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GESTÃO DE PESSOAS: PROCESSOS DE MANUTENÇÃO DE PESSOAS 
COMO ESTRATÉGIA E DIFERENCIAL COMPETITIVO.   

1. RESUMO 
 

O presente trabalho retrata a importância da motivação dos 

colaboradores na manutenção dos clientes internos, o que se tornou de 

extrema importância e um diferencial competitivo de uma empresa. Será 

realizada uma pesquisa com as principais estratégicas adotadas por uma 

instituição bancária, localizada no município de Fernandópolis (SP) para a 

melhoria do desempenho dos seus colaboradores. 

2. INTRODUÇÃO 
 

A gestão de pessoas é composta por uma série de procedimentos que 

agem em conjunto, de uma maneira dinâmica e interativa, (CHIAVENATO, 

2008) 

Para a elaboração desse trabalho será evidenciado o processo de 

manutenção de pessoas, que de acordo com Intelliplan (2016) o processo de 

manutenção pessoas aumenta a qualidade na prestação de serviços; todo 

serviço prestado tem origem e finalidade na demanda do consumidor, seja ela 

uma pessoa física ou jurídica, contrata o serviço quando está com dificuldade 

ou deseja alcançar algum objetivo, e o prestador de serviço entrega, portanto, 

uma solução. Essa solução se caracteriza por um serviço, que é intangível. 

(INTELLIPLAN, 2016) 

Abrangendo o setor de serviços o trabalho abordará o setor bancário, 

que segundo Albrecht (2005) assim como qualquer outro setor abrange a 

qualidade dos serviços para sua sobrevivência, buscando no atendimento um 

fator indispensável para a uma boa relação com o seus clientes, alcançando a 

qualidade e os resultados que são esperados pela instituição. 

3 . OBJETIVOS 
 



O objetivo desse trabalho cientifico é evidenciar o conceito de gestão de 

pessoas e seus devidos processos, elaborando estratégias baseadas na 

manutenção de pessoas e enfatizando a importância do ciclo motivacional 

4 . METODOLOGIA 
 

Para o desenvolvimento desse trabalho científico será realizada 

inicialmente uma pesquisa bibliográfica abordando os principais tópicos do 

trabalho, tais como a necessidade da gestão de pessoas em organizações 

bancárias. O trabalho abordará a política de manutenção de colaboradores e 

através das mesmas destacar a importância do ciclo motivacional nas 

organizações. 

 Será elaborada uma pesquisa sobre o processo de manter pessoas e o 

ciclo motivacional na instituição financeira localizada na cidade de 

Fernandópolis (SP). Além de um estudo de caso, para a coleta de dados, 

utilizando como instrumento o questionário, que será aplicado para todos os 

colaboradores. A pesquisa será de caráter qualitativo, as informações serão 

analisadas, tabuladas, interpretadas, fundamentadas e em seguida será feito a 

análise dos resultados apresentados. Através do resultado da pesquisa será 

indicado ferramentas que possibilitam melhorias na organização.   

5 . DESENVOLVIMENTO 
 

A gestão de pessoas e formada por pessoas e organizações. As 

pessoas passam boa parte de suas vidas trabalhando dentro de uma 

organização, e estas dependem daquelas para poderem funcionar e alcançar 

algum sucesso. (CHIAVENATO 2003) 

Em decorrência do trabalho será abordado a motivação, que busca 

entender os aspectos que incentivam uma pessoa a realizar determinada ação 

dentro da organização e persistindo nelas até alcançar os seus objetivos, 

implicando a existência de algumas necessidades, sejam elas absoluta, 

relativa, de prazer ou de luxo (MAXIMIANO, 2004). 

Newstrom (2008, p.6) explica que “todas empresas são atingidas pelo 

ambiente interno e externo. A organização não consegue existir sozinha. Ela 



faz parte de um sistema mais amplo que contém outros elementos, como o 

governo, as famílias e outras organizações.” 

O serviço bancário depende do ambiente externo para seu 

funcionamento e suas principais funções são intermediar as transações 

financeiras entre os agentes. Apresentando como vantagem o trabalho de 

identificar, analisar e atrair os que precisam e aqueles que podem disponibilizar 

tais recursos (BEZERRA, 2005), por meio de um trabalho com o cliente interno, 

enfatizando o ciclo motivacional, possibilitando assim um atendimento de 

qualidade, essencial para a fidelização e atração de novos clientes. 

6 . RESULTADOS PRELIMINARES 
 

A motivação de colaboradores nas organizações, como necessidade, 

aumentando o potencial dos colaboradores para a eficiência e eficácia no 

atendimento, agregando valor e mostrando um diferencial, buscando a 

fidelização dos clientes. 
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