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GESTÃO DE PESSOAS E AS CONTRIBUIÇÕES DA GESTÃO 
DA FELICIDADE NO ENGAJAMENTO DOS EMPREGADOS: UM 
ESTUDO BIBLIOGRÁFICO 
 
RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo central debater, de forma conceitual, sobre a 
importância da gestão de pessoas com base no engajamento e na felicidade dos 
colaboradores. O método de pesquisa empreendido segue natureza qualitativa, com 
pesquisa do tipo bibliográfica. Dentre os principais achados, foi possível concluir que 
existem fatores diversos da empresa que, integrados, funcionam de forma sinérgica para 
gerar estímulos à produtividade de equipes, tais como: questões motivacionais, estilos de 
liderança, gestão de desempenho e a formação de equipes de alta performance, 
certamente gerarão, para além da produtividade, o engajamento e a satisfação dos 
colaboradores. Sentimentos que, por consequência, serão satisfatórios e estimulantes, 
fazendo com que esses profissionais executem serviços de mais qualidade, flexibilidade, 
colaboradores com conhecimentos mais amplos e capazes de empreender esforços 
conjuntos em prol da organização. O que leva à constatação de que buscar o 
engajamento e manter profissionais felizes é uma ferramenta valiosa para gerenciar 
pessoas na contemporaneidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo Hajoj, Frota e Luz (2015) ocorreram mudanças em relação à 

administração de pessoas, e isso foi decorrente das exigências econômicas no mundo 

globalizado. Esses autores enfatizam que no momento há a necessidade de que 

“empresas e profissionais sejam capazes de perseguir um desenvolvimento contínuo, de 

modo a permitir diversas vivências, complexas ou não” (p. 2). Portanto, a análise desse 

novo ambiente consiste que tanto os profissionais como as empresas visem um objetivo 

em comum, pois a partir dessa postura abrem-se possibilidades de um melhor 

relacionamento entre empresas e empregados. 

Hajoj, Frota e Luz (2015) ressaltam que as organizações estão preocupadas 

com regras internas dentro da instituição, mas que a finalidade delas deve ser o 

desenvolvimento e o incentivo para que todos contribuam e visem o crescimento nesse 

ambiente de empreendimento. Essa mudança de comportamento por parte das empresas 

visa ter o colaborador como parceiro, saindo da teoria de controle. No entanto, há uma 

necessidade da empresa em se obter uma gestão flexível, já que o foco principal é ter o 

colaborador exultante com os serviços oferecidos. Conforme Bitencourt (2001), essas são 

as mudanças para a competitividade que tem como particularidade que as 

transformações sejam rápidas, profundas e abrangentes, se comparada com os anos 

anteriores, isto é, o foco no passado era concentrado no preço, na qualidade e no produto. 

Hajoj, Frota e Luz (2015) enfatizam que as empresas têm reconhecido a 

importância dos Stakeholders1 quando assume o papel relevante deles nas tomadas de 

decisões na condução da organização.  O destaque para esse tipo de abordagem de 

valorização resulta diretamente na maximização social, ou seja, os setores da empresa se 

sentem confiantes para as tomadas de decisão, que terão resultados diretamente nas 

deliberações, resultados e providências. Sendo assim, isso repercute diretamente na 

satisfação plena que é a ‘felicidade’ que reflete na “admiração por parte dos concorrentes 

e posicionamento sustentável no mercado” (p. 3). Dessa maneira, Marques (2011, apud 

HAJOJ; FROTA; LUZ, 2015) apresenta o conceito para felicidade no trabalho, nesse 

sentido, felicidade no emprego é “viver emoções positivas com frequência e sentir que a 

vida é boa; [...] um envolvimento tão intenso com o eu fazemos que nada mais pareça 

importar [...]” (p.12). 

                                            
1 Stakeholders: que são definidos por esses autores como “clientes, colaboradores, fornecedores, 

parceiros e sociedade” (HAJOJ; FROTA ; LUZ, 2015, p. 3) 
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Bakker (et. al., 2007) enfoca a importância da organização dentro das 

empresas. Segundo esse pesquisador, estudos do campo da psicologia comprovam que 

os empregados que estão engajados conseguem trabalhar feliz, com energia e 

motivados. Além disso, a satisfação é tão contagiante que esses empregados conseguem 

se envolver com o trabalho e no trabalho, tendo um bom índice de desempenho e com a 

sensação de bem-estar.  

Chér (2014) faz duas afirmações sobre engajamento. A primeira consiste 

que o engajamento está ligado à cultura, ao sujeito e à organização. Sem esses três 

ícones não é possível que se consiga engajar os propósitos que se deseja alcançar. A 

segunda é que o engajamento é uma característica de liderança, e os líderes que 

investem nesse objetivo se dedicam totalmente a essa causa. Em vista disso, pretende-se 

analisar e verificar como ocorre o engajamento e a felicidade dentro do setor empresarial. 

Hajoj, Frota e Luz (2015) apresentam em suas investigações que o engajamento esta 

relacionado a uma eficiente gestão de pessoas. Desse modo, os profissionais que estão 

empenhados em seu ambiente de trabalho têm a percepção que seu expediente é o 

melhor local para estar.  

Logo, mensurar a produtividade de equipes quer dizer realizar uma 

avaliação sobre a eficiência e a racionalidade das atividades econômicas. No âmbito das 

empresas, tal ação é determinada como a relação entre entradas e saídas (input/output) 

ou ainda sobre o valor da produção/insumo. Aumentar o grau de produtividade é o mesmo 

que dizer que se aumenta o valor de produção (output), utilizando-se da mesma 

combinação de fatores de produção (input), ou ainda, mantendo o grau de produção, 

realizando economias no insumo dos fatores. 

É possível notar que o mercado de trabalho contemporâneo passou a 

valorizar o denominado trabalho imaterial, isto é, o conjunto de atividades corporais, 

intelectuais, criativas, afetivas e comunicativas que se referem a cada colaborador, que 

são altamente valorizados e buscados pelas empresas modernas que objetivam que cada 

colaborador torne-se um organismo ativo no conjunto do trabalho, tornando-se um 

elemento indispensável na produção de bens e serviços. 

Deste trabalho imaterial passam a culminar, além dos produtos e serviços 

materiais, os intangíveis, tais como sentimentos de confiança, segurança e conforto, que 

são passados aos consumidores em uma relação entre produção e consumo. Assim, o 

trabalhador passa a ter suas ideias valorizadas, bem como suas considerações sobre o 

trabalho e a maneira como é realizado, tornando-se produtivo sob a perspectiva gerencial. 
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Em vista do cenário anteriormente exposto, desenha-se como objetivo central 

deste artigo discutir de maneira conceitual sobre a importância da gestão de pessoas com 

base no engajamento e felicidade dos colaboradores. A fim de traçar um caminho coerente 

para o desenvolvimento do tema, elencam-se como objetivos específicos: aproximar os 

conceitos de motivação e produtividade no trabalho; e, identificar os benefícios do 

engajamento e a felicidade como ferramentas de gestão de pessoas. 

Sendo assim, o problema de pesquisa identificado nessa investigação paira 

sobre a questão: qual é a importância de fundamentar a gestão de pessoas no 

engajamento e felicidade dos colaboradores nas empresas? Como justificativa para a 

escolha do tema, entende-se que, para além de ser uma temática contemporânea e 

pertinente ao campo de estudo do curso, existe também relevância acadêmica e científica 

atrelada ao tema, uma vez que o mesmo ainda demanda de aprofundamentos no bojo 

das pesquisas acadêmicas, visando enriquecer tanto informações teóricas quanto práticas 

sobre o assunto em questão. 

Sobre o método de pesquisa, Fioreze (2002, p. 27) explica que é necessário 

optar por um em qualquer pesquisa que se disponha a realizar, cuja escolha do método 

acaba por validar o resultado final da pesquisa. Desta forma, com o fito de atender ao 

arcabouço estrutural desta pesquisa, foi eleita a abordagem qualitativa que, segundo 

Diehl (2006), a pesquisa qualitativa é aquela que objetiva a descrição da complexidade 

que permeia determinado problema, tornando-se preciso seu entendimento e a 

classificação dos processos de ordem dinâmica que são vivenciados pelos grupos, 

contribuindo então no processo de mudança, permitindo a compreensão das mais 

diversas especificidades dos sujeitos.  

Como procedimento de pesquisa, foi eleita a pesquisa bibliográfica que, 

segundo Oliveira (2002), apresenta como vantagem central a possibilidade de o 

pesquisador em cobrir uma ampla gama de acontecimentos, muito mais ampla do que 

poderia pesquisar de maneira direta. Sendo assim, a bibliografia possibilita encontrar 

fontes primárias e secundárias, além de materiais científicos e tecnológicos que são 

necessários para realizar o trabalho científico ou técnico-científico. 

A justificativa para a escolha do tema paira sobre sua contemporaneidade, 

além da expectativa de contribuir para o âmbito acadêmico. A temática – engajamento -, uma 

das principais variáveis desse estudo se abona em termos de relevância e atualidade, sendo 

foco de eventos de elevada referência na área de gestão. A exemplo o 28º Congresso 

Estadual de Gestão de Pessoas (Cearh), em Vitória, realizado em junho do ano em curso 

que discutiu com destaque o termo Engajamento com o consultor Jean Soldatelli. 
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Embora haja muitos avanços na área de gestão de pessoas nas duas 

décadas, especialmente, há ainda muitas lacunas no tocante a gerir pessoas, pois segundo 

resultados de uma pesquisa realizada pela Isma Brasil (International Stress Management 

Association) em 2014, 72% dos entrevistados estão insatisfeitos com o trabalho. 

Elucidar tais temáticas a partir de trabalhos acadêmicos, como esta 

investigação, trazem como mote a possibilidade de rever posturas, repensar e suscitar 

novas metodologias que corroborem para ampliar os níveis de engajamento através da 

gestão da felicidade. 

Nesse sentido, o artigo está estruturado em quatro partes, são elas: 

introdução, segunda e terceira sessão e, por fim, as considerações finais. Esta 

investigação está estruturada a partir dessa introdução, que aponta os elementos 

principais dessa pesquisa, tal como o objetivo geral, a justificativa e a metodologia.  

A primeira seção teórica discorre em sua narrativa sobre a motivação e a 

produtividade. Nela são descritos e exemplificados qual o significado dessas duas 

nomenclaturas através dos estudos de autores conceituados na temática do artigo. Na 

segunda seção teórica, pauta-se que o engajamento é um instrumento que dá assistência 

para a motivação positiva. Por isso, autores como Pinto Neto (et al., 2011), Carvalho  

(et al. 2006), Salanova (2009), Marras (2016), dentre outros, definem o conceito de 

engajamento dentro de uma organização e seus benefícios para os colaboradores, 

empresas e funcionários. Compreende-se que a humanização no interior da empresa 

promove a felicidade de gestores e profissionais, por que pessoas felizes conquistam 

colaboradores e trabalham com maior empenho dentro da organização. Por fim, as 

considerações finais e a lista de referências elencadas no corpo de trabalho. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Motivação e produtividade no trabalho 
 

Trumbull e Rothstein-Fisch (2011) explica que a motivação, tanto intrínseca2 

quanto extrínseca3, pode variar de acordo com a cultura do indivíduo e de seu local de 

origem. Assim, o autor menciona que ainda a noção de autodeterminação passa a ser 

limitada pelo elemento cultura, uma vez que algumas culturas tendem a se orientar cada vez 

mais para o “eu” do que para os “outros”. Para além, um motivador extrínseco que pode ser 

explicitado é o modo como o mesmo se utiliza, que também varia de acordo com a cultura. 
                                            
2 Sugere que o elemento motivador é de cunho interior, ou seja, não depende de compensações e 

incentivos externos. (REEVE, 2011). 
3 Trata-se da motivação diretamente energizada e direcionada pelos eventos externos, de cunho 

ambiental, social e/ou cultural. (REEVE, 2011) 
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A evolução de pesquisas acerca desta temática demonstra que, para além dos 

elementos culturais, distintos níveis no sentido de motivação também servem como fonte de 

mapeamento (LENS, et al., 2008). De modo que os estudos de Gagné e Deci (2005) 

demonstram um continuum de autodeterminação onde são distintos seis tipos de motivação, 

no qual variam de maneira qualitativa, de acordo com a internalização de regulações internas 

que doutrinam o comportamento. Segundo Bandura (1994), a crença dos indivíduos acerca 

de sua própria eficácia pode ser desenvolvida por meio de quatro fontes de influência 

centrais, que são: experiências de obtenção de êxito, superação de obstáculos por meio de 

esforço empreendido de maneira constante; observação de desempenho, experiência de 

êxito de outrem ou situação que se assemelhe à sua; persuasão por meio de palavras de 

apoio, encorajamento e valorização de esforços empreendidos; e, minimização de reações 

de estresse e alteração de como se encaram as reações físicas e emocionais de uma 

situação, evitando uma interpretação equivocada destas, tal como fazer relação entre tensão 

e cansaço, ou vulnerabilidade e baixo desempenho. 

Finalmente, o autor expõe ainda que as necessidades de competência e laços 

precisam ser supridas em um contexto cujo controle é intenso, de modo que a internalização 

será tão somente no nível de introjeção. Gil (2014) esclarece que a automotivação no 

trabalho é um estado de espírito mais positivo que possibilita ao sujeito que se sinta 

realizado, tanto quanto à execução das tarefas que são associadas ao seu cargo, bem como 

o desejo de progresso e desenvolvimento para sua própria satisfação pessoal. 

Motivando o colaborador, passa-se a ofertar razões e motivos para que um 

indivíduo se desenvolva, se empenhe e tenha progresso. O esforço e tenacidade que são 

exercidos pelo indivíduo a fim de executar ou atingir alguma coisa fazem parte do processo 

de motivação e, portanto, é intrínseco, isto é, manifestado de dentro para fora. Dessa forma, 

o que se pode fazer nas empresas é ofertar mais estímulos para que os colaboradores se 

sintam cada vez mais motivados, se estimulem cada vez mais e se comprometam com seu 

trabalho, apresentando então maior produtividade. Assim, reforça esse auto: 

O mundo cada vez mais competitivo dos negócios exige altos níveis de motivação 

das pessoas. Empregados motivados para realizar seu trabalho, tanto 

individualmente como em grupo, tendem a proporcionar melhores resultados.  

A motivação pode ser entendida como o principal combustível para a 

produtividade da empresa (GIL, 2014, p. 201). 
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Dessa forma, o autor prossegue dizendo que a motivação se apresenta 

como uma das responsáveis pelo desempenho positivo das empresas. Isso porque 

colaboradores que são motivados são também mais satisfeitos e projetam tal disposição 

ao seu redor, o que então desencadeia um estímulo de todo o ambiente organizacional. 

Ainda que a motivação se encontre no interior de cada pessoa, existem elementos que 

são altamente influentes sobre ela, por meio de fontes externas capazes de aumentar a 

satisfação profissional. 

Um modo mais eficaz de fazer isso é alocar o profissional certo no cargo e 

função certa, adequando as necessidades pessoais de cada colaborador às atividades 

que executa. Sobre isso, Gil (2014) acredita que existe uma fórmula que pode seguir dois 

caminhos: o primeiro é considerar que Pessoas = Objetivos individuais + objetivos da 

empresa = motivação; o segundo é considerar que Pessoas = Objetivos individuais ≠ 

objetivos da empresa = desmotivação. 

Bergamini (2009) considera que a motivação é, em grande escala, um 

assunto de cunho pessoal e específico em cada sujeito. Isso porque surge e é 

desencadeada no interior de cada pessoa por meio da ideia de uma necessidade não 

satisfeita, que a induz a perseguir um objeto-meta que pode oferecer essa sensação de 

satisfação, suprir essa necessidade. Assim sendo, não é possível que outra pessoa 

motive alguém. 

A autora afirma que isso ocorre porque as pessoas já vão ao seu local de 

trabalho, motivadas ou não, de modo que a empresa pode oferecer estímulos para gerar 

essa motivação, esperando que sejam eles o suficiente para que as necessidades 

pessoais daquele sujeito sejam satisfeitas, bem como eliminar as sensações de 

insatisfação e transformá-las em satisfação, fazendo então com que o comportamento de 

motivação seja possível. 

Empresários e gestores representam um importante papel nesse processo 

motivacional, porém, a motivação é preciso ser considerada como algo que se realiza 

com o colaborador, e não para ele. Tal ação demanda então dos conhecimentos 

adequados sobre os tipos de necessidades que orientam cada sujeito na busca de sua 

motivação, oferecendo a ele, então, um objeto-meta adequado à sua necessidade, a fim 

de desencadear o comportamento motivado. 

O processo de liderança normalmente envolve um relacionamento de influência e 

duplo sentido, orientado principalmente para o atendimento de objetivos mútuos, 

tais como aqueles de um grupo, organização ou sociedade. Portanto, a liderança 

não é apenas o cargo do líder, mas também requer esforços de cooperação por 

parte de outras pessoas (BERGAMINI, 2009, p. 15). 
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A autora prossegue dizendo que o primeiro passo para a automotivação é o 

autoconhecimento. Isso porque cada profissional necessita saber a forma como se sente, 

pensa e age e, a partir daí, detectar possíveis razões de dificuldades ou facilidades em 

suas relações. Assim, primeiramente o sujeito precisa olhar para si, para que somente 

depois seja capaz de olhar para os outros e começar a agir sobre eles. Nessa questão, 

passa-se então a empreender no universo do trabalho, estudos e ações voltados ao 

comportamento organizacional. 

Atualmente, muito se fala sobre o tema comportamento organizacional e 

sobre os seus benefícios, entretanto poucas organizações compreendem a importância 

deste constructo para a integração das organizações com os empregados e sociedade 

em geral. Sobre o conceito do termo Robbins (2015, p. 6) define: “o comportamento 

organizacional é um campo de estudos que investiga o impacto que indivíduos, grupos e 

a estrutura têm sobre o comportamento dentro da organização com o propósito de utilizar 

este conhecimento para melhorar a eficácia organizacional”. E complementa que:  

A satisfação no trabalho pode ser o principal fator determinante do comportamento 

de cidadania organizacional. Funcionários satisfeitos parecem mais propensos a 

falar bem da organização, a ajudar os colegas e a ultrapassar as expectativas em 

relação ao trabalho (ROBBINS, 2015, p. 69). 

 

Em épocas mais antigas, conforme Campos (2004), pensava-se que baixos 

salários e a proximidade da matéria-prima ou da fonte de energia, eram o bastante para 

assegurar a vantagem competitiva. Na contemporaneidade, torna-se cada vez mais nítido 

que as informações são de extremo valor na captação de necessidades do público 

consumidor, na realização de pesquisas e no desenvolvimento de novos produtos e 

processos. 

Para tanto, gerenciar os sistemas, saber como comercializar e oferecer 

assistência técnica aos clientes são passos fundamentais para se adequar a esse novo 

contexto. Segundo Contador (1994), a produtividade é um elemento que trata da relação 

existente entre a quantidade de produção e os recursos disponíveis para empreendê-la.  

A produtividade pode ser ainda caracterizada como o tempo que é empreendido na 

execução de um serviço, ou ainda o aumento da qualidade de produtos que são 

elaborados, com a manutenção de níveis de qualidade, sem que seja inclusa a mão de 

obra ou mesmo o aumento dos recursos que são necessários. 
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O autor comenta ainda que a produtividade não trata somente de quantidade 

maior de produção, mas também, é necessário avaliar a qualidade do produto ou do 

serviço. Dessa forma, os indicadores de produtividade são atrelados à eficiência, se 

encontram no bojo de processos e tratam também do uso dos recursos para gerar 

produtos e serviços. Os indicadores de produtividade então são fundamentais, já que 

possibilita avaliar precisamente qual foi o esforço empreendido na geração dos 

produtos/serviços em questão. 

Contador (1994) ainda expõe que a produtividade consiste na relação entre 

os resultados de produção e os recursos produtivos que foram aplicados a ela, 

mensurada especialmente em três níveis: operacional, empresarial e nacional. No nível 

operacional, paira o conceito taylorista de aumentar a capacidade de produção dos 

recursos envolvidos em uma operação. No nível empresarial, reflete-se a relação 

existente entre faturamento e custos totais, denominada “taxa de valor agregado”, que 

inclui toda a cadeia de produção, desde os fornecedores até os consumidores. 

Finalmente, no nível nacional, há o reflexo do conceito da renda per capita. 

Francischini (2014) denota que o termo ‘produtividade’ pode admitir diversas 

definições. No bojo das categorias diversas – de sujeitos, de empresas, de setores 

econômicos, entre outros – ou por meio dos elementos de uma mesma categoria, tal 

como na categoria empresa, em que podem ser inclusos engenheiros, administradores, 

gestores, etc. Geralmente a produtividade é especificada como um detalhe da definição 

mais ampla de produtividade, apresentando-se como resultados obtidos por meio de 

esforços aplicados. 

Todavia, segundo Muscat (1987), diversas vezes, ainda que seja no interior 

de uma mesma categoria ou subcategoria, o termo “produtividade” é razão de equívoco 

tanto no entendimento quanto na utilização. Nas palavras do autor: 

O entendimento do que vem a ser produtividade depende da maior ou menor 

abrangência do sistema que está sendo observado, do objeto de análise (ex.: uma 

certa categoria de mão de obra) para o qual se pretende estabelecer a 

produtividade e, finalmente, de qual é a específica forma de se calcular a 

produtividade (MUSCAT, 1987, p. 15).  

Como um objeto de avaliação, um sistema de produção, ou seja, um sistema 

de transformação de um conjunto de esforços em um conjunto de resultados (entradas e 

saídas), o autor aponta que seria recomendável uma análise de produtividade para 

explicitar os elementos físicos cujas categorias de maior importância são as matérias- 

-primas, equipamentos e mão de obra, além dos produtos resultantes de todo o processo. 
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Contador (1994) demonstra que a produtividade alterou seu foco, passou da 

redução de custo para o alcance das vantagens competitivas, alterando também a 

abrangência da produtividade: atualmente a produtividade não é limitada à operação, 

como no taylorismo se pregava, mas sim, abarca toda a organização e, mais ainda, 

agrega toda a cadeia de produção, desde fornecedores até os consumidores, como dito. 

O autor também esclarece que passa ainda a alcançar setores que eram anteriormente 

excluídos, como o de inventário. 

Assim, o aumento da produtividade do homem, da máquina e do inventário 

permite a redução do preço e do prazo de entrega e a conquista de outras 

vantagens competitivas. Além das alterações de foco e de abrangência, modificou-

se também a amplitude da importância da produtividade, transpondo os limites da 

empresa para alcançar toda a nação (CONTADOR, 1994, p. 219). 

 
Carvalho (2011) comenta que a motivação se torna uma das principais 

alavancas para a inovação, sendo uma ferramenta de apoio para a competividade das 

organizações e para o aumento da produtividade das equipes. Isso porque quando o ser 

humano se sente valorizado, quando sente que é alvo de confiança e que seus esforços 

são valorizados, sua autoestima aumenta, resultando na melhoria da qualidade do 

trabalho que executa o que ocorre devido à influência da motivação em suas atividades. 

O autor especifica que o termo “produtividade”, na contemporaneidade, é 

utilizado por milhões de pessoas a fim de aperfeiçoar seu desempenho profissional. 

Desempenho esse que é um conjunto de diversos fatores de qualidade e quantidade de 

matérias-primas que são empreendidas, atualização tecnológica utilizada, de habilidades 

profissionais dos colaboradores, das condições estruturais do ambiente de trabalho, entre 

outras. 

Segundo Carvalho (2011), porém, entre esses fatores como um todo, é 

necessário enfatizar a preponderância do nível de interesse com que os colaboradores 

fazem uso de sua capacidade para alcançar a ampliação da quantidade e da qualidade do 

rendimento de suas atividades profissionais. Uma questão que recebe ênfase, sobretudo, 

porque se atribui cada vez de maior importância na contemporaneidade. 

Carvalhal e Ferreira (2001) seguem essa mesma linha de pensamento, 

assegurando que as equipes estarão alcançando sua melhor produtividade e 

desempenho quando tomam como base as ações dentro de uma perspectiva comum e 

munidas de um forte senso de propósito que envolve a transformação de sua visão em 

ações tangíveis. 
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Portanto, suas relações são desenvolvidas por meio da comunicação aberta, 

consolidando a confiança entre a equipe e o respeito mútuo entre os componentes. Ao 

passo que ao compartilhar a liderança, os procedimentos de trabalho se tornam mais 

eficazes, criativos e inovadores, valorizando os aspectos positivos das diferenças 

individuais e utilizando-os a favor da equipe. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente estudo tem característica qualitativas (YIN, 2016), exploratória 

(RICHARDSON;PFEIFFER, 2017) e bibliográfica (GIL, 2017), de natureza documental 

(APPOLINÁRIO, 2015). Conforme assevera Gil (2017), nessa modalidade de pesquisa se 

incluem material impresso ou digital, como livros, teses, dissertações e artigos científicos, 

estando sua vantagem no fato de “permitir ao investigador a corbertura de uma gama de 

fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia esquisar diretamente” (GIL, 

2017, p. 28). Como as fontes de informações foram publicações científicas escritas em 

meio físico ou digital, reveste-se de pesquisa documental (APPOLINÁRIO, 2015, p. 65). 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
4.1 Engajamento e felicidade: ferramentas de gestão de pessoas 

 

Segundo Carvalho et al. (2006), a evolução da contemporaneidade nos 

modelos de organização do trabalho, especialmente no que tange à gestão de pessoas, 

se calca sobre premissas que sugerem, de forma precisa, um esforço que agrega valor à 

organização em busca da produtividade, rentabilidade e competitividade da empresa. De 

forma, no presente, conseguir formar uma força de trabalho engajada é uma verdadeira 

prioridade para os negócios de uma empresa. 

Salanova (2009), indica que o engajamento funciona como um constructo 

motivacional positivo, que se caracteriza por vigor, dedicação e absorção, sempre se 

relacionando ao trabalho, implicando ainda um sentimento de realização que envolve o 

aspecto cognitivo positivo e que ocorre de forma persistente no tempo, com relação à 

questão motivacional e social. De forma que vigor e dedicação são consideradas 

contrários diretos da exaustão, além de um dos principais sintomas de doenças 

relacionadas à atividade laboral, como a síndrome de burnout. 
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Marras (2016) aponta que o engajamento será o envolvimento dos 

profissionais de uma empresa em tomadas de decisões que impactam diretamente sua 

presença na organização. Trata-se da empresa pedir suas opiniões e possibilitar que se 

envolvam nos processos de formulação de ideias e suposições uns dos outros, o que é 

um dos principais desafios para a sustentabilidade organizacional. 

Neto et al. (2013) acreditam que valorizar a subjetividade das visões dos 

colaboradores a fim de ampliar seu engajamento é fundamental, considerando ainda as 

diferenças entre sujeito e organização. Para tanto, é preciso que os profissionais tenham 

formação flexível para notar a realidade específica do trabalho. Comentam ainda que as 

empresas precisam criar condições para que os colaboradores se tornem mais 

engajados, a fim de promover uma ampliação nesse engajamento, de acordo com as 

premissas da gestão do conhecimento, é necessário respeitar as seguintes etapas: 

I. Abertura par diálogo entre os indivíduos e dirigentes; 

II. Abertura para a exposição de ideias e sugestões; 

III. Compatibilidade de objetivos entre indivíduos e organização; 

IV. Avaliação do desempenho indivíduo, que segundo é também através do 

desempenho que indivíduo desenvolve crenças e atitudes sobre o que deve ou 

não fazer dentro de seu papel; 

V. Rede de relacionamentos, que é composta por um conjunto de ligações 

dinâmicas entre os diversos membros da organização, onde esses indivíduos 

estão engajados em troca de conhecimento e estratégica deliberada quanto ao 

valor e ao serviço; 

VI. Compartilhamento de conhecimento, acontece quanto o indivíduo compartilha 

conhecimentos dentro de uma dinâmica de trocas voluntárias e estratégicas 

(NETO et al., 2013, p. 13). 

 Os autores explicam ainda que o engajamento organizacional é dependente 

da adoção de uma gestão de conhecimento, que busca entender o aspecto humano nas 

empresas por meio do estudo de suas atitudes e comportamentos em relação ao trabalho. 

Ao abordar sobre a questão de relação entre indivíduos e empresas, encontra-se uma 

arena para amplas mudanças na estrutura organizacional, um exemplo disso pode ser 

visto na evolução do departamento de pessoal, que na contemporaneidade passaram a 

configurar a gestão estratégica de pessoas. 

Luthans e Youssef (2007) comentam que profissionais mais engajados 

executarão suas atividades com mais vigor, serão mais dedicados e irão absorver melhor 

os conhecimentos necessários para empreender seu trabalho. Além disso, serão 

profissionais mais felizes, energéticos e se comprometem e envolvem com suas 

atividades, concentrando-se nelas. Os autores consideram importante também valorizar 

os recursos, habilidades, competências e conhecimentos pessoais dos colaboradores. 
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Pois esse reconhecimento será um motor que motiva os indivíduos a 

perseguir suas metas, a acreditar em sua própria capacidade e dar início a um nível 

elevado de desempenho no trabalho, satisfação profissional e felicidade. Dessa forma, é 

inegável que a motivação profissional desencadeia um ciclo que tem no engajamento do 

pessoal uma via valiosa para o alcance da satisfação e, como consequência, da 

felicidade, formando um ciclo virtuoso de desempenho e performance no trabalho. 

Bakker (et. al., 2008) aponta que existem quatro principais motivos para que 

a gestão de pessoas da empresa busque, especialmente o engajamento profissional por 

meio da motivação a fim de aumentar o desempenho, são eles: experiência de emoções 

positivas – alegria, felicidade, entusiasmo; melhorar a saúde física, psicológica e 

emocional; criar o envolvimento no empreendimento de recursos pessoais; e, gerar o 

compartilhamento do engajamento com colegas de trabalho. Desta forma, o engajamento 

no trabalho tende a modular os efeitos diretos sobre os recursos organizacionais e como 

esses agirão sobre o desempenho, bem-estar e qualidade de vida nesse ambiente.  

Os benefícios desse engajamento recaem não somente sobre os colaboradores, mas 

também sobre as empresas, que passam a se atribuir de vantagem competitiva devido à 

otimização do uso de seus recursos. 

Os autores sinalizam também que o engajamento é um estado positivo e que, 

para além de gerar resultados positivo, reduz resultados negativos. Em síntese, comentam 

que engajar profissionais no trabalho é um indicador direto sobre o envolvimento e 

comprometimento com o mesmo, gerando mais vigor e dedicação tanto no sentido social 

quanto organizacional e, por consequência, gerando satisfação e felicidade. 

Fernandes (2016) defende que o alcance de resultados de produtividade 

mais satisfatórios e que geram, consequentemente, a ampliação de resultados 

financeiros, paira sobre a adoção de um modelo de gestão que, embora ainda não tenha 

amplo embasamento teórico, demonstra resultados importantes na prática. Isso é visto a 

partir do êxito alcançado pelas empresas que adotam a filosofia de gestão “felicidade dá 

lucro”. Nesse sentido, reforça esse autor que: 

O princípio-chave consiste em praticar uma gestão de pessoas humanizada, simples, 

olho no olho. Mesmo com 4 mil colaboradores. Até porque as novas gerações, cada 

vez mais presentes, não valorizam a hierarquia tradicional, e sim as experiências que 

geram conhecimento e reconhecimento (FERNANDES, 2016, p. 82). 
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Ainda segundo o autor, fazer a adoção desse tipo de gestão envolve o 

desenvolvimento de líderes com base em processo de humanização na relação com as 

pessoas. Isso significa exercer um trabalho com base na transformação de gestores de 

pessoas em profissionais capazes de conectar sonhos dos colaboradores e associá-los 

aos desafios do negócio da empresa. Os líderes gestores de pessoas que coordenam 

esses processos devem ocupar-se ainda com a criação de um propósito que supra tanto 

as necessidades da organização, quanto dos colaboradores, individual e coletivamente. 

Para Fernandes (2016), o trabalho com questões como estabilidade e 

prestígio são menos importantes nessa modalidade de gestão, mas a busca paira sobre 

um sentido mais amplo, tendo a autonomia no trabalho de um lado e a qualidade de vida 

e a felicidade do outro. Essas passam a ser as questões cada vez mais valiosas e que, 

portanto, precisam ser cada vez mais valorizadas. Quando isso ocorre, determina-se um 

fluxo contínuo de alinhamento, credibilidade e confiança. 

Conforme o autor, essa postura gera um engajamento real das pessoas em 

relação à empresa, bem como uma efetiva convergência dos propósitos, fazendo com que 

o que anteriormente era somente um sonho, uma utopia, se atribua de caráter de 

tangibilidade, viabilidade. O autor ressalta que isso não é fácil, sobretudo em determinados 

segmentos de negócios, pois o alcance de objetivos nesse sentido requer, entre outras 

coisas, esforços intensos de comunicação, investimentos, tempo e atenção cuidadosa. 

Na função de CEO de uma empresa de distribuição de energia, Fernandes 

(2016) relata como a incorporação da filosofia de gestão “felicidade dá lucro” foi agregada 

às atividades em sua empresa e os resultados que foram alcançados por meio dela. O 

autor explica que foi implementada uma rede social corporativa, que conta com a 

participação intensiva de todos os colaboradores, servindo tanto como base para a gestão 

do conhecimento quanto para a gestão de atitudes. 

Além disso, comenta que essa ferramenta auxilia ainda a produzir sucessores 

sistematicamente aos mais diversos cargos da empresa. Isso porque funciona como uma 

plataforma de desenvolvimento de talentos e, certamente, a empresa faz uso e prioriza os 

talentos internos para a elevação de cargos, isso ocorre, na empresa do autor, em 93% das 

vezes em que surgem oportunidades de escalada profissional. Para além, conclui: 

Criamos metas desafiadoras, e claras, para nossos profissionais, mas não os 

jogamos na fogueira: nós lhes oferecemos apoio, acompanhamento e um amplo 

processo de feedback e coaching para que possam cumprí-las. Estou 100% 

convencido: pessoas felizes são a grande, ou a única, vantagem competitiva 

sustentável de uma empresa (FERNANDES, 2016, p. 82). 
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De acordo com Nonaka e Takeuchi (2013), quando uma empresa assume 

como dever a criação de conhecimento, é preciso que ela se preocupe em tornar o 

conhecimento tácito relatável, assim como disponível para os outros. Isto deve ocorrer 

porque o fomento de conhecimento organizacional consiste em uma interação que ocorre 

de maneira contínua e dinâmica entre os conhecimentos tácito e explícito. Tal interação 

passa a se formar por meio de transferências pelas quais trilham os diversos modos de 

conversão do conhecimento, estes que, por sua vez, se induzem por meio de uma série 

de aspectos desencadeadores, sendo alguns deles: a socialização que consiste em uma 

interação de pessoa para pessoa, ou pessoas. O processo consiste em compartilhar 

experiências e conhecimentos tácitos, que além de compartilhados são também criados 

durante o processo; a externalização que consiste na interação de uma pessoa para um 

grupo de pessoas, sendo este processo ocasionado por meio de diálogos, onde o 

conhecimento tácito passa a se tornar explícito; a combinação que consiste em uma 

interação de um grupo de pessoas para uma empresa, sendo que se desencadeará por 

meio de uma rede de conhecimentos que foi recentemente tecida, bem como de 

conhecimentos que já existem dentro de outros âmbitos da organização. Assim, 

configura-se como uma troca de conhecimentos explícitos; e, a internalização que versa 

na interação entre uma empresa e uma ou diversas pessoas, este processo consiste em 

incorporar um conhecimento explícito e torná-lo tácito. De modo que se relaciona 

intimamente com o “aprender na prática”. (grifo nosso) 

Sobre este aspecto, Nonaka e Takeuchi (2013, p. 67) finalizam dizendo que 

“quando as experiências através da socialização, externalização e combinação são 

internalizadas nas bases de conhecimento tácito do indivíduo, na forma de modelos 

mentais compartilhados ou know-how4 técnico, tornam-se patrimônio valioso”. 

Sisodia et al. (2008) explicam que inegavelmente as transformações nos 

modelos de gestão de pessoas e nas culturas organizacionais ocorreram e se tornaram 

mais efetivos na contemporaneidade. Essa questão deve envolver, para uma condução 

de êxito na gestão de pessoas, a noção de apreço e afeição, carinho, amor, empatia, 

compaixão e uma ampla gama de sentimentos que passam a formar o novo contexto 

organizacional. 

                                            
4 Know how: palavra de origem inglesa que significa conhecimento ou habilidade prática; perícia. (Oxford 

Dictionary; Disponível em: <https://en.oxforddictionaries.com/definition/know-how>. acessado em 
29/09/2017). 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/know-how
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Os autores comentam que no momento contemporâneo, empresas de 

grande porte adotam essa política, realizando pesquisas constantes de satisfação, 

avaliando o nível de engajamento dos profissionais, mensurando o clima organizacional e 

identificando atitudes positivas que são diretamente influentes sobre os resultados da 

empresa. De modo que as organizações que são consideradas “mais queridas” por 

profissionais possuem como característica a mudança do foco. 

Pois, segundo Sisodia et al. (2008), elas passaram do foco nos lucros para a 

necessidade de compreender os aspectos que influenciam nas ações e comportamentos 

de seus colaboradores. Tal modelo passa a se debruçar sobre a conquista e manutenção 

de clientes externos, mas, sobretudo, de clientes internos – os colaboradores – tendo em 

vista que são esses o elemento basilar da produção da empresa, responsáveis direto por 

seu desenvolvimento. 

Portanto, os autores encaram que, quando o colaborador é feliz, se 

compromete mais, é mais satisfeito com as atividades que executa e recebe retornos 

positivos em suas avaliações, não apenas de cunho financeiro, mas reconhecimento 

profissional e, especialmente satisfação pessoal, encaminhando-o a momentos 

constantes de felicidade dentro e fora do trabalho.  

Conforme Sisodia et al. (2008), existem algumas ações que são 

fundamentais para gerar esse sentimento de felicidade relacionado ao trabalho, tais 

como: treinamentos constantes; salários e benefícios acima do padrão do mercado; 

delegação de poderes; e garantia de que os níveis de fechamento de negócios com o 

cliente serão elevados. Dentre outras atitudes que podem reduzir a rotatividade de 

pessoal, uma vez que os colaboradores deixam de ser apenas funcionários que trabalham 

por remuneração, mas se tornam um membro ativo da empresa. 

Nesse sentido, os autores apontam que as pessoas buscam, em relação ao 

trabalho, mais do que o simples retorno financeiro, mas buscam o que os autores 

denominam de “renda psíquica”, que se tornou tão importante quanto a monetária. Isso 

significa que os profissionais buscam um trabalho que os envolva por inteiro, que atenda 

às suas necessidades, que tenha significado em suas realizações e, em suma, que seja 

capaz de trazer gratificações psicológicas além de financeiras.  

Dessa forma, Schermerhorn et al. (2008) explicam que uma das questões 

que envolve a compreensão da satisfação no trabalho paira sobre como ela pode gerar 

produtividade nas empresas, além de favorecer a redução do absenteísmo e, como 

consequência, reduzir também a rotatividade, questão essa que tende a gerar custos 

excessivos para as empresas. Assim, a satisfação, tal como os aspectos motivacionais, é 

diferente em cada sujeito. 
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Isso porque cada um deles percebe o ambiente organizacional e seus 

estímulos para a motivação extrínseca de maneira diferente, percepção essa que os 

autores conceituam como “[...] o processo através do qual as pessoas processam as 

informações que afetam os seus sentimentos e ações e os de outras pessoas” 

(SCHERMERHORN et al.; 2008, p. 74). 

Para Sisodia et al. (2008), as empresas que atuam com base nesse modelo 

passam a atentar para a importância da formação de um ambiente organizacional 

positivo, equilibrado entre corporativo, produtivo e prazeroso, munido de significados e 

que seja um elemento-chave para a atração, motivação e retenção de profissionais.  

Os autores acreditam que esse ambiente será alcançado quanto três características 

fizerem parte dele: diversão, flexibilidade e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, 

agregando ainda a oferta de benefícios criativos e qualidade de vida. 

 

5. CONCLUSÕES 

As explanações contidas no presente estudo sugerem um cenário de uma 

organização moderna que opera com base no reconhecimento das pessoas, pois 

infelizmente há ainda organizações que insistem em modelos de gestão retrógrados. 

Destarte, o objetivo central e os específicos dessa investigação foram respondidos, dado 

que, as bases são subsidiadas pelos especialistas referenciados no artigo, apontam para 

a importância de gestão estratégica de pessoas com base no engajamento e na 

felicidade. Indicam que esta base contribui para aumentar a probabilidade de competição 

nos negócios articulando fatores motivacionais, de engajamento e liderança. 

Para além, o fomento da criação de uma equipe de alto desempenho é 

fundamental para gerar a produtividade, o que deve envolver a criação de confiança 

mútua entre os componentes da equipe, estimulando trocas de informações e feedbacks. 

Gerando esse espírito de compartilhar e colaborar, a equipe passa a realizar 

autoanálises, o que tende a comprometê-la mais intrinsecamente a alcançar resultados 

melhores, construindo feedbacks construtivos para aumentar seu desempenho e 

produtividade. Tais resultados melhorados devido ao engajamento passam a gerar 

felicidade no colaborador, que se torna cada vez mais pronto a responder constantemente 

as demandas com agilidade e qualidade. 

Conclui-se, portanto, que os objetivos, tanto geral quanto específicos, foram 

atendidos, bem como a problemática de pesquisa foi respondida. Contudo, como não era 

de intento, o assunto não fora esgotado, fora dado um primeiro e importante passo para o 

fomento de conhecimento e estímulo para o aprofundamento no tema, que pode ser feito 

em estudos posteriores, que visem corroborar, refutar ou complementar as constatações 

obtidas até o momento. 
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