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Esta pesquisa consiste em uma análise e solução de

problemas específicos relacionados o setor administrativo,

focado na área de recursos humanos de uma empresa de

engenharia e infraestrutura rodoviária. Quais as medidas a

serem tomadas pelo setor de gestão de pessoas para

diminuir/eliminar a rotatividade de colaboradores em uma

empresa, considerando a motivação e o aumento da

qualidade de vida no trabalho? Investigar como melhorar o

custo financeiro, produtivo e emocional de um colaborador

por meio de uma consultoria organizacional.

A permanência do trabalhador no emprego é um indicador

importante para analisar a eficiência da administração de uma

empresa. Resumidamente, é possível afirmar que quanto

maior a permanência do indivíduo em uma determinada

atividade, menor tende a ser o custo social provocado pela

rotatividade do trabalho (SILVA, 2012).

O objetivo geral da pesquisa e apontar medidas viáveis que

podem ser tomadas pelo setor de gestão de pessoas para

diminuir/eliminar a rotatividade de colaboradores em uma

empresa, considerando a motivação e o aumento da

qualidade de vida no trabalho, por meio de uma consultoria

organizacional.

Os resultados esperados estão subdivididos em quatro categorias:

pesquisa de clima, feedback, avaliação de desempenho e programa de

treinamento, que são as ferramentas de gestão a serem utilizadas na

empresa.

Com a pesquisa de clima, pretende-se conhecer os principais fatores

motivadores ou desmotivadores entre os colaboradores. Após este

primeiro momento, a pesquisa de clima poderá auxiliar no

melhoramento do ambiente de trabalho e da percepção dos

colaboradores sobre a empresa. Esta ferramenta permite também a

identificação dos pontos críticos para o desenvolvimento posterior de

programas de melhoria e aperfeiçoamento do pessoal.

O feedback pode ser entendido como uma forma de demonstrar

respeito e interesse, por parte do gestor, sobre a evolução do

colaborador dentro da empresa, no que se refere ao seu trabalho.

Indica também a preocupação com a qualidade das atividades

desempenhadas, por parte do gestor.

A avaliação de desempenho tem por objetivo fornecer uma visão geral

dos perfis dos profissionais atuantes na empresa, assim como dos

aspectos que podem afetar o desempenho. Fornece informações sobre

o desempenho dos colaboradores para o atingimento dos objetivos da

empresa. Esta ferramenta permite também a identificação das

necessidades dos colaboradores, no que se refere aos aspectos de

treinamento e desenvolvimento. A partir da avaliação de desempenho,

poderão ser realizados realocações e desligamentos de colaboradores.

A criação de um programa de treinamento pode refletir na motivação

dos colaboradores e influenciar a receptividade em caso de atribuição

de novas tarefas e funções, considerando que os colaboradores se

sentirão mais preparados. Outro resultado esperado com esta

ferramenta refere-se à melhoria do trabalho executado, devido à

orientação recebida. Além disso, espera-se que o programa de

treinamento possa servir como instrumento de incentivo à qualificação

dos colaboradores.
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METODOLOGIA

ANÁLISE DA PESQUISAINTRODUÇÃO

OBJETIVOS

O presente estudo teve por objetivo apontar medidas viáveis que podem ser tomadas pelo setor de gestão de pessoas para

diminuir/eliminar a rotatividade de colaboradores em uma empresa, considerando a motivação e o aumento da qualidade de vida no

trabalho, por meio de uma consultoria organizacional.

Assim, foram abordados aspectos sobre a otimização da gestão de recursos humanos na empresa, por meio de um plano de gestão de

seus colaboradores, com vistas a diminuir a rotatividade, com a implantação de medidas visando a fidelização da mão de obra, o que vai

repercutir também na qualidade do serviço e pode ser um fator decisivo para o cumprimento dos prazos na entrega, considerando ainda o

treinamento dos colaboradores.

Ficou evidente a importância do fator humano para o sucesso de uma organização, sendo que, inclusive, o inverso também é verdadeiro.

Desta afirmação advém a necessidade da interação entre o indivíduo e a organização na qual está inserido.

Ao término do estudo pode-se concluir que o objetivo de pesquisa foi atingido e o esforço despendido foi válido, dando ao futuro

administrador de empresas subsídios para atuação profissional.

CONCLUSÃO
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Quanto à forma de abordagem do problema, será utilizada a

abordagem qualitativa. A pesquisa será realizada no formato

de um estudo de caso. Será estudada uma empresa do ramo

de engenharia e infraestrutura rodoviária, localizada no

município de Itirapina, estado de São Paulo.

Para fins deste estudo, será utilizada a pesquisa exploratória,

buscando aumentar o conhecimento sobre o tema,

objetivando propor medidas/sugestões ao final do estudo. Por

meio de fontes secundárias, serão realizados levantamentos

bibliográficos relacionados ao tema.


