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Resumo 

Em uma realidade onde grandes investimentos em capital humano são feitos diariamente, 
ferramentas e programas de  retenção devem ser pensados ou desenvolvidos, a fim de obter 
respaldo no aporte de capital de contratação, treinamento e desenvolvimento dos funcionários, 
além de buscar a excelência na produtividade, clima organizacional favorável e possibilitar o 
crescimento pessoal do colaborador e consequentemente, da empresa. No presente trabalho será 
discorrido sobre o fator crucial para o bom funcionamento de uma organização: as pessoas que 
nela trabalham. A abordagem detalhada sobre o mapeamento de competências, gestão do 
conhecimento, valorização do funcionário por meio de programas internos, a relevância que o 
clima organizacional tem na empresa e o quão importante é manter o funcionário motivado é 
feita com base teórica em autores com trabalhos desenvolvidos, em maior parte, na área de 
recursos humanos. Atualmente, o departamento de gestão de pessoas das organizações tem 
voltado sua atenção para novos métodos de reconhecimento profissional, em um cenário onde 
a rotatividade de pessoas tem se elevado constantemente, acarretando altos gastos financeiros, 
o investimento em programas de retenção se faz cada vez mais necessário para as organizações. 
Na empresa em estudo: Construcasa, onde o índice de rotatividade de empregados é 
consideravelmente elevado, foi detectado na pesquisa feita internamente que não há perspectiva 
de crescimento profissional e o colaborador não se sente valorizado ou reconhecido por seus 
superiores e gestores da instituição. Ao decorrer do trabalho, as tratativas relacionadas aos 
problemas levantados, levaram a concluir que o mapeamento de competências, inserção do 
plano de carreira, implantação de um sistema de consulta e cadastro de ocorrências no histórico 
de colaboradores, e as melhorias nos processos internos de avaliação se fazem necessários a 
fim de reter os funcionários, identificar novos talentos para promoção de cargos e evitar altos 
custos de desligamento, recrutamento e treinamento de novos contratados.  

 

Palavras Chave: Retenção, Motivação, Avaliação, Plano de Carreira. 



 

 

Abstract 

 
In a reality where large investments in human capital are made daily, tools and retention 
programs should be designed and developed in order to get support in the recruitment of capital 
investment, training and employee development, and strive for excellence in productivity, 
favorable organizational climate and facilitate the personal growth of the employee and 
consequently the company. In this work will be treated about the crucial factor for the smooth 
functioning of an organization: the people who work there. A comprehensive discussion of 
mapping skills, knowledge management, employee appreciation through internal programs, the 
importance that the organizational climate has in the company and how important it is to keep 
motivated employee is made with theoretical basis of authors with works developed , mostly in 
the area of human resources. Currently, the organizations personnel management department 
has turned its attention to new professional recognition methods, in a scenario where the 
turnover of people has been increasing steadily, leading to high financial expenses, investment 
in retention programs becomes increasingly necessary for organizations. In the company under 
study: Construcasa where the employee turnover rate is pretty high, it was detected in the survey 
made internally that there is no professional growth perspective and the employee does not feel 
valued or recognized by their superiors and managers of the institution. In the course of work, 
the discussions related to the problems raised, led him to conclude that the mapping of skills, 
career path of integration, implementation of a system of consultation and instances of 
registration in the history of employees, and improvements in internal evaluation processes are 
necessary in order to retain employees, identify new talents to promote jobs and avoid high 
shutdown costs, recruiting and training new hires. 

 

Key Words: Retention , Motivation , Evaluation , Career Plan . 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Atualmente uma das grandes dificuldades das organizações é a retenção de funcionários. 

Com a economia desequilibrada atual, faz-se necessário o foco para a área de RH, a fim de 

manter a principal ferramenta da empresa, o funcionário. O estudo de programas de motivação 

se torna necessário para que isto permaneça, seja fazendo mapeamento de competências, como 

plano de carreira e a preocupação com o clima organizacional, que por sua vez se dispõe a 

entender as necessidades e o bem-estar dos colaboradores, deixando-os ávidos para novos 

processos e cada vez mais inovadores.  

A produtividade dos funcionários é afetada quando não estão motivados a desempenhar 

sua função, por isso o mercado volta suas atenções ao capital humano e não somente a ativos 

tangíveis. Fato que nos leva a concluir que manter o clima organizacional favorável é 

importante para a empresa e a equipe que lá trabalha. 

Quando há uma alta rotatividade, isto é, troca constante de colaboradores, pode 

significar que a empresa não é bem vista pelo seu cliente interno para a população na qual ela 

está inserida. Os altos custos de contratações e desligamento devem ser levados em conta pelos 

gestores, que são diretamente proporcionais ao alto giro de pessoas. A importância do filtro na 

contratação, que visa selecionar os melhores candidatos para a empresa pode ser um fator 

crucial para detectar os colaboradores dispostos a atuarem e fazerem sua carreira na empresa, 

diminuindo consequentemente, a rotatividade.  

O presente trabalho irá demonstrar fatores de permanência dos funcionários, 

ferramentas de motivação e retenção de talentos e uma pesquisa interna na empresa Construcasa 

abordando estes itens, explicitando e orientando tarefas e facilitando a tomada de decisões no 

que se refere à clima organizacional e gestão de pessoas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Definição e Gestão do Clima Organizacional 

O comprometimento das empresas em manter um bom clima organizacional é uma 

realidade cada vez mais pertinente, a atenção que os gestores estão dando isso se justifica pelo 

fato de que se os funcionários estão satisfeitos com a organização, o impacto positivo na 

produtividade e, consequentemente, nos resultados da companhia. MATOS, MATOS E 

ALMEIDA (2007, p.267) apud CHIAVENATO (2000), definem: 

Clima organizacional é a qualidade do ambiente psicológico de uma organização, em 
decorrência do estado motivacional das pessoas. O clima organizacional pode ser 
positivo e favorável, quando é receptivo e agradável, ou negativo e desfavorável, 
quando é fio e desagradável.   

 

Conclui-se que o ambiente influencia diretamente no comportamento das pessoas, já que 

se trata do estado motivacional dos funcionários. TACHIGAWA, FERREIRA E FORTUNA 

(2006, p.239) conceituam: 

É o ambiente interno em que convivem os membros da organização, estando portanto 
relacionado com o seu grau de motivação e satisfação. É influenciado pelo conjunto 
de crenças e valores que regem as relações entre essas pessoas, determinando o que é 
“bom” ou “ruim” para elas e para a organização como um todo. Assim o clima 
organizacional é favorável quando possibilita a satisfação das necessidades pessoais, 
e desfavorável quando frustra essas necessidades.  

 

Os autores explicitaram que além de motivador, o clima é influenciado também pelas 

crenças e valores, a satisfação das necessidades dos funcionários é um fator relevante para a 

definição do clima organizacional. No mesmo contexto, para Bennis (1996, p.6) “clima 

significa um conjunto de valores ou atitudes que afetam a maneira pela qual as pessoas se 

relacionam umas com as outras, tais como a sinceridade, padrões de autoridade, relações 

sociais, etc”.  

A influência do clima no resultado das instituições é objeto de estudo para alavancar 

seus números, pelo fato de a empresa ser composta por pessoas, estas que necessitam cada vez 

mais de atenção dos gestores para sanar suas necessidades, isso resulta clima favorável e boa 

produtividade.  
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2.2 Retenção de Funcionários 

 Visando engajar e perpetuar as pessoas que compõe o quadro de trabalhadores da 

organização, as instituições estão inovando cada vez mais no que se refere a retenção de 

talentos, a continuidade do conhecimento organizacional e operacional, fatos que impactam 

diretamente nos custos, ambiente da empresa e até mesmo na reputação perante a sociedade na 

qual ela está inserida. LARRECHE (2010, p.236) acrescenta que “a retenção dos funcionários 

é crucial para as empresas movidas a momento, tanto quanto a retenção dos clientes. Baixos 

indices de retenção de funcionários custam caro, aumentando os custos de recrutamento, 

treinamento, vinculo, cultura e interação com os clientes”. Em uma abordagem exemplificada, 

BITENCOURT, AZEVEDO E FROEHLICH (2013, p.71) evidenciam:  

A Enbridge LP possui um programa de retenção de talentos críticos que identifica 
líderes que são extremamente relevantes para o sucesso da empresa. O objetivo é reter 
esses funcionários por meio de satisfação do trabalho e adequada remuneração. Para 
isso, a empresa reavalia regularmente os cargos essenciais e os salários dos talentos 
críticos, fazendo alterações de acordo com os resultados encontrados.  

Assim, pode-se dizer que a estrutura de competências individuais da Enbridge LP está 
inserida nas estratégias de retenção de talentos da empresa, refletindo uma 
performance superior entre as 100 melhores empresas do Canadá e entre as 25 
melhores empregadoras do estado de Alberta. Além disso, na pesquisa Perspectivas 
2009, feita com os funcionários da Enbridge LP, os dados revelam um aumento de 
6% de engajamento, em que saúde e bem-estar são listados como fundamentais para 
esse resultado.   

 

Este exemplo nos leva a concluir que a empresa que investe em retenção de talentos, 

está fadada ao reconhecimento positivo interno e externo, além de boa produtividade. 

Completando o pensamento DE SOUZA, FINAMOR, ALVES E SOUTO (2015, p.27) dizem: 

(...) Além disso, os gestores fundamentalmente interessados na retenção de talentos 
se empenham na criação de uma atmosfera caracterizada pela confiança, 
companheirismo e senso de colaboração. O intuito é a intensificação do vínculo das 
pessoas com a empresa, de modo a estimular o comprometimento, com contribuições 
aderentes às necessidades organizacionais.  

Assim, é notório o vínculo entre a gestão do conhecimento e a gestão de pessoas. O 
capital humano, ao ser constituído por competências individuais inter-relacionadas, 
coletivamente propicia o alcance das metas organizacionais, projetando a organização 
rumo ao futuro desejado.  

 

Este paralelo entre gestão de pessoas e gestão do conhecimento objetiva o alinhamento 

dos objetivos pessoais com os objetivos da organização, fato contundente para o bom 

funcionamento dos processos, e consequentemente, corrobora com a retenção de talentos.  
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2.2.1 Fatores de motivação e retenção 

Diretamente ligado à permanência do funcionário na empresa, os fatores de motivação 

definem os motivos e/ou valores pelos quais ele acredita em seu trabalho, são extremamente 

influentes no dia-a-dia do trabalhador. A pirâmide de Maslow hierarquiza as necessidades 

individuais, onde abrange desde as necessidades básicas, até a autorrealização, conforme 

ilustrado abaixo: 

         Figura 1 (Pirâmide de Maslow) 

 

          Fonte: Site esotherika, 2014 

 

 A aplicabilidade na realidade das empresas ocorre quando um paralelo é traçado, desde 

a base, quando a empresa trabalha de forma ética com seu colaborador, respeitando suas 

necessidades e limitações; avançando pela condição segura de trabalho, tanto operacional 

quanto salarial; em seguida o bom relacionamento e clima organizacional saceia a necessidade 

social; o feedback positivo, a premiação pelos bons serviços prestados tange a necessidade de 

estima do indívido; e por fim, a flexibilidade, autonomia e participação nas tomadas de decisão 

da organização. KRAUSZ (1999, p.79) acrescenta: 
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Embora a Hierarquia de necessidades de Maslow seja amplamente difundida e aceita 
pelos estudiosos do comportamento humano, esta não considera como as diferenças 
culturais em termos de valores, padrões de comportamento e crenças poderiam 
influenciar o processo de motivação humana. Esse aspecto, entretanto, não desmerece 
esse trabalho pioneiro, nem a contribuição fundamental para uma uma visão 
profundamente humanística da da vida em sociedade. 

Herzberg apresenta uma visão mais pragmática da relação entre o indivíduo e a 
organização do trabalho. Distingue duas ordens de fatores: Os higiênicos ou de 
manutenção que levam os indivíduos a manter sua afiliação a uma empresa, e os 
fatores de motivação que trazem satisfação no trabalho.  

Fatores higiênicos ou de manutenção referem-se àquelas condiçoes ligadas às 
políticas e à filosofia de recursos humanos praticadas pela empresa (...) Os fatores de 
motivação, constituídos pela natureza do trabalho, reconhecimento, responsabilidade, 
desafio, crescimento pessoal e profissional, afirma Herzberg, é que são os 
responsáveis pela elevação qualitativa e quantitativa dos resultados.  

A autora complementa o pensamento de Maslow com Herzberg, explicitando uma teoria 

similar a do primeiro. CHIAVENATO (2004) retrata de modo mais abrangente as condições e 

fatores de permanência ou desligamento: 

Dentre as variáveis externas estão a situação de oferta e procura do mercado de 
Recursos Humanos, a conjuntura econômica, as oportunidades de empregos no 
mercado de trabalho, dentre outras. Entre as variáveis internas estão a política salarial 
e de benefícios que a organização oferece, o estilo gerencial, as oportunidades de 
crescimento interno, o desempenho dos cargos, o relacionamento humano e as 
condições físicas e psicológicas de trabalho. 

 

A teoria dos autores reforça a ideia de que a retenção e motivação dos funcionários são 

primordiais para os bons resultados e boa reputação da organização, sendo assim, as empresas 

devem estar atentas às ferramentas de gestão de pessoas tangestes à essa realidade.  

 

2.3 Plano de Carreira 

Quando estabelecidos de forma clara, o plano de carreira propõe uma perspectiva de 

vida para o profissional. As competências organizacionais devem estar mapeadas da maneira 

mais correta possível, assim o plano pode ser traçado e divulgado para os colaboradores, 

instigando-os a cargos maiores e favorecendo a permanência deles na organização. Nesta 

mesma linha, BHERING (2015) diz: 

Diante de um mundo cada vez mais competitivo, as empresas estão buscando reter e 
capacitar os bons profissionais presentes nas organizações. O plano de carreira é uma 
forma que encontraram para motivar e selecionar os profissionais realmente de 
sucesso dentro da organização. 

Conceitualmente podemos dizer que o plano de carreira é um conjunto de normas que 
disciplinam o ingresso e as oportunidades do desenvolvimento pessoal e profissional 
dos trabalhadores, de forma a contribuir com a qualificação dos serviços prestados. 
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Ele é a definição da trajetória que um bom profissional pode seguir, mostrando os 
caminhos que poderá alcançar dentro da organização em que trabalha. 

 

Observa-se que o plano de carreira deixa claro aos colaboradores as funções que o 

mesmo deve desempenhar em seu cargo, e também as competências a serem desenvolvidas 

caso almeje uma promoção ou transferência de setor. Para QUEIROZ E LEITE (2011, p.78):  

Para a organização, o plano de carreira permite alinhar as habilidades e as 
competências técnicas e pessoais de seus colaboradores com seu planejamento 
estratégico, ao identificar metodologicamente a existência daqueles profissionais 
técnicos especializados e profissionais com perfil gerencial fundamentais para o 
sucesso dos negócios.  

Vimos que num ambiente competitivo, as organizações, para sobreviverem, 
necessitam estar em processo contínuo de desenvolvimento, assim como as pessoas, 
pois sua mobilidade tanto interna quanto no mercado de trabalho depende do seu 
contínuo desenvolvimento.  

 

CHIAVENATO (2004, p.189) Conclui que “Para a eficácia de um plano de carreiras é 

necessário integrá-lo aos demais programas de recursos humanos, como por exemplo, avaliação 

do potencial, o programa de treinamento planos de sucessão, dentre outros”.  

Diante a teoria dos três autores, fica explícita a ideia de que o plano de carreira 

estabelecido pela empresa é uma ferramenta de retenção e motivação, isto quando aplicada 

corretamente.  
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3. METODOLOGIA 

 

A metodologia consiste em uma pesquisa interna na empresa visando identificar os 

motivos pelos quais o colaborador permanece na empresa, e ainda mais importante, o que ela 

poderia oferecer para garantir a permanência do trabalhador na organização. Com altos 

encargos de demissão, documentação e treinamento de novos funcionários, a empresa se depara 

com a necessidade de reter os bons talentos.  

Foi elaborado um questionário no site gratuito de pesquisas Google Apps, disponível em 

apps.google.com/work/forms (Anexo 1) com perguntas referentes à motivação e clima 

organizacional em todas as filiais da empresa: Matriz e Centro de Distribuição em Quatiguá, 

filiais de: Joaquim Távora, Santo Antonio da Platina, Jacarezinho no Paraná e Ourinhos – SP. 

Foram definidas questões que visam coletar informações de possíveis pontos de 

melhoria contínua por parte da empresa, identificando e norteando ações que façam com que o 

funcionário permaneça e mantenha-se motivado no seu local de trabalho. 

O intuito geral da pesquisa é coletar os dados com os próprios colaboradores e, em 

seguida, juntar as informações, analisar a realidade e identificar os pontos que precisam ser 

melhorados. Com este norte que a pesquisa irá possibilitar, as ações a serem tomadas serão mais 

assertivas e beneficentes ao ambiente interno da organização. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 Resultados da pesquisa de clima organizacional interna 

 Uma pesquisa interna individual realizada no dia 14/06/2016 em todas as filiais da 

empresa, com exceção aos colaboradores que estavam de férias ou de licença, todos 

responderam ao questionário, resultando em um total de 152 (cento e cinquenta e dois) 

questionários respondidos. Segue abaixo a tabela com o perfil dos entrevistados: 

 

Tabela 1 – Relação Etária dos Funcionários: 

Até 24 ANOS 35 

De 25 à 39 Anos 79 

De 40 à 54 Anos 31 

Acima de 55 Anos 7 

    Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 2 – Funcionários por Filial 

Matriz 30 

CDB 43 

Joaquim Távora 7 

Santo Antonio da Platina 33 

Jacarezinho 10 

Ourinhos 28 

    Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela 3 – Colaboradores/Setor 

Administrativo 13 

Controladoria - Contábil 3 

Financeiro 7 

Gerência (geral/vendas) 6 

Supervisor de Setor 1 

Cadastro - Caixa 13 

Vendas (consultor/promotor) 44 

Logística 
(separador/conferente/entregas) 

50 

Serviços Gerais 15 

    Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Com base nas informações retro apresentadas, nota-se que a maioria dos colaboradores 

da empresa é de nível operacional, e com grande atuação o setor logístico.  

 Os gráficos 1 e 2 abordam temas sobre a percepção do funcionário sobre questões 

relacionadas à autonomia na empresa: 
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Gráfico 1 – Você tem liberdade para fazer o seu trabalho da forma como considera 

melhor? 

 

 

Gráfico 2 - Você toma decisões nas suas tarefas? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 Conforme as informações retro apresentadas, nota-se que quando questionados a 

respeito da liberdade e autonomia dentro da organização, os resultados mostram que há 

predominância das alternativas “sempre e quase sempre”, significa que a empresa favorece ao 

funcionário tomar decisões e (ou quase sempre) desempenhar seu serviço da forma que acha 

melhor, fatores que contribuem a permanência do indivíduo.  

Os gráficos 3 à 6 são referentes a auto avaliação dos funcionários dentro da empresa e a 

importância e/ou relevância do papel que desempenham. 
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Gráfico 3 - Você considera que é responsabilidade sua contribuir para o sucesso da 

empresa? 

 

 

Gráfico 4 - Até que ponto você cumpre as responsabilidades que são destinadas à sua 

função? 
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Gráfico 5 - Você se considera comprometido com suas atividades? 

 

 

Gráfico 6 - O seu trabalho lhe dá um sentimento de realização profissional? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Segundo os resultados acima evidenciados pelos gráficos, os entrevistados, em grande 

maioria, acreditam no trabalho que desempenham e cumprem a responsabilidade de sua função.  

O comprometimento com o trabalho e o resultado positivo da realização profissional são 

fatores que colaboram para a permanência do colaborador.  

 Os gráficos 7 à 10 levantam o ponto da estrutura e comunicação da empresa. 
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Gráfico 7 - A empresa disponibiliza recursos e espaço para desempenhar seu trabalho? 

 

 

Gráfico 8 - A empresa é aberta para receber e reconhecer as críticas, opiniões e 

contribuições? 

 

 

Gráfico 9 - A direção da empresa se comunica com os gestores regularmente? 
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Gráfico 10 - As orientações que você recebe sobre o seu trabalho são claras e objetivas? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa.  

 

 Conclui-se que há espaço e recursos para o colaborador desempenhar seu trabalho, e 

segundo o gráfico 8, a grande maioria considera que a empresa recebe com bons olhos as críticas 

e sugestões.  

 A questão de comunicação e orientações também são consideradas boas, fatores 

positivos de perpetuação na organização.  

 Os gráficos 11 à 13 tratam de desenvolvimento, crescimento com as oportunidades que 

a empresa oferece. Primeiro questionando se o entrevistado está preparado para assumir novas 

funções, em seguida questionando sobre as oportunidades de desenvolvimento e crescimento. 

 

Gráfico 11 - Você se sente apto(a) para assumir mais responsabilidades? 
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Gráfico 12 - Você sente que a empresa favorece a possibilidade de mudança de cargo e 

setor de trabalho? 

 

Gráfico 13 - A empresa oferece oportunidades para o seu desenvolvimento e crescimento 

profissional? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa.  

 

 Segundo os resultados acima exibidos, contatou-se que apesar de os colaboradores se 

sentirem preparados para assumir novas funções, a empresa, segundo grande parte dos 

entrevistados, não favorece a possibilidade de crescimento. O sentimento de que se pode crescer 

dentro de um ambiente empresarial, contribui para a auto realização do indivíduo. Segundo 

Maslow, a auto realização é fator do último degrau de sua escala de necessidades, o que 

significa: quando a possibilidade de crescimento é notada pelo colaborador, subentende-se que 

pode ser um grande fator de preservação do servidor. Além das política salarial, a oportunidade 

de crescimento interno, conforme citou Chiavenato, é fator crucial de permanência.  
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Os gráficos 14 à 18 são resultados de um questionamento focado na satisfação quanto à 

direção e equipe na qual está inserido na companhia. 

 

Gráfico 14 - Você se sente respeitado pela sua diretoria? 

 

 

Gráfico 15 - A diretoria é receptiva às sugestões de mudança? 
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Gráfico 16 - Os assuntos importantes são debatidos em equipe? 

 

 

Gráfico 17 - A empresa estimula o trabalho em equipe? 

 

 

Gráfico 18 - Existe um relacionamento saudável entre os departamentos da empresa? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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 De acordo com os resultados dos diagramas, prevalece o respeito perante a diretoria, 

porém, diferente do gráfico 8 onde a empresa era vista como acatadora de opiniões, as funções 

de diretoria são vistas de forma pouco diferente, com apenas metade afirmando que os diretores 

são sempre receptivos quando se trata de sugestões de mudanças.  

 A necessidade de debater os assuntos importantes também foi constatada no gráfico 16, 

apesar da empresa favorecer o trabalho em equipe (segundo a maioria dos participantes da 

pesquisa), os assuntos nem sempre são debatidos em equipe.  

 O relacionamento entre os setores é visto de forma positiva, fator que influencia 

positivamente no clima organizacional favorável.  

 No questionário, os itens representados pelos gráficos 19, 20 e 21 abordam a opinião 

dos funcionários com relação aos programas internos da empresa e a valorização e 

reconhecimento que os programas e os superiores avaliam.  

 

Gráfico 19 - Você entende e acredita que os programas de excelência (Bom dia, Bom 

Exemplo e Salpa) trazem melhorias dos processos e desenvolvimento pessoal? 
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Gráfico 20 - Você se sente valorizado pela empresa? 

 

 

Gráfico 21 - A empresa reconhece os bons funcionários? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 Quando levantado os dados, nota-se que os programas internos são bem aceitos pelos 

colaboradores, há uma consciência do que os mesmos podem agregar positivamente ao 

colaborador.  

 Segundo os entrevistados, a satisfação referente à valorização e reconhecimento dos 

bons funcionários é um ponto a ser levantado. Tais fatores tangem a necessidade de estima na 

pirâmide de necessidades de Maslow e são importantes fatores de motivação e permanência.  

 Os gráficos 22 e 23 demonstram os resultados de um questionamento levantado sobre 

os benefícios extra salariais que a empresa oferece.  
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Gráfico 22 - Você está satisfeito com os benefícios que a empresa oferece (cesta básica, 

casa de veraneio em Carlópolis) 

 

 

Gráfico 23 - As viagens disponibilizadas pela organização (Rio de Janeiro - RJ e/ou 

Aparecida do Norte - SP) cumpriu(ram) com sua(s) expectativa(s) 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Diante os resultados obtidos referente aos benefícios suplementares da empresa (cesta 

básica, casa de veraneio e viagens para a família), observa-se que há uma grande satisfação por 

parte dos entrevistados.  

 Os benefícios são, de acordo com Chiavenato, motivos de perpetuação e conforme nos 

explicitou o gráfico, os benefícios oferecidos são satisfatórios.  
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 O último gráfico apresenta os resultados da questão relacionada à consideração do 

funcionário perante a empresa, se ele considera a instituição um bom lugar para trabalhar.  

 

Gráfico 24 - Você considera a empresa um bom lugar para trabalhar? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa.  

 

 Segundo os resultados, conclui-se que, de forma geral, a empresa é sempre ou quase 

sempre um bom lugar para se trabalhar. Esta satisfação predominante nos leva a entender que 

esta condição é favorável à permanência do colaborador.  

 Após o levantamento e apresentação dos dados da pesquisa aplicada internamente na 

empresa, pode-se concluir que a empresa, de forma geral é bem vista pelos seus colaboradores, 

com apenas alguns itens pontuais a serem tratados. A pesquisa levantou questionamentos 

tangentes ao tema central do presente trabalho, buscando entender os motivos pelos quais os 

indivíduos continuam a trabalhar na empresa, e também, os pontos a serem melhorados. 

Visando buscar excelência nas contratações, reter os bons talentos e com isso diminuir a 

rotatividade e altos custos de desligamento.  
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

De acordo com os resultados apresentados no capítulo 4, observa-se inicialmente as 

características que definem o perfil dos entrevistados, levando a entender que há predominância 

de cargos operacionais na empresa, com uma grande fatia no setor logístico, que por sua vez 

abrange: entregas, separação, conferência e armazenagem de mercadorias. Após a identificação 

da descrição do colaborador, os resultados da pesquisa interna feita através de um questionário 

com perguntas tangentes ao clima organizacional, com as respostas representadas por gráficos 

são exibidas para melhor entendimento da real situação. Os gráficos foram fracionados por 

fatores de motivação e em seguida um breve comentário conclusivo tocante ao tema.  

Em análise aos primeiros gráficos relacionados a autonomia do trabalhador, constata-se 

que estão (maior parte) satisfeitos. Esta realidade é um fator positivo para a empresa e para os 

empregados, pelo fato de descentralizar as atividades, o que oferece aos funcionários a 

possibilidade de participar das decisões e sentir-se importante para o sucesso ou fracasso da 

empresa, fato que o gráfico 3 reafirma.  

 Subsequente a esta bateria de perguntas, foi abordado sobre questões auto avaliativas. 

Os resultados levam a concluir que os entrevistados se consideram comprometidos e aptos as 

atividades, mostrando em seguida que o trabalho impõe um sentimento de realização 

profissional.  

 Após as perguntas de avaliação profissional, os participantes foram questionados sobre 

a estrutura que a organização oferece para o desenvolvimento das atividades dos profissionais. 

Os resultados foram positivos, mostrando que estão satisfeitos com a estrutura da empresa.  

 Quando questionados sobre a oportunidade de crescimento de cargo e/ou profissional, 

identificou-se que há, por parte da maioria dos entrevistados, uma grande insatisfação. A falta 

de perspectiva de crescimento é fator de desmotivação e, em consequência disso, desligamento. 

Fator tocante ao tema principal do presente trabalho, este tema é um ponto identificado de 

melhoria para a empresa e nos permite validar a hipótese da importância da retenção de talentos 

dentro da empresa em questão. 

 Nas perguntas relativas a direção da empresa, foi identificado que há insatisfação quanto 

aos líderes da administração, mostrando que os últimos são pouco receptivos às sugestões ou 

críticas dos colaboradores. Fator negativo para a permanência dos empregados, haja visto que 
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os líderes, segundo os autores citados no capítulo 2: Bitencourt, Azevedo e Froehlich: são 

extremamente relevantes para o sucesso da empresa, ou seja, com uma liderança pouco aberta 

as sugestões, acarreta a desmotivação dos funcionários.  

 O resultado da pergunta sobre o relacionamento entre os departamentos foi positiva para 

a empresa, isto é, a satisfação dos funcionários mostra que o clima organizacional é favorável 

para o ambiente empresarial.  

 Em relação aos programas internos, os colaboradores entendem a importância dos 

mesmos, acreditam que os programas acrescentam conhecimento e padronização de atuação. 

No que se refere à reconhecimento e sentimento de valorização, foi detectado outro ponto de 

melhoria contínua, pois os gráficos evidenciam que os trabalhadores não se sentem 

reconhecidos ou valorizados, o que desmotiva muito o indivíduo. Segundo a pirâmide de 

Maslow, a necessidade de estima é significante para manter o indivíduo motivado e ajuda a 

perpetuar o mesmo na organização.  

 Os benefícios oferecidos pela empresa, de acordo com o gráfico, são bem aceitos pelos 

funcionários. As vantagens são: duas casas de veraneio no município de Carlópolis – PR, onde 

todos os funcionários tem direito de usufruir por um final de semana, concedido por um sorteio 

na premiação mensal, o ganhador tem direito de levar sua família a uma das casas. A outra 

vantagem é a cesta básica. Além desses benefícios constantes, a empresa oferece uma viagem 

para o colaborador e sua família em excursão, este ano: Rio de Janeiro – RJ e Aparecida do 

Norte – SP. Quando questionados sobre a satisfação da excursão, a resposta foi positiva. Estes 

benefícios extra salariais ajudam a empresa a conter seus trabalhadores e mantê-los motivados 

e satisfeitos com a empresa. A empresa passa a ser atrativa para prósperos talentos com este 

tipo de ação, fato que aumenta a possibilidade de recrutar bons funcionários.  

 A última questão abordava, de modo geral, a satisfação do funcionário, perguntando se 

o mesmo considerava a empresa um bom lugar para se trabalhar. 64% dos entrevistados 

responderam “sempre”, 30% optou “quase sempre” e o restante resultou em 6%, somando a 

opção “não tenho opinião” e “nunca”. Isto mostra que há satisfação pela grande maioria dos 

empregados.  

 Após analisar minuciosamente os resultados da pesquisa, pode-se concluir que a 

empresa, de modo geral é bem vista pelos seus trabalhadores. Há alguns pontos de melhoria a 

serem tratados, os quais se definem por: raras oportunidades de crescimento; ineficiência dos 
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programas avaliativos, os quais acarretam baixa valorização e reconhecimento; funcionários 

com aspiração de desenvolvimento na empresa, porém pouco preparados e líderes da alta gestão 

pouco receptivos às sugestões. Estes problemas nos permite tanger o tema geral do trabalho, 

pois estão influenciando negativamente para a tratativa desta pesquisa. A melhoria dos pontos 

citados deve ser levada em conta a fim de diminuir a rotatividade e altos custos da empresa, que 

implica no pagamento de saldo de salário proporcional aos dias no último mês trabalhado, aviso 

prévio indenizado, aviso prévio indenizado proporcional, 13º proporcional, FGTS, 40% de 

multa no valor FGTS (quando demitido sem justa causa), e o proporcional das férias, além de 

outras onerações, no caso do funcionário pedir desligamento, a empresa não pagará a multa do 

FGTS, porém o colaborador perde direito do saque ao fundo de garantia entre outros. Há 

também, os custos de integração e treinamento com os novos contratados, que demanda tempo, 

investimento em cursos, palestras e um período de adaptação com a rotina e processos da 

empresa.  

 No período de 1 (um) ano até os dias atuais, o turnover da rede é de aproximadamente 

17%, o que reforça a ideia da necessidade de ações de retenção dos funcionários.  
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6. RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES 

 

 Embora as respostas da pesquisa de clima organizacional interno evidenciara resultados 

favoráveis a permanência do funcionário, o índice de rotatividade na rede aponta necessidade 

de revisão ou melhoria nos processos internos, principalmente nos programas de avaliações, no 

perfil dos gestores e programas de promoção de cargo ou oportunidade de crescimento.  

 O mapeamento de competências seria a primeira ação a ser elaborada, pois identifica as 

competências técnicas alinhadas com as comportamentais e cultura da empresa. As funções a 

serem desenvolvidas pelo funcionário que irá atuar no cargo descrito deverá ser 

minuciosamente elaborado, podendo usar como base o CBO – Classificação Brasileira de 

Ocupações (disponível em: http://www.mtecbo.gov.br) e completa com as funções adicionais 

a função. O mapeamento além de formalizar as atividades, é útil para cobrança e avaliação do 

funcionário, uma vez que a rotina dele está descrita e é possível analisar se o mesmo está 

cumprindo com as expectativas. Esta ferramenta irá nortear o plano de carreira, que atua em 

conjunto.  

 O plano de carreira fraciona os setores da empresa e deixa explícito aos colaboradores a 

possibilidade de crescimento na empresa. Para isto será necessário impor os requisitos mínimos 

ao cargo, como: tempo de trabalho, nível de escolaridade, competências comportamentais, 

histórico de avaliações entre outros. A subdivisão em níveis I, II e III de alguns setores com 

aumento gradativo a cada promoção fornecerá a capacidade de crescimento ao funcionário, e 

com os requisitos para o cargo em evidência o mesmo irá procurar desenvolvimento 

profissional, caso almeje uma promoção.  

 As ferramentas de avaliação da empresa atualmente, segundo apontado anteriormente, 

estão defasadas e impondo um sentimento de injustiça aos trabalhadores, atualmente é feito 

uma avaliação mensalmente dos colaboradores pelo responsável do setor e no início de cada 

mês acontece uma premiação, onde premia-se: 

 Bom-exemplo: que entende-se pela avaliação de coleguismo, desempenho, 

padronização, organização, pontualidade, comprometimento e apresentação pessoal. 

Cada quesito é avaliado com uma nota de 1 a 10 sendo um péssimo e 10 excelente, 

depois a média é o resultado desta avaliação; 
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 SALPA: Seleção, Arrumação, Limpeza, Padronização e Autodisciplina são avaliados 

pelo gerente cada setor o qual o funcionário é responsável, o setor é avaliado com notas 

de um a dez cada fator e em seguida a média resultará em sua nota;  

 Programa Bom Dia: Cada colaborador é responsável por uma breve apresentação de 

materiais como: novos produtos, notícias atuais, ginástica laboral e tema livre, e é 

avaliado pelo gestor do grupo com notas de 1 a 3, sendo 1:não se preparou, 2: se 

preparou parcialmente e 3: superou as expectativas; e 

 GP de vendas: Os três vendedores que se destacaram são premiados com um vale 

presente.  

  Muitas vezes as informações não são tangíveis com a realidade, o que acaba 

desmotivando o empregado. A necessidade de validação das informações pelo setor de RH seria 

uma solução para esse problema: após a avaliação do funcionário, seria necessária a análise de 

todas as avaliações e questionamento com o avaliador, feito isso, o RH irá proceder com os 

relatórios dos ganhadores. Após as avaliações, o gerente irá passar o feedback aos avaliados a 

fim de deixar claro o motivo da nota que ele obteve. 

 O histórico dos funcionários seria necessário para a empresa, seria uma ferramenta 

importante para a detecção de bons talentos, promoção de cargos contendo informações de 

cursos no qual o colaborador participou, metas atingidas, avaliações dos programas internos, 

boas ações feitas na organização, e também para o levantamento de problemas com: resiliência, 

falta de comprometimento com programas internos, baixo comprometimento e outras ações que 

vão contra os valores da empresa.   

 Com o problema da diretoria, a qual segundo os entrevistados da pesquisa, é pouco 

receptiva, poderia ser resolvido com treinamentos de coaching e alguns programas internos, 

como por exemplo: e-mail ou bilhetes de sugestões, “fale com a diretoria” entre outros.  
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7. CONCLUSÕES 

 

 Dentro de um ambiente competitivo, em que há pouco interesse de permanência dos 

funcionários nas organizações, a retenção de talentos atualmente torna-se um desafio. A 

necessidade de implantação e melhoria de processos internos na Construcasa se faz necessária 

a fim de otimizar seus processos internos, evitar gastos excessivos com demissões e fazer da 

empresa um bom lugar de se trabalhar e buscar, cada vez mais melhorar o clima organizacional 

com intuito de obter sempre os melhores resultados. 

 Depois de analisar uma pesquisa interna, foi identificado a baixa perspectiva de 

crescimento por parte dos funcionários entrevistados, fator que pode ser gerador do grande 

índice de rotatividade, fator que motivou o autor a sugerir mudanças nos procedimentos de 

contratação, promoção, plano de carreira e sugeriu mudanças no modo de avaliação dos 

indivíduos. 

 Com uma diretoria pouco receptiva a novas ideias, uma recomendação de reciclagem 

nos gestores foi levantada, visando manter os colaboradores motivados, haja visto que quando 

ouvidos, sentem-se respeitados e estimados, segundo a pirâmide de Maslow.  

 O trabalho foi elaborado levantando a real relevância de se manter os profissionais na 

empresa, abordando assuntos pertinentes ao tema e citando autores reafirmando os argumentos 

usados, e no decorrer da tese foi cada vez mais possível reforçar a ideia de que na empresa 

Construcasa Solução em Acabamentos, a retenção de funcionários é um fator importante.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
1- Idade  

o Até 24 ANOS 
o De 25 à 39 Anos 
o De 40 à 54 Anos 
o Acima de 55 AnoS 

 

2- Filial 

o Matriz 
o CDB 
o Joaquim Távora 
o Santo Antonio da Platina 
o Jacarezinho 
o Ourinhos 

 

3- Setor em que Atua 

o Administrativo 
o Controladoria - Contábil 
o Financeiro 
o Gerência (geral/vendas) 
o Supervisor de Setor 
o Cadastro - Caixa 
o Vendas (consultor/promotor) 
o Logística (separador/conferente/entregas) 
o Serviços Gerais 

 

4- Você tem liberdade para fazer o seu trabalho da forma como considera melhor? 

o Sempre 
o Quase Sempre 
o Raramente 
o Nunca 
o Não tenho opinião 
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5- Você toma decisões nas suas tarefas? 

o Sempre 
o Quase Sempre 
o Raramente 
o Nunca 
o Não tenho opinião 

 

6- Você considera que é responsabilidade sua contribuir para o sucesso da empresa? 

o Sempre 
o Quase Sempre 
o Raramente 
o Nunca 
o Não tenho opinião 

 

7- Até que ponto você cumpre as responsabilidades que são destinadas à sua função? 

o Sempre 
o Quase Sempre 
o Raramente 
o Nunca 
o Não tenho opinião 

 

8- Você se considera comprometido com suas atividades? 

o Sempre 

o Quase Sempre 
o Raramente 
o Nunca 
o Não tenho opinião 

 

9- O seu trabalho lhe dá um sentimento de realização profissional? 

o Sim 
o Parcialmente 
o Não 
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10- A empresa disponibiliza recursos e espaço para desempenhar seu trabalho? 

o Sim 
o Parcialmente 
o Não 

 

11- A empresa é aberta para receber e reconhecer as críticas, opiniões e contribuições? 

o Sim 
o Não 

 

12- A direção da empresa se comunica com os gestores regularmente? 

o Sempre 
o Quase Sempre 
o Raramente 
o Nunca 
o Não tenho opinião 

 

13- As orientações que você recebe sobre o seu trabalho são claras e objetivas? 

o Sempre 
o Quase Sempre 
o Raramente 
o Nunca 
o Não tenho opinião 

 

14- Você se sente apto(a) para assumir mais responsabilidades? 

o Sempre 
o Quase Sempre 
o Raramente 
o Nunca 
o Não Tenho Opinião 
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15- Você sente que a empresa favorece a possibilidade de mudança de cargo e setor de 

trabalho? 

o Sempre 
o Quase Sempre 
o Raramente 
o Nunca 
o Não Tenho Opinião 

 

16- A empresa oferece oportunidades para o seu desenvolvimento e crescimento 

profissional? 

o Sempre 
o Quase Sempre 
o Raramente 

o Nunca 
o Não Tenho Opinião 

 

17- Você se sente respeitado pela sua diretoria? 

o Sempre 
o Quase Sempre 
o Raramente 
o Nunca 
o Não Tenho Opinião 

 

18- A diretoria é receptiva às sugestões de mudança? 

o Sempre 
o Quase Sempre 
o Raramente 
o Nunca 
o Não Tenho Opinião 

 

19- Os assuntos importantes são debatidos em equipe? 

o Sempre 
o Quase Sempre 
o Raramente 
o Nunca 
o Não Tenho Opinião 
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20- A empresa estimula o trabalho em equipe? 

o Sempre 
o Quase Sempre 
o Raramente 
o Nunca 
o Não Tenho Opinião 

 

21- Existe um relacionamento saudável entre os departamentos da empresa? 

o Sempre 
o Quase Sempre 
o Raramente 
o Nunca 
o Não Tenho Opinião 

 

22- Você entende e acredita que os programas de excelência (Bom dia, Bom Exemplo e 

Salpa) trazem melhorias dos processos e desenvolvimento pessoal? 

o Sempre 
o Quase Sempre 
o Raramente 
o Nunca 
o Não Tenho Opinião 

 

23- Você se sente valorizado pela empresa? 

o Sempre 
o Quase Sempre 
o Raramente 
o Nunca 
o Não Tenho Opinião 

 

24- A empresa reconhece os bons funcionários? 

o Sempre 
o Quase Sempre 
o Raramente 
o Nunca 
o Não Tenho Opinião 
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25- Você está satisfeito com os benefícios que a empresa oferece (cesta básica, casa de 

veraneio em Carlópolis)  

o Sim 
o Parcialmente 
o Não 

 

27- As viagens disponibilizadas pela organização (Rio de Janeiro - RJ e/ou Aparecida do 

Norte - SP) cumpriu(ram) com sua(s) expectativa(s)  

o Superou as expectativas 
o Sim 
o Parcialmente 
o Não 
o Ainda não tive a oportunidade 

 

28- Você considera a empresa um bom lugar para trabalhar? 

o Sempre 
o Quase Sempre 
o Raramente 
o Nunca 
o Não Tenho Opinião 

 

 

 


