambiente que levam à provocação de diferentes espécies de motivação: é o 
sumário do padrão total de experiências e valores de incentivos que existem 
em dado conjunto organizacional (CHIAVENATO, 2009, p.125). 

 

Os colaboradores, são os primeiros clientes que a empresa precisa conquistar 

para que, depois possa conquistar o mercado. É importante considerar que a cultura 

organizacional é a base, onde se apoia o clima organizacional o que impulsiona para 

a vantagem competitiva.  

 
O clima organizacional é um fenômeno resultante da interação dos 
elementos da cultura. O clima é mais perceptível do que suas fontes 
causais, comparando-se a um “perfume”, pois percebe-se o seu efeito sem 
conhecer os ingredientes, embora às vezes seja possível identificar alguns 
deles (SOUZA apud LUZ, 2003, p.11). 

 
Desta forma, pode-se perceber que a valorização do capital humano e de 

fundamental importância para tornar-se uma organização competitiva, pois se as 

pessoas se sentem bem em seu ambiente de trabalho, certamente elas irão bem na 

estratégia que mais “interessa” à organização, ou seja, produzir produtos e/ou 

serviços de excelência.  

De acordo com Chiavenato (2009, p.440), “o clima organizacional reflete o 

modo como as pessoas interagem entre si e com os clientes internos e externos, 

bem como o grau de satisfação com o contexto que as cerca”. Para se compreender 

o comportamento das pessoas, tem que levar em consideração, os seguintes 

fatores: as suas origens, seus costumes, sua cultura, e como elas vivem, e não ter 

em mente que as pessoas são simplesmente recursos ou insumos. 

As organizações possuem uma rica diversidade, que são as características 

humanas, que se faz presente nas pessoas. Outro fator que se faz presente nas 

pessoas são as suas motivações; seus valores individuais, que podem ser 

observadas das seguintes formas: a sua real satisfação com o trabalho, o seu 

envolvimento e comprometimento, em função dessa série de fatores, que se faz 

necessário o estudo do clima organizacional e a importância das pessoas no 

sucesso organizacional. Pois as pessoas são partes das Organizações, e elas 

dependem para o seu sucesso e continuidade. (LIMONGI-FRANÇA, 2007) 
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Os colaboradores, são os primeiros clientes que a empresa precisa conquistar 

para que, depois possa conquistar o mercado. É importante considerar que a cultura 

organizacional é a base, onde se apoia o clima organizacional o que impulsiona para 

a vantagem competitiva. A valorização do capital humano é de fundamental 

importância para tornar-se uma organização competitiva. 

O diagnóstico organizacional está diretamente ligado às pessoas que fazem 

parte das Organizações, e como elas estão influenciadas e ativas no bom 

desenvolvimento das organizações. Pois o diagnostico organizacional tem como 

finalidade ver a Empresa como um todo, retratando o grau de satisfação das 

pessoas com o trabalho, buscar a solução de possíveis problemas, procurar 

identificar soluções a pequeno, médio e longo prazo. (LIMONGI-FRANÇA, 2007) 

Isso tudo pode ser medido através da aplicação de uma pesquisa de Clima, 

onde são levantadas as informações necessárias para que análise seja realizada da 

maneira adequada, e assim desenvolver um Plano de Ação, para suprir todas as 

necessidades dentro da Organização. (LIMONGI-FRANÇA, 2007) 

A Pesquisa de Clima Organizacional realiza a coleta de dados com a 

finalidade de fornecer subsídios para o plano estratégico realizar ações de melhoria 

nos processos de produção e relacionamento. O grande uso dessa ferramenta por 

parte das empresas tem relação com a capacidade da mesma de analisar diferentes 

aspectos dentro da empresa. (LUZ, 2003) 

Ela tem relação direta com o comprometimento, produtividade e lucro, pois 

leva em conta que pessoas satisfeitas com suas funções são comprometidas com as 

metas da organização, sendo assim, pode-se afirmar que é o estudo das 

expectativas que os colaboradores desenvolvem acerca de sua função e 

relacionamentos no ambiente laboral podendo, dessa forma, detectar e corrigir 

dificuldades do comportamento humano que afetam diretamente o alcance dos 

objetivos da empresa. (LUZ, 2003) 

Ainda são poucas as empresas que utilizam esta ferramenta com frequência, 

e mais raras ainda as que buscam promover mudanças que possam melhorar os 

resultados de pesquisas posteriores. A maioria dos funcionários responde à 

pesquisa de qualquer maneira, pois sabem que suas opiniões e reinvindicações não 

serão lidas e nem consideradas em momento nenhum. O ambiente no qual o 

indivíduo exerce suas atividades laborais possui grande influência sobre seu 

desempenho profissional, além de afetar a vida pessoal do mesmo.  
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 Para Luz (2003, p.96), “o clima retrata o grau de satisfação material e 

emocional das pessoas no trabalho”. As organizações têm a constante preocupação 

em melhorar o ambiente oferecido aos colaboradores, pois isso leva à redução de 

índices fundamentais como o absenteísmo, beneficiando as atividades e resultados 

da empresa. 

Segundo Bergamini (1994, p.98), “o Clima Organizacional é o indicador do 

nível de satisfação ou insatisfação experimentado pelos empregados no trabalho”. 

Portanto, entende-se que o clima organizacional pode ser influenciado por fatores 

internos e externos, devendo ser tratado com muita atenção pelos gestores por estar 

diretamente ligado à produtividade dos colaboradores. 

É necessário para a aplicação da Pesquisa de Clima Organizacional: elaborar 

um formulário visando melhorias de acordo com o plano estratégico; comunicar 

todos os setores; elaborar relatórios sobre os resultados obtidos; dar feedback aos 

participantes; realizar um plano de ação corretivo sobre os pontos mais negativos 

apontados na pesquisa. (CHIAVENATO, 2010)  

A empresa vive sob constante pressão: consumidores querem qualidade, 

mercado quer inovação, funcionários querem qualidade de vida no trabalho. Isso 

demonstra a importância da empresa se preocupar com o diagnóstico organizacional 

e se dedicar a ele. A identificação dos fatores que possam interferir de maneira 

negativa no desempenho dos funcionários em suas tarefas permite que sejam 

aplicadas ações corretivas com base em dados concretos, para que os funcionários 

estejam satisfeitos e motivados no exercício de suas funções. 
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3. AÇÕES DO RH PARA MOTIVAÇÃO E RETENÇÃO DE TALENTOS 

 

O mercado atual está em constante modificação e modernização, as relações 

atuais de trabalho se modificaram quando comparadas as relações empregatícias do 

passado, Logo, é fundamental que as empresas atuais, independente de seu porte, 

tenham a habilidade de identificar um talento e reter esse colaborador, pois boa 

parte do sucesso de uma instituição está alicerçada no capital humano e no quanto 

essa empresa investe no desenvolvimento dos colaboradores.  

Entende-se como retenção de talentos uma prática de gestão estratégica em 

que a instituição incentiva a lealdade de seus colaboradores. Esse processo ocorre 

através de uma gestão humanizada, de políticas e ações a serem desenvolvidas por 

meio de um programa específico para cada empresa. (VENETIANER, 2007) 

A instituição geralmente irá oferecer incentivos tais como: melhoria salarial 

compatível com as funções do colaborador, treinamentos, cursos para o 

desenvolvimento profissional, estabelecer um plano de carreira e criar um ambiente 

propício a inovação, para assim evitar que aquele funcionário possa se sentir atraído 

por ofertas de empresas concorrentes. (BRANHAM, 2002) 

É importante ressaltar, que um clima organizacional equilibrado propicia que o 

colaborador entenda exatamente qual o seu papel dentro da instituição. Portanto é 

fundamental que os funcionários conheçam profundamente o dia a dia da 

companhia e tudo o que ela tem a oferecer. Mas quando se fala em ações de 

retenção de talentos não basta apenas determinados benefícios, é necessário que 

aconteça critérios para que essas práticas, não percam sua característica 

recompensatória.  

O ambiente de trabalho é um fator primordial para retenção de colaboradores, 

é prática de determinadas empresas disponibilizar ginástica laboral, academias, 

almoços diferenciados e outras atividade atraentes, é importante que o ambiente de 

trabalho permita certa personalização para tornar o espaço mais humanizado para 

que o colaborador se sinta acolhido naquele espaço, pois isso irá alavancar a 

produtividade e a sensação de pertencimento. (LUZ, 2003) 

Nessa perspectiva, finalmente, os processos de retenção de talentos devem 

estar compatíveis com as políticas de RH, cultura, natureza e realidade de cada 

instituição e principalmente os gestores necessitam ter consciência de seu papel 
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dentro desse organismo como incentivador dos talentos presentes, entender com 

clareza cada aspecto, sonhos e projetos de futuro de seus subordinados, pois só 

dessa forma as organizações irão de fato evoluir juntamente com o capital humano. 

A existência de um grau alto de motivação faz com que a equipe trabalhe em 

união, com satisfação, e que se empenhem e participem mais das ações e 

atividades da empresa. (CHIAVENATO, 1998) 

Organizações que não aderem a programas motivacionais, ou mesmo 

aquelas que os possuem, mas não o utilizam de maneira graduada, assumem o 

risco de gozar um clima organizacional um tanto quanto depressivo, podendo gerar 

outros problemas do tipo, diminuta laboriosidade, trabalho malfazejo e lesões no 

mercado competitivo. 

A organização no meio social facilita ou barra a conclusão dos desejos e 

satisfação das necessidades humanas. Os referidos estudos apontam que se a 

motivação não está em alta entre os envolvidos, seja por frustração ou barreira à 

satisfação de necessidades, o ambiente organizacional tende a diminuir-se, 

caracterizando-se por meios de depressão, falta de interesse, insensível, desprazer, 

até casos extremos. Podem até existir casos de agressividade, conflito, 

discordância, típicos de situações em que os envolvidos se debatem livremente com 

a organização (como ocorre nos casos de greves, piquetes, entre outros). 

(CHIAVENATO, 1998).  

Bergamini (1982) relata que no Brasil, em diversas organizações onde 

predominam o empirismo administrativo e a monopolização do poder do proprietário, 

constata-se a difícil compreensão desses princípios que são importantes para o 

desenvolvimento do homem, em circunstâncias de serviço e à obtenção dos níveis 

de eficiência dos resultados que a empresa espera.  

Muitas dessas organizações já experimentaram um retorno não muito 

favorável devido à implantação incorreta de ajuste e auto realização daquele que 

seria necessário participar por meio de um trabalho. Essas organizações procuram 

melhorar o espaço perdido, ajustando técnicos e consultores que prestem subsídios 

a rotina que se formar. Lembrando que divergências culturais repercutem na escolha 

de programas motivacionais.  

Dirigentes optam por recompensas materiais, nem tanto por suas vontades, 

mas pressionados por seus submissos. Ele ressalva que existem pessoas motivadas 

intrinsecamente e alcançam desempenho agradável, independente da recompensa 
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material, no entanto, a maior parte das pessoas habituou-se a expectativa de 

reconhecimento público seguido dos prêmios materiais advindo do triunfo, que é o 

caso de jogadores de futebol. 

A ideia central é de aceitar o grupo no qual se deseja implantar a motivação, 

viabilizando maiores possibilidades de obter o sucesso. Este trabalho necessita ser 

iniciado logo no início da contratação, tendo em vista que o colaborador cresça 

unido com a organização e o perfil adequado é crucial para seu nível de motivação 

posterior.  

Não deixando de lado fatores como integração, compaixão de ser acolhido 

pelo grupo e fazer parte do mesmo, diálogo, para modernizar e mantê-los alinhados 

na visão da empresa, conhecer e prestar cortesia pública, e a missão, a motivação 

do combate pela sobrevivência diante o mercado. 

Para Hobbins (2002) os sistemas de beneficiar os colaboradores seguem 

diferentes modos. Os excepcionais utilizam diversas fontes e percebem as 

realizações do indivíduo como as do grupo. 

A intenção destes programas é conquistar o reconhecimento e prestígio, para 

isso é necessário o envolvimento de todos os integrantes pertencentes à empresa, 

através do estímulo crescente do comprometimento da organização rumo ao triunfo. 

Hobbins (2002) rotula os programas de consideração em quatro itens: Gestão 

participativa (colaboradores subordinados participam de um grau importante de 

poder decisivo com seus superiores imediatos); participação por apresentação 

(colaboradores interagem no processo decisório da empresa por meio de equipes de 

representantes); círculos de qualidade (equipes de colaboradores se agrupam 

regularmente para debater seus conflitos de qualidade, pesquisam as razões, 

aconselham melhorias e realizam ações corretivas); e, Planos de participação 

acionária para os funcionários (benefícios estabelecidos pela organização, nos quais 

os colaboradores adquirem ações da corporação como membro de seus benefícios).  

É claro que cada indivíduo possui uma especificidade em termos 

motivacionais, o que torna cogentes programas específicos para atendê-los. São 

exemplos de compromisso intenso e de longo prazo: engenheiros, programadores e 

cientistas. Onde recompensas como dinheiro e promoções não são suas prioridades, 

já que a remuneração oferecida pelas suas carreiras é bem satisfatória.  
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Para mantê-los motivados a empresa deve envolvê-los em projetos 

provocantes; envidar oportunidades educacionais, treinamentos e autonomia para 

realizar seus interesses. 

Na categoria de trabalhadores temporários, uma forma de motivação é o 

ensejo pela permanência do funcionário após o período previsto e acordado. Cabem 

propostas permanentes da vaga, oferecendo plano de remuneração de acordo com 

as habilidades desenvolvidas, a fim de evitar conflitos entre classes e ignóbil 

desempenho.  

Ressaltando que dinheiro e trabalho não são capazes de motivar a todos. O 

grupo das mulheres, as solteiras, os idosos, imigrantes entre outros tem 

necessidades diferentes daquelas do homem com esposa e filhos que dependem de 

seu sustento. Os estudantes que também trabalham, necessitam de horários 

flexíveis ou mesmo tarefas temporárias, imigrantes fazem-se o uso de viagens por 

exemplo. 

As pessoas com um grau de instrução um pouco abaixo, que demandam de 

menores habilidades e baixos salários podem ser motivadas com horários flexíveis, 

aumentos de salário, benefícios além de procurar tornar seus trabalhos ainda mais 

interessantes. 

Indivíduos que trabalham em linhas de produção e montagem, onde seus 

trabalhos são bastante repetitivos, tendem a gerar aborrecimentos e estresse, no 

momento da seleção deve estar atento a contratação daqueles que não tem 

necessidade de autonomia e decisão. Trabalhar em ambientes agradáveis, 

pousadas de descanso e ter possibilidade de socialização.  

A teoria de motivação é variada, muitos dos programas são mutuamente 

excludentes, a opção por aquele que atenda melhor a necessidade da organização 

cabe a cada empresa decidir. Devem ser dinâmicos, que evoluam e modifiquem com 

as mudanças, o mercado e o tempo. 
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4. MANUTENÇÃO DE UM CLIMA ORGANIZACIONAL SAUDÁVEL 

EQUILIBRADO 

 

Existe um elemento fundamental para que ocorra o alinhamento entre os 

funcionários de uma empresa e as suas estratégias de negócio: a comunicação. 

Segundo Angeloni (2010, p.11), “a comunicação organizacional é muito complexa, 

precisa-se entender que vários fatores podem influenciar na comunicação das 

empresas, sendo que as relações de trabalho são construídas através da 

comunicação”.  

A comunicação é a base para qualquer relacionamento, principalmente para 

os organizacionais, pois somente através dela é possível que os funcionários 

conheçam os objetivos e metas da empresa, para que possam compreender o que 

buscar com suas atividades, e por outro lado que a empresa saiba como está o 

desenvolvimento das atividades que são realizadas. 

Para Garcia (2006, p.55), “a comunicação serve para produzir consenso, 

gerar aceitação e consentimento”. Então compreende-se que a comunicação precisa 

ser feita de forma clara entre as partes, para que gere entendimentos e não distorça 

a mensagem que busca-se passar. 

Percebe-se que existem várias formas da empresa manter um bom 

relacionamento e comunicação com o funcionário, no sentido de orientá-lo sobre 

suas atividades e resultados da empresa, para que ele saiba a sua importância no 

sucesso da empresa, e que a ausência da comunicação ajuda a diminuir a qualidade 

do clima organizacional, pois pode gerar insegurança nos funcionários. 

O gestor que compreende a importância do clima organizacional, percebe 

também a importância de seus funcionários para que a empresa atinja bons 

resultados, portanto, buscará formas se aproximar mais de cada um mantendo um 

ambiente motivado e oferecendo orientações necessárias para que cada um possa 

melhorar seu desempenho. Muitas vezes são pequenos gestos da empresa que 

motivam os funcionários, fazendo com que ele se dedique mais ao trabalho.  

De acordo com Tavares (2010, p.19), “melhorar a qualidade da comunicação 

é gerar motivação nos funcionários de uma empresa torna-se essencial para o 

resultado dos processos administrativos”. Através da comunicação é possível 

conquistar maior envolvimento dos colaboradores, que passam a conhecer melhor a 

cultura organizacional e por isso conseguem se alinhar aos propósitos da empresa. 
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Um funcionário bem informado, orientado e motivado irá produzir mais e com 

mais qualidade, pois se sentirá parte de um todo que é a empresa, permitindo então 

que a empresa alcance bons resultados. 

A comunicação a partir da implantação do endomarketing passa a ser 

horizontal na empresa, ou seja, não leva em consideração cargos que ocupam, 

sendo simultânea em toda empresa, dessa forma permite uma valorização individual 

que impulsiona os resultados alcançados. 

Um diálogo aberto que deixe explícita a cultura organizacional e as 

estratégias que a empresa traçou para alcançar suas metas é a base do 

endomarketing, e dá aos funcionários a chance de participar do processo como um 

todo, uma vez que eles estão mais próximos da produção e tem uma visão mais 

ampla de pontos a serem melhorados, o que torna sua opinião valiosa para a 

empresa. 

Através de diagnósticos e ferramentas tais como: questionários, entrevistas, 

pesquisas de opinião e entre outros, a área de recursos humanos consegue 

trabalhar o clima organizacional dentro de uma empresa, essas ferramentas trarão 

um retorno de como os colaboradores sentem a empresa e quais são as suas 

percepções compartilhadas sobre o clima organizacional.  

Com as mudanças ao longo dos anos, o trabalho está sendo cada vez menos 

físico, e repetitivo, passando-se a ser mais criativo e inovador. Empresas e pessoas 

devem aprender rápido, tanto que é possível observar, em muitas organizações, a 

existência de programas especiais para ouvir sugestões e ideias de colaboradores 

para transformações ou adaptações que possibilitem a melhoria continua dos 

processos, de serviços bem como administrativos. (LIMONGI-FRANÇA, 2007) 

Para se compreender o comportamento das pessoas, tem que levar em 

consideração, os seguintes fatores: as suas origens, seus costumes, sua cultura, e 

como elas vivem, e não ter em mente que as pessoas são simplesmente recursos ou 

insumos. 

Os colaboradores, são os primeiros clientes que a empresa precisa conquistar 

para que, depois possa conquistar o mercado. É importante considerar que a cultura 

organizacional é a base, onde se apoia o clima organizacional o que impulsiona para 

a vantagem competitiva. (LIMONGI-FRANÇA, 2007) 

Desta forma, pode-se perceber que a valorização do capital humano e de 

fundamental importância para tornar-se uma organização competitiva, pois se as 
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pessoas vão bem no seu ambiente de trabalho, certamente elas irão bem na 

estratégia que mais “interessa” à organização, ou seja, produzir produtos e/ou 

serviços de excelência. (LIMONGI-FRANÇA, 2007) 

O diagnostico organizacional está diretamente ligado às pessoas que fazem 

parte das Organizações, e como elas estão influenciadas e ativas no bom 

desenvolvimento das organizações. Pois o diagnostico organizacional tem como 

finalidade ver a Empresa como um todo, retratando o grau de satisfação das 

pessoas com o trabalho, buscar a solução de possíveis problemas, procurar 

identificar soluções a pequeno, médio e longo prazo. (LIMONGI-FRANÇA, 2007) 

Isso tudo pode ser medido através da aplicação de uma pesquisa de Clima, 

onde vai estar levantando todas as informações necessárias para que analise seja 

realizada de maneira adequada, e assim desenvolver um Plano de Ação, para suprir 

todas as necessidades dentro da Organização. (LIMONGI-FRANÇA, 2007) 

Ainda são poucas as empresas que utilizam desta ferramenta com frequência, 

e mais raras ainda as que buscam promover mudanças que possam melhorar os 

resultados de pesquisas posteriores. A maioria dos funcionários respondem à 

pesquisa de qualquer maneira, pois sabem que suas opiniões e reinvindicações não 

serão lidas e nem consideradas em momento nenhum. 

A pesquisa de clima organizacional é um instrumento de gestão voltado para 

análise do ambiente interno, cujo objetivo é mapear ou retratar os aspectos críticos 

que configuram o momento motivacional dos colaboradores da empresa através da 

apuração de seus pontos fortes, deficiências, expectativas e aspirações.  

Ela cria um canal de comunicação entre empresa e colaboradores, que 

permite identificar aspectos positivos e negativos que podem estar impactando o 

ambiente de trabalho, além de gerar um elevado índice de motivação, pois está 

ligada diretamente ao sentimento dos funcionários, que passam a sentir-se ouvidos 

pela empresa. 

A Pesquisa de Clima Organizacional realiza a coleta de dados com a 

finalidade de fornecer subsídios para o plano estratégico realizar ações de melhoria 

nos processos de produção e relacionamento. (LUZ, 2003) 

O grande uso dessa ferramenta por parte das empresas tem relação com a 

capacidade da mesma de analisar diferentes aspectos dentro da empresa. Uma de 

suas finalidades é fomentar a saúde financeira e humana da empresa. (LUZ, 2003) 
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Ela tem relação direta com o comprometimento, produtividade e lucro, pois 

leva em conta que pessoas satisfeitas com suas funções são comprometidas com as 

metas da organização, sendo assim, pode-se afirmar que é o estudo das 

expectativas que os colaboradores desenvolvem acerca de sua função e 

relacionamentos no ambiente laboral podendo, dessa forma, detectar e corrigir 

dificuldades do comportamento humano que afetam diretamente o alcance dos 

objetivos da empresa. (LUZ, 2003) 

É por meio da motivação que faz com que os trabalhadores executem suas 

atividades com mais eficiência, com entusiasmos e esforço, mantendo um clima 

organizacional de qualidade e o ponto chave dessa manutenção do clima está na 

liderança, que identifica os problemas e suas causas, providenciando tratamento e 

soluções aos mesmos, acarretando em lucratividade, aumento na produtividade e 

longevidade do funcionário no cargo. 

Logo, através dessa medição, os recursos humanos analisam quais as 

necessidades individuais, que não estão sendo satisfeita, o que não está gerando 

motivação para esses funcionários, identificando o que será necessário para gerar 

um clima organizacional mais positivo para os funcionários, alinhando as 

necessidades organizacionais, ou seja, o resultado que a empresa deseja alcançar, 

os seus colaborares motivados, felizes e produtivos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As organizações vivem em constantes mudanças devido a enorme 

quantidade de informações que são disseminadas e inseridas no mercado. Devido a 

isso, entende-se que a Gestão de Pessoas precisou se adaptar para que as 

empresas passassem a atender a nova demanda que surgiu. 

Com o estudo realizado foi possível entender que uma gestão de pessoas 

bem sucedida representa um agente de mudanças nas organizações, que busca 

integrar seus novos colaboradores de uma maneira mais ampla, oferecendo as 

informações necessárias para que este execute suas atividades corretamente, e 

permite à empresa uma redução nos conflitos que são gerados quando o funcionário 

não está totalmente apto para o exercício de suas funções. 

Uma gestão de pessoas bem realizada permite que a empresa ganhe 

destaque no mercado pelo seu bom desempenho e resultados alcançados, pois 

colaboradores bem integrados e orientados irão alcançar os objetivos propostos em 

cada tarefa executada. 
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