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RESUMO 
 

Atualmente as empresas Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) estão 

adotando políticas de retenção para seus funcionários. Esta medida, além de 

motivar o profissional a permanecer na empresa, visa uma melhor competividade de 

seus produtos e serviços frente ao mercado ao qual estão inseridas. Esta 

monografia explica ainda que se a empresa não adotar tais políticas, pode ser 

sucumbida pelos seus concorrentes e até fornecedores. As empresas de TICpodem 

sofrer com os custos de uma alta rotatividade em seu quadro de funcionários. A 

retenção profissional tem o objetivo de manter as pessoas dentro das corporações, 

através de políticas de retenção, pois desta maneira consegue-se manter o capital 

intelectual, prover segurança das informações sigilosas, incentivo à inovação e 

maior competitividade no mercado.  

 

Palavras chave: retenção profissional. Motivação. Capital intelectual. 

  



 
 

 

ABSTRACT 
 

Currently companies of Information Technology and Communication (TIC) are 

adopting retention policies for their employees. This measure, beyond motivates 

professionals to stay in company, seeks a better competitiveness of its products and 

services across the market to which they belong. This monograph also explains that 

if the company does not adopt such policies, can be succumbed by its competitors 

and even suppliers. TIC companies can suffer from the costs of a high turnover in its 

workforce. Retaining professional aims to keep people within corporations through 

retention policies, because this way one can maintain the intellectual capital, provide 

security of sensitive information, encouraging innovation and increased 

competitiveness in the Market. 

 

Keywords: Professional retention. Motivation.Intellectual capital. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho aborda diretamente o problema da retenção profissional dentro 

das empresas de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), mostra a 

importância em se manter os profissionais, as vantagens geradas e os problemas 

em uma empresa com alta rotatividade de funcionários (turnover). 

Atualmente, o mercado de TIC requer mão de obra muito especializada. As 

vagas para este setor demoram a serem preenchidas por duas razões: tempo, para 

o desenvolvimento do profissional interno, é alto e o custo elevado deste perfil no 

mercado. Segundo Gramigna (2002, p.4), “Sem as pessoas, qualquer tecnologia, 

por mais necessária e inovadora que seja, não funciona”. 

Com base nisto, é necessário que as empresas busquem implantar 

programas para a retenção de seus funcionários, para impedir que a saída destes, 

provoquem uma queda de produtividade, e consequentemente, perda de 

competitividade no mercado, ou ainda, que informações confidenciais sejam 

passadas a concorrentes, fornecedores, entre outros. Para Gramigna (2002, p. 12), 

“as empresas que se anteciparem, implantando estratégias que atraiam, 

desenvolvam e retenham profissionais em potencial, terão maiores chances de 

enfrentar a concorrência e ganha mercado”. 

A sobrevivência das organizações pode ser influenciada pela capacidade em 

reter e desenvolver o conhecimento adquirido ao longo do seu processo evolutivo. 

Mais do documentar experiências, é importante para as organizações, modelos de 

gestão baseada no conhecimento, com intuito de manter seu capital intelectual. 

Neste sentido, o mercado enxerga nestas empresas uma diferença 

fundamental que pode ser decisiva na continuação de seus negócios. 
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1.1 OBJETIVOS 
 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 
 

O objetivo geral desta monografia é analisar o comportamento das empresas 

de TIC na resolução do problema de alta rotatividade de funcionários.  

 

1.1.2 Objetivosespecíficos 
 

Já o objetivo específico trata de identificar os fatores que levam os 

profissionais a mudarem de emprego; realizar breve análise ao mercado de trabalho 

na área de TIC; analisar estudar o comportamento de profissionais de TIC; 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 
 

Para se tornar cada vez mais inovadoras, eficientes e competitivas, as 

empresas estão investindo cada vez mais em áreas como TIC.  

O investimento necessário para formar profissionais que atendam as 

necessidades das empresas é alto, o que faz com que muitas delas busquem 

recursos no mercado de trabalho. Contribuindo assim para uma alta demanda, e um 

aquecimento extraordinário nesta área. 

O presente estudo visa abordar tópicos relacionados à maneira com que as 

empresas agem para reter os profissionais e por consequência seu capital 

intelectual. 

 

1.3 METODOLOGIA 
 

Neste trabalho iremos seguir o método de pesquisa teórico, englobando áreas 

como teorias motivacionais, gestão de pessoas, gestão de mudança e 

conhecimento, economia e até a influência no planejamento estratégico das 

empresas com o objetivo de reter seus talentos.  
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 
 

Este trabalho estará estruturado em seis capítulos. 

Capítulo 1 apresentará a Introdução, que é composta pelos seguintes itens: 

texto de conceituação e caracterização do tema; Objetivos; Justificativa; e 

Metodologia. 

Capítulo 2 fará uma breve análise do mercado para contextualizar o cenário 

onde se encontram as empresas de TIC. 

Capítulo 3 trata da importância do talento humano para as organizações. 

Apresentará uma revisão da literatura caracterizando seu desenvolvimento e a sua 

relação com as empresas. 

Capítulo 4 apresentará uma visão das empresas. Da disponibilização de 

recursos como capital intelectual e a influência dos talentos no planejamento 

estratégico. 

Capítulo 5 abordará, especificamente, a retenção de profissionais. Onde 

serão analisados quais pontos são relevantes como o que atrai e distância os 

profissionais, rotatividade nas empresas e como elas tem se mobilizado para reter 

profissionais. 

Capítulo 6 relatará as conclusões do trabalho e indicará algumas 

recomendações para pesquisas futuras. 
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2 O MERCADO 
 

Neste capítulo falaremos um pouco sobre as projeções para o mercado 

brasileiro,necessidades de inovação para as empresas se manterem competitivas e 

irmos contextualizar as organizações TIC neste mercado. 

 

2.1 MERCADO BRASILEIRO 
 

O mercado no Brasil vive um momento de expansão em praticamente todos 

os setores da economia, mesmo com a crise econômica, instalada e alguns países 

europeus, as empresas brasileiras estão conseguindo crescer. 

Em meio às incertezas nas economias mundiais, o Brasil passou a ser uma 

ótima opção para investimento do capital estrangeiro. 

Aspectos positivos como a tendência de queda na taxa básica de juros 

(SELIC), balança comercial favorável e o mercado interno aquecido, tendem a 

projetar um crescimento na economia brasileira. 

Recentemente, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos (Dieese) e a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

(Seade) divulgaram um levantamento sobre a taxa de desemprego, o qual mostra 

que o índice voltou a ficar relativamente estável no mês de setembro, em torno de 

10,9%, em seis regiões metropolitanas e no Distrito Federal. Uma leve baixa, uma 

vez que o índice registrado em agosto foi de 11,1%(ASSIS, 2012). 

A partir de 2013, o Brasil será sede de eventos importantes, como a copa das 

confederações, Jornada Mundial da Juventude e a copa do mundo de 2014, são 

alguns exemplos.  Para sua realização são necessários grandes investimentos em 

infraestrutura, segurança, transporte, rede hoteleira entre outros. 

Com base em todos estes fatores, visando uma perspectiva de forte 

crescimento na economia brasileira, a demanda por produtos e serviços também irá 

aumentar. O que impulsiona o mercado de trabalho, uma fez que, énecessária mão 

de obra para suprir toda esta demanda.  
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2.2 INOVAÇÃO NO MERCADO 
 

Com o aumento de diversas empresasno mercado brasileiro, inclusive com a 

entrada de organizações internacionais e multinacionais, obrigou que todas se 

estruturar de forma mais eficiente, com o objetivo de oferecer produtos e serviços 

mais competitivos no mercado.  

Neste sentido, Souza (2000, p.8) afirma que quase todas as empresas, quase 

sem exceção, são afetadas pela internacionalização dos negócios e que não existe 

mais negócio que esteja imune aos efeitos da integração e interdependência da 

economia mundial, pois todas disputam o bolso do mesmo consumidor. 

Diferenciar-se dentro deste meio passou a ser um fator de suma importância 

para o crescimento e perpetuação das empresas. Para se destacarem, elas 

precisam ser inovadoras, o que segundo o manual de Frascati, elaborado pela 

OCDE, trata-se da transformação de uma ideia num produto ou serviço 

comercializável, um procedimento de fabricação ou distribuição nova ou melhorada, 

ou um novo método de proporcionar um serviço. 

A busca por ideias que possam trazer benefícios a corporação, passou a ser 

a ser uma preocupação. Segundo Gramigna (2002, p.12) as empresas “apresentam 

dificuldades para identificar, em seus próprios quadros, profissionais que atendam à 

demanda de competência exigida pelo mundo globalizado”. 

A mão de obra especializada tornou-se escassa e neste cenário, com o 

mercado de trabalho aquecido, passou a ser uma preocupação das empresas, 

manter o seu quadro de profissionais. 

Segundo Carmo (2007, p.22) as empresas de TIC experimenta mesmo 

problema, pois disputam seus profissionais entre os concorrentes, parceiros, 

fornecedores, e até com os clientes. 

Com a saída de profissionais, as empresas perdem produtividade, pois há a 

necessidade de repor o funcionário, o que pode não ser uma tarefa simples e muito 

rápida, e com isso, passam a lucrar menos, além de dispender de gastos com a 

nova contratação. 

Outro ponto é a perda de competividade, uma vez que o profissional, que 

deixa uma empresa, leva todo o conhecimento adquirido na sua função. Esta 

informação privilegiada pode ser utilizada por uma empresa concorrente na criação 
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de alguma vantagem competitiva. Segundo Souza (2000, p.17) “O conhecimento é 

cada vez mais portátil e migra com quem tem a capacidade de criá-lo”. 

 

2.3 O MERCADO DE TIC 
 

O mercado de TIC no Brasil possui grandes desafios: atender a demanda 

crescente demanda de produtos e serviços com recursos cada vez mais escassos.  

Como vimos anteriormente, há uma projeção de crescimento da economia 

brasileira. Seus reflexos envolverão também o mercado de TIC. 

O mercado de TIC está em constante atualização. Novas a tecnologia surgem 

a cada momento, com o objetivo de simplificar tarefas e nos dar mais conforto. 

Diante de tanta atualização, as empresas de Software e Serviços de TI ainda se 

deparam com a falta de profissionais com perfil em tecnologia e qualificação técnica 

necessários, reflexo do ensino superior no Brasil, já que apenas 11% dos egressos 

de nível superior são das áreas de ciências ou engenharia – na China, o número é 

de 39% (BRASSCON 2012?). 

Os preços elevados dos produtos e serviços das empresas são outra barreira. 

Isto porque existe uma carga tributária muito elevada nestes itens, que acabam 

onerando o preço para o consumidor final. 

Segundo o presidente da Brasscom, Antonio Gil, nos próximos anos o cenário 

mundial passará por diversas mudanças, com novas tendências tecnológicas, 

crescimento e projeção dos países que compõem os BRICs, bloco de países em 

desenvolvimento composto por Brasil, Rússia, Índia e China. “O mercado mundial de 

TI dobrará até 2020 e o Brasil precisa trabalhar nas áreas críticas, como educação, 

infraestrutura e custos, para ocupar uma parcela significativa do crescimento e se 

tornar, de fato, competitivo” (BRASSCOM, 2012?). 

 

3 A IMPORTANCIA DO TALENTO HUMANO PARA AS ORGANIZAÇÕES 
 

Neste capítulo falaremos um pouco sobre o mercado de TIC, os talentos e as 

empresas, o desenvolvimento destes profissionais e a influência deles no 

planejamento estratégico das organizações a que pertencem. 
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3.1 O TALENTO E AS EMPRESAS 
  

É certo que nenhuma organização conseguirá ter sucesso se não houver 

pessoas comprometidas, trabalhando juntas e alinhadas a um mesmo objetivo. 

Possuir uma boa equipe pode significar crescimento dentro de um mercado cada 

vez mais competitivo. Para Gramigna (2002, p.4), “sem as pessoas, qualquer 

tecnologia, por mais necessária e inovadora que seja, não funciona”. 

 Segundo Angelim (2003), a palavra talento provém do latim “talentum”, que 

por sua vez se origina da palavra grega “tálanton”. Tálanton era uma moeda e 

também uma medida de peso usada na antiga Grécia e Roma. Um talento de ouro 

significava uma quantidade correspondente ao peso de um “tálanton”, cerca de 26kg 

para os gregos. 

Nos dias de hoje, no mundo corporativo, classificamos de "Talento" como 

aquela pessoa excepcional, de grande valor, que traz resultados significativos para a 

empresa, cuja falta acarretaria riscos para a organização. 

 Para Mauro Press (2012?), médico e especialista em Gestão de Talentos, os 

talentos "são capacidades inatas para manifestar paixão e facilidade no 

desempenho de determinadas atividades, atitudes e comportamentos". Seu trabalho 

dentro da empresa se diferencia dos demais, pelo seu envolvimento, criatividade, e 

alto desempenho nas tarefas executadas. Pessoas assim, contribuem com novas 

ideias, processos mais eficazes e otimizados, redução de custos e produtos 

inovadores.  

 Com base nisto, cada vez mais as empresas estão tomando consciência de 

que atrair profissionais competentes pode ser uma vantagem competitiva 

valiosíssima no mercado competitivo a que estão inseridas. Uma vez que estes 

talentos podem contribuir na perpetuação ou no crescimento da companhia. 

 

 
3.2 DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS 

 
 Desenvolver pessoas nunca foi uma tarefa fácil. É uma atividade que envolve 
alguns riscos, uma vez que, é necessário dispor de tempo e investimentos, e ainda 
assim, em alguns casos, o retorno não é garantido ou demora a se perceber.  



 
 

8 
 

Por outro lado, uma empresa que ignora este ponto pode estar perdendo 

competitividade, uma vez que, o mercado tem pressionado os competidores a, cada 

vez mais, apresentarem produtos e serviços melhores e mais competitivos, e que, 

para isto, é necessário contar com pessoas de alto desempenho em seus quadros. 

 Um ambiente de trabalho favorável é outro fator determinante. Segundo 

Press (2012?), “Os talentos são ativados por certos ambientes, temas e 

circunstâncias favoráveis. Quando se desenvolvem através do conhecimento, 

técnica e experiência se convertem em talentos de alto desempenho, produzindo 

excelência, plenitude e inovação”. 

 Esta capacitação deve ter caráter individual, ou seja, deve ser específica 

para cada indivíduo, considerando suas limitações. 

 Para alcançar grandes objetivos, as pessoas recorrem à utilização de suas 

competências, que segundo Nicolak (2010), “trata-se da capacidade de as pessoas 

mobilizarem múltiplos saberes, habilidades, atitudes, experiências, talentos, com 

vistas a gerar resultados”. Com base neste conhecimento adquirido, é possível 

tomar decisões mais assertivas ou trabalhar de maneira mais otimizada. 

 Correlacionar todo o aprendizado adquirido durante toda a vida, e utilizá-los 

com o objetivo de executar determinada atividade pode ser simples para uns, e 

complicado para outros. Uma vez que, alguns talentos são inatos, ou seja, algumas 

pessoas já nascem com alguma aptidão para manifestar paixão e facilidade no 

desempenho de determinadas atividades, atitudes e comportamentos. Mas existem 

também pessoas que necessitam ser treinadas e moldadas para executar as 

mesmas atividades. 

O conhecimento pode ser aprendido, porém requer tempo e investimentos em 

capacitação. Algumas empresas, que possuem um plano de retenção definido, têm 

certo receio em desenvolver seus profissionais, pois não há nenhuma garantia que 

eles permaneçam após serem instruídos. 

 
 

4 AS EMPRESAS 
 

Com base no mercado e na importância de alguns recursos dentro das 

empresas, este capítulo apresentará e que maneira eles se relacionam dentro da 
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empresa, transformando o os recursos em capital intelectual e sua influência no 

planejamento estratégico. 

 
4.1 CAPITAL INTELECTUAL 

 
O capital intelectual se traduz como sendo o conhecimento inerente a 

pessoas de uma organização. Trata-se de um bem intangível que faz com que o 

valor de mercado passe a ser superior ao capital financeiro.  

Em outras palavras, o valor que o mercado atribuído a uma determinada 

empresa, é composto por uma parte tangível, o capital financeiro, que corresponde 

ao patrimônio líquido, e o capital intelectual, um bem intangível, difícil de mensurar, 

pois engloba a capacidade da organização em gerar conhecimento.  

Para Chiavenato (2012?) 

O fato é que as empresas bem-sucedidas estão se transformando 

em organizações educadoras e em organizações do conhecimento, 

onde a aprendizagem organizacional é incrementada e desenvolvida 

através de processos inteligentes de gestão do conhecimento. 

 
 

4.2 INFLUÊNCIA NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 

As pessoas mais preparadas tendem a ocupar cargos onde exigem grandes 

responsabilidades dentro a empresa. Com este perfil, participam da tomada de 

decisão e do rumo pelo qual a empresa deve tomar. 

 A perda deste tipo de profissional pode levar a organização a experimentar 

momentos de grandes instabilidades emocional e financeira, uma vez que a 

reposição destas pessoas é difícil, custosa e muito disputada no mercado de 

trabalho. 

 O planejamento estratégico consiste emalinhar diversos objetivos 

estratégicos da empresa, dentro de um futuro próximo, com o intuito de se obter um 

retorno satisfatório. Através dele são dimensionados os recursos que serão 

disponibilizados, considerando a condição atual e a necessidade da organizaçãoem 

se mover para outro patamar. 

Como sabemos, uma organização é feita de pessoas, portanto estas também 

influenciam e são influenciadas pelo rumo que a empresa irá seguir.  
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Na Figura 1, é apresentada a relação entre as necessidades da organização e 

a necessidade de carreira dos profissionais. Sua influência no planejamento 

estratégico se dá quando os gestores conseguem realizar a compatibilidade entre os 

desejos da empresa e a do funcionário.  

 

 
Figura 1: Sistema de desenvolvimento de carreiras 

Fonte: Chiavenato (1999, p.327). 

 

Segundo Souza (2000, p.11), “Em vez de poucos lideres no topo da pirâmide 

como no passado, as empresas passarão a necessitar de muitos líderes nos 

variados níveis de suas diferentes unidades negociais”.A responsabilidade pelo 

futuro da organização será compartilhada entre mais líderes. Por esta razão, ter 

pessoas muito bem preparadas para assumir esta missão é desafio para se manter 

um bom planejamento estratégico. 

 

4.3 FIDELIDADE EMPRESARIAL 
 

Conforme explicado anteriormente, o tempo para desenvolver pessoas 

chaves dentro da empresa pode ser muito longo e custoso. Outro caminho adotado 

por algumas organizações é buscar estes profissionais no próprio mercado. 

Tentando atraí-los com propostas baseadas em melhores condições de trabalho e 

melhores salários. 
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 A fidelidade do profissional a uma determinada empresa passou a ter cada 

vez menos importância para os profissionais mais jovens. Hoje em dia, é comum 

migrar de uma empresa para outra. 

 Visto esta tendência, alguns empregadores criaram certa resistência em 

investir na capacitação de seus profissionais, pois não há mais garantias que estes 

permaneçam após sua instrução, devido ao assédio de concorrentes. 

 

5 POLÍTICAS DE RETENÇÃO PROFISSIONAL 
 

Neste capitulo abordaremos especificamente o tema proposto neste trabalho, 

tendo como base todos os tópicos já discutidos anteriormente.  

Será apresentado alguns estudos mostrando o que as pessoas buscam em 

um emprego e o que faz elas permanecerem felizes em suas colocações. 

Por outro lado, o que as empresas estão dispostas a ofertar para atrair e reter 

seus funcionários? 

Por último, iremos discutir algumas políticas de retenção e o que é preciso 

para sua implementação. 

 

5.1 O QUE OS FUNCIONÁRIOS BUSCAM 
 

Temos o conceito de que um funcionário feliz e motivado tende a executar 

suas atividades com maior qualidade e destreza, além de possui a capacidade de 

explorar ao máximo seu potencial.  

Entretanto, nota-se que determinadas ações, neste sentido, são subjetivas e 

pessoais, isto porque, cada pessoa possui seus próprios valores, ou seja, o que é 

importante para um individuo, pode não ter tanta relevância para outro. Como por 

exemplo, um funcionário que recebe certa promoção de cargo, com o qual não se 

identifica e, portanto, sem valor algum.  

 Diante deste cenário, busca-se um equilíbrio, um bem comum, onde a 

maioria deve ser satisfeita.  

Durante muito tempo a principal forma de motivação, utilizada pelas 

empresas, era de ordem financeira, um aumento de salário ou benefício 

concedido.Onde a escassez de recursos obrigava a tomar decisões que nem 
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sempre agradavam o íntimo das pessoas, mas eram necessárias para garantir a 

sobrevivência.  

Hoje, porém sabemos que este quadro tem mudado um pouco, isto porque as 

pessoas estão mais preocupadas com seu bem estar e com seu desenvolvimento 

profissional. Para Ruiz (2011), a remuneração deixou de ser a principal prioridade 

entre os profissionais que estão trabalhando. 

A idade do profissional pode ser considerada um fator que tem uma influência 

direta na motivação a busca por uma colocação no mercado, isto porque os valores 

podem ser bem diferentes de geração para geração. Para Tortorette (2011), “Para 

os mais jovens a melhora do padrão de vida é o motivo mais significativo. Já para os 

mais maduros, sentir-se útil e o prazer de trabalhar, normalmente, são fatores mais 

relevantes”. 

A tabela 1 retrata um estudo recente, realizado pela CIA de Talentos 

(2012)com jovens que estão iniciando sua carreira em empresas, onde mostra os 

principais anseios dos jovens profissionais ao procurar uma recolocação no 

mercado. É importante destacar, neste estudo, que cada vez mais itens relacionados 

com desenvolvimento profissional, ambiente de trabalho e qualidade de vida tem 

sido fatores mais relevantes do que se ter uma boa remuneração.  

  

2008 2009 2010 2011 2012 

Bons salários e 

benefícios 

Crescimento 

profissional 

Ambiente de trabalho 

agradável 

Desenvolvimento 

profissional 

Desenvolvimento 

profissional 

Crescimento 

profissional 

Desenvolvimento 

profissional 

Desenvolvimento 

Profissional 

Desafios constantes Realização/fazer o que 

gosta 

Boa imagem do 

mercado 

Ambiente de trabalho 

agradável 

Qualidade de vida Boa imagem do 

mercado 

Boa imagem do mercado 

Oferece cursos e 

treinamentos 

Bons salários e 

benefícios 

Crescimento 

profissional 

Ambiente de trabalho 

agradável 

Desafios constantes 

Boa estrutura Oferece cursos e 

treinamentos 

Boa imagem do 

mercado 

Carreira internacional Qualidade de vida 

Qualidade de vida    Salários e benefícios 

diferenciados 

Tabela 1: Motivos de escolha de empresas pelos jovens 
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Já o Gráfico 1, mostra outra pesquisa voltada para executivos, desenvolvida 

pelo Catho Online (2011), onde confirmam fatores como o bom relacionamento com 

as pessoas do trabalho, reconhecimento como bom profissional e fazer o que gosta, 

como itens chave (Lauer, 2012).  

 
Gráfico 1: Fatores que mais motivam na carreira (média) 

Fonte: Catho Online (2011) 

 

No gráfico 2, apresenta o estudo da Catho Online (2011), sobre os motivos 

pelos quais levam uma pessoa a aceitar uma proposta de emprego. Note que, além 

da questão da idade, a condição a qual a pessoa está empregada ou 

desempregada, pode influenciar na aceitação colocação no mercado.   
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Gráfico 2: Motivo principal para aceitar a proposta de emprego atual 

Fonte: Catho Online (2011) 

 

5.2 FATORES DESESTIMULANTES 
 

Existem vários fatores que podem fazer com que o profissional deixe a 

empresa onde estava trabalhando para exercer uma função em outra. Novamente, 

estas ações estão muito ligadas à motivação e aos valores específicos de cada 

pessoa. 

Entre as mais comuns estão o sentimento de falta de reconhecimento, não se 

identificar com os valores da empresa, a falta de liberdade na execução das 

atividades, entre outras. 

Novas questões, como ambiente corporativo e qualidade de vida, têm 

ganhado espaço em discussões, principalmente, devido ao aumento da pressão 

exercida sobre os trabalhadores para alcance dos objetivos da organização. 

Para Chiavenato (1999, p. 377), o “Estresse é um conjunto de reações físicas, 

químicas e mentais de uma pessoa a estímulos ou estressores no ambiente”. Onde 

cada pessoa pode reagir diferente a estes estímulos. O estresse no trabalho pode 

provocar sérias consequências para o empregado e para o empregador. Segundo o 

mesmo autor, como consequência, ele pode gerar, nos indivíduos, sentimentos 

como ansiedade, depressão, angústia, distúrbios gástricos e cardiovasculares, dores 

de cabeça e nervosismo. A empresa pode sofrer com um profissional com estes 

sintomas, pois este pode ser mais susceptível a acidentes, além de interferir na 

produtividade e qualidade do trabalho, aumento de absenteísmo e rotatividade, na 

predisposição às queixas, reclamações e greves. 
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Sobre qualidade de vida, Chiavenato (1999, p. 391) afirma ainda que há uma 

preocupação com aspectos físicos, ambientais e psicológicos no local de trabalho.  

Ela é assimilada como uma demonstração clara de preocupação e respeito pelas 

pessoas. Quando o funcionário se vê com pouco espaço para seu desenvolvimento 

pessoal, este pode ser impelido a buscar novas oportunidades. 

O Gráfico 3 , mostra um estudo da Catho Online (2011) sobre o principal 

motivo de pedidos de demissão entre os funcionários. O estudo mostra ainda que 

75% dos entrevistados afirmam já terem pedido demissão durante suas carreiras. 

 

 
Gráfico 3: Motivo de pedidos de demissão 

Fonte: Catho Online (2011) 

 

5.3 TURNOVER 
 

Com o intuito de atrair e manter seus funcionários algumas estão apostando 

em políticas sérias. Uma vez que, elas sabem que a perda de profissionais pode 

levar a organização a experimentar momentos de grandes instabilidades emocional 

e financeira. 

Segundo Texeira (2012), “O termo turnover é a medição da rotatividade de 

pessoal, que mede o giro de entradas e saídas de colaboradores” de uma empresa. 

O índice de turnover varia de empresa para empresa, de cargo e de cargo para 

cargo. 
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Para Texeira (2012), índices elevados de rotatividade podem ser muito 

desgastantes para a empresa, isto porque a cada saída de funcionário, 

normalmente, segue uma nova admissão, e este ciclo gera uma série de custos. 

Segundo o consultor Eduardo Valela (2009), o índice de turnover de 5% mensal 

pode acarretar, em um acréscimo de até 21% na folha de pagamento, considerando 

gastos com contratação de pessoal, treinamentos, perda de produtividade, 

infraestrutura, curva de aprendizagem, entre outros. 

Segundo a BRASSCOM, Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia 

da Informação e Comunicação, criada em 2004, o turnover médio entre as empresas 

de TIC instaladas no Brasil gira em torno de 5,7% ao ano, enquanto seguimentos de 

serviços possam atingir patamares de 8,7% ao ano (TRAPP, 2010?). 

Nas empresas de TIC, a mão de obra é muito qualificada, o que torna a 

reposição de funcionários demitidos, uma tarefa difícil e demorada, por isto, para 

reduzir a rotatividade, elas estão se organizando para manter seus profissional e 

fazem isto adotando políticas de retenção. 

 

5.4 POLITICA DE RETENÇÃO DE PROFISSIONAIS 
 

Para combater esta perda de profissionais, as empresas estão 

“estabelecendo políticas de retenção dos seus colaboradores baseados na sua 

capacidade de aprender, encorajando-os a refinar e melhorar essas habilidades ao 

longo do tempo e permitindo o seu compartilhamento com os outros da organização” 

(CARMO, 2007, p. 46). 

Estas políticas são incorporam medidas motivacionais, que podem ser diretas, 

proporcionando benefícios ao funcionário, ou indireta, através de pontos 

relacionados ao bem estar dos funcionários. A Tabela 2 ilustra algumas destas 

medidas. 

 

Medidas motivacionais diretas Medidas motivacionais indiretas 

Planos de carreiras  Plano de saúde / odontológico 

Participação nos lucros da empresa Seguro de vida 

Programas de treinamento e capacitação 

dos funcionários (incluindo cursos 

Eventos comemorativos (happy hour, festas 

de confraternização, aniversariantes do 
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profissionalizantes e de língua estrangeira) mês, etc.) 

Vale refeição / alimentação diferenciados Horários flexíveis 

Vale transporte / estacionamento / 

transporte privado exclusivo 

Apoio a programas de saúde e bem estar 

(Ex.: corridas, perda de peso, etc.) 

Auxílios (moradia, creche, etc.) Meio expediente no dia do aniversário  

14º salário Ginástica laboral e Quickmassage 

Bonificação por desempenho Acupuntura 

Previdência privada Aluguel de quadras esportivas 

Planos acionários da própria empresa Trabalho remoto (Home office) 

Empréstimos consignados Programas de voluntariado e 

responsabilidade socioambiental 

Tabela 2 : Medidas motivacionais adotadas como política de retenção 

Fonte: Catho Online (2011) 

 

Nem todas as medidas motivacionais apresentadas na Tabela 2 são possíveis 

de se aplicar em qualquer empresa. Fatores como: quantidade, perfil dos 

funcionários e orçamento disponibilizado devem ser considerados, para selecionar 

as medidas.  

As políticas de retenção devem ser discutidas e elaboradas pelaárea de 

Relações Humanas em conjunto com os próprios funcionários, pois juntos irão criar 

um ponto de equilíbrio entre as medidas, vistas com maior valor pela maioria, e a 

disponibilidade de recursos pela empresa. 

Atualmente, este tema é alvo de opiniões diferentes em algumas empresas: 

de um lado seguem as reinvindicações dos funcionários referente ao bem-estar e a 

satisfação do trabalho, e do outro, traz os interesses das organizações sobre a 

eficácia de programas do gerem retorno, através da produtividade e da qualidade. 

Mesmo assim, existem muitas empresas investem em políticas de retenção 

simplesmente para não perder competividade no mercado e diminuir o seu capital 

intelectual. 

Segundo pesquisa realizado pela Computerworld, em conjunto com o GPTW 

(2012), a cada ano aumenta a preocupação das companhias de TIC, em 

proporcionar um bom ambiente de trabalho, saudável e em investir no conhecimento 

e no reconhecimento dos profissionais, como forma de conquistar a confiança de 

seus empregados e reter talentos. 
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Na tabela 3, destacam-se as 5 melhores empresas de TIC, segundo a 

pesquisa do GPTW (2012), e o principal motivo que levaram, cada uma, a ocuparem 

a colocação que ocupam. 

 

Colocação Nome da Empresa 
Quantidade de 

funcionários 

Principais medidas 

motivacionais 

1 Google do Brasil 381 

• Clima irreverente; 

• Pacote de benefícios 

agressivo. 

2 Acesso Digital 81 

• Ambiente adequado de 

trabalho; 

• Viagens custeadas pela 

empresa. 

3 Microsoft 744 

• Comunicação proativa e 

transparente; 

• Flexibilidade de 

horários; 

• Trabalho remoto; 

• Pesquisa de satisfação 

interna. 

4 Radix 149 

• Ambiente agradável  

• Capacitação de jovens 

talentos 

• Qualidade de vida 

(ginástica laboral, 

massagem, shiatsu, 

yoga, coral, futebol, 

vôlei, equipes de 

corrida, trilhas e 

caminhadas e natação 

no mar) 

5 Dell 3785 

• Comunicação acessível 

e transparente; 

• Relacionamento direto 

com os funcionários; 



 
 

19 
 

• Premiação de ideias; 

Tabela 3: As 5 melhores empresas para trabalhar em TIC 

 

O mesmo estudo aponta ainda que “Entre os 156 mil profissionais 

empregados pelas 100 companhias premiadas, mais da metade [58%] disse que as 

oportunidades de desenvolvimento e crescimento oferecidas são estímulos para 

permanecerem onde estão”. 
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6 CONCLUSÃO 
 

A retenção profissional é uma estratégia bem interessante na busca das empresas 

pelo crescimento dentro do mercado competitivo. Através desta prática, as 

empresas são capazes de: idealizar os planos definidos no planejamento 

estratégico; manter seu valor de mercado, através de seu capital intelectual; manter 

o sigilo de seus produtos e operações; motivar sua força de trabalho; aumentar a 

qualidade; e com tudo isto, ganhar competitividade. 

O Mercado hoje está pressionando as empresas, incluindo as de TIC, a serem mais 

competitivas, ou seja, oferecerem produtos e serviços de melhor qualidade a um 

preço reduzido. A resposta para esta equação é inovar. Inovando, as empresas se 

diferenciam no mercado, e conseguem lucra muito mais.  

A inovação, por sua vez, é um processo contínuo de aprendizado. Não se pode 

obrigar ninguém a inovar, apenas criar um ambiente onde favoreçam o surgimento 

das ideias, onde é necessário criar condições para que elas fluam.  

A alta rotatividade de pessoas dentro das empresas cria uma barreira à inovação. 

Isto porque a dispensa de um profissional pode desestabilizar e refletir 

negativamente no ambiente corporativo, criando um ambiente corporativo altamente 

competitivo. 

Para administrar o problema de rotatividade é necessário considerar três pontos: 

• Desenvolver talentos: capacitar os profissionais da empresa, é uma medida 

de logo prazo. Além de motivar o colaborador interno, ela permitecriar e 

moldar talentos alinhados com o planejamento estratégico da organização. 

• Atrair talentos: é recomendado que a empresa seja bem vista no Mercado, 

pois, desta maneira, irão atrair profissionais de outras organizações, 

reduzindo o tempo de turnover. 

• Reter talentos: necessário elaborar e implementar políticas de retenção 

viáveis e que gerem valor tanto para o funcionário quanto para a empresa. 

Como sugestão para pesquisas futuras, acredito que há espaço para um 

aprofundamento maior sobre o tema. Esta monografia considerou apenas uma 
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média das pesquisas publicadas. É possível, por exemplo, obter respostas 

diferentes considerando uma mesma situação para profissionais de diferentes faixas 

etárias, isto porque valores podem sofrer variações de geração para geração. 
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