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RESUMO 

Foi abordado neste estudo formas de reter talentos em uma empresa 

multinacional com sede no Brasil prestadora de servigos, a partir da analise de um 

estudo de caso. E para o desenvolvimento do estudo na primeira etapa foi definido 

alguns objetivos, o primeiro identificar as causas de desligamento face os elevados 

Indices de turnover na area de Recursos Humanos, segundo realizar uma pesquisa 

de satisfagao dos funcionarios do setor, e em seguida proper melhorias para a 

redugao da rotatividade do setor. 

0 referencial te6rico utilizado como base para o desenvolvimento do Estudo 

de Caso os seguintes temas: Retengao de Talentos, Rotatividade, Tipos de 

desligamento, fndice de rotatividade de pessoal, Custos da rotatividade, Retengao 

de Talentos, Atratividade e manutengao de talentos, Pesquisa (Tipos de pesquisas), 

Metodos e tecnicas de pesquisa, Tecnica de coleta de dados. Todos os temas 

pesquisados serviram para alinhar a teoria e a pratica, de forma que os dados 

pesquisados possam ter maier credibilidade. Ap6s segue-se uma breve descrigao 

organizacional, onde constam dados da empresa, descrigao de cargos e salaries, 

organograma, principais responsabilidades, e as exigencias para os cargos de 

Recursos Humanos. 

A ultima etapa explana a pesquisa realizada na empresa bem como sua 

tabulagao e resultados analisados. Neste capitulo foi apresentada a proposta de 

melhoria para o setor em estudo, e finalizando com as considerag6es finais sabre o 

Estudo de caso. 
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ABSTRACT 

It was addressed in this study ways to retain talent in a multinational company 

based in Brazil providing services, from analysis of a case study. And to develop the 

study in the first stage has been set some goals, the first to identify the causes 

shutdown face high rates of turnover in the area of Human Resources conduct a 

second survey of employee satisfaction in the industry, and then propose 

improvements to reducing turnover in the industry. 

The theoretical framework used as the basis for the development of case 

study the following topics: talent retention, turnover, types of shutdown, Index of staff 

turnover, turnover costs, talent retention, talent retention and attractiveness, 

Research (Types research), methods and techniques of research, data collection 

technique. All subjects studied were used to align theory and practice, so that the 

research data may have greater credibility. After following is a brief description of 

organizational, which sets forth the company's data, job descriptions and salaries, 

organizational structure, key responsibilities, and requirements for the positions of 

Human Resources. 

The last step explains the research conducted at the company and its 

tabulation and results analyzed. This chapter was presented the proposal for 

improvements to the sector under study, ending with final remarks on the case study. 
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INTRODUCAO 

Um dos temas mais presentes na atualidade e a retengao de talentos. As 

empresas estao enfrentando uma constante de transformag6es no cenario 

organizacional, pais, os profissionais que estao trabalhando nao tem como 

prioridade de trabalho a remuneragao, mas sim ter uma perspectiva de crescimento 

dentro da empresa, as pessoas estao preocupadas em projetar sua carreira, em 

definir uma estrategia de atingir bans objetivos profissionais e aprimorar seu 

curricula, antes, se pensava em passar uma vida dentro da mesma empresa, hoje, 

os profissionais procuram desafios e nao mais a estabilidade de antes. 

0 mercado passou par diversas mudangas em poucos anos e a maioria das 

empresas nao se adequaram. Para as organizag6es a atragao e captagao de 

talentos nao parece ser o processo mais complexo, mas sim manter o profissional na 

empresa, pais existem muitas ofertas e alta competitividade, a globalizagao e a 

internet proporcionam ao profissional certa "facilidade" na hora de realizar pesquisas 

de trabalho, e marcar entrevistas, alem de criar uma teia de cantatas os chamados 

"networks" cada dia maiores entre os profissionais. Estes sao muito requisitados 

pelo mercado, e sabem do valor que tem, e preciso se preocupar em manter este 

profissional atuando na empresa, e nao s6 concentrar a preocupagao em captar este 

talento. Oeste modo nao ha formulas exatas que possibilitem a atragao, e nem a 

retengao de talentos, mas ha sim, politicas que procuram fazer com que 

profissionais permanegam na organizagao. 

A organizagao deve estar atenta ao rodizio de profissionais, pais, ela pode 

trazer aumento nos custos da area, e baixa produtividade. A saida de talentos e 

muito custosa para o setor, pais, ele leva consigo toda a sua experiencia e 

conhecimento alem dos custos com recrutamento e Selegao, a demanda de tempo 

para substitui-lo, e ha o risco da interrupgao no atendimento aos clientes. 

E todas as caracteristicas, e os fen6menos atuais que norteiam o ambiente 

organizacional, impulsionaram ainda mais a pesquisar e elaborar a presente 

Monografia, que pretende identificar os principais motivos da rotatividade no setor de 

Recursos Humanos. Os resultados das pesquisas aplicadas servirao de base para a 

elaboragao da proposta de melhoria. Sera utilizado um formulario de satisfagao para 

o levantamento dos motivos que causam a insatisfagao e conseqOentemente a 
10 



demissao voluntaria. E nos casas das demiss6es a pesquisa sera atraves do 

formulario de entrevista de desligamento. 
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1 OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Desenvolver uma proposta com ag6es que possam reter talentos em uma 

empresa de Prestagao de Servigos. 

1.2 OBJETIVOS ESPECfFICOS 

ldentificar as causas de desligamento face os elevados indices de turnover na 

area de Recursos Humanos 

Efetuar uma pesquisa de satisfagao dos funcionarios do setor de Recursos 

humanos. 

Propor melhorias para a Redugao da rotatividade do setor. 

1.3 METODOLOGIA 

Para o alcance dos objetivos deste estudo serao utilizadas ferramentas de 

pesquisa que servirao para o levantamento dos dados para embasar a elaboragao 

da proposta de melhoria. 

Para se identificar as causas de desligamento: 

1) Primeiro a busca por entrevistas realizadas nos desligamentos dos ex

fu ncionarios. 

2) Em seguida realizar pesquisa enviando questionario com quest6es sabre 

desligamento atraves de e-mail. 

3) Questionario tera modelo semelhante ao utilizado pela empresa 

4) Perguntas objetivas para nao tornar o questionario magante para o entrevistado 

5) Sera efetuado busca nos relat6rios da empresa para identificar os tipos de 

desligamentos 

6) Tabulagao das respostas do questionario de desligamento 

7) Analise das principais abordagens da pesquisa 
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Para verificar a satisfagao dos funcionarios: 

1) Sera criado um questionario de satisfagao para o setor de Recursos Humanos 

2) Ouestionario sera entregue a uma amostra do setor 

3) Tabulagao da pesquisa de Satisfagao 

4) Analise dos pontos relevantes da pesquisa de Satisfagao 

5) Proposta de melhorias 

1.4 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

Observando o alto fndice de Rotatividade do setor de Recursos Humanos de 

uma empresa de servigos compartilhados, verificou-se a necessidade de conhecer 

de forma mais profunda os motivos destes desligamentos. Devido a isto, ha muito 

interesse em realizar o estudo, pais sao not6rias as dificuldades do empregador em 

reter talentos, pais assim como a maioria das empresas, a empresa em estudo atrai 

talentos, porem, nao os retem. 

E essencial para a area de Recursos Humanos conhecer o mercado de 

trabalho, e estar atenta as mudangas que ocorrem no cenario organizacional, pais 

nao e possfvel reter um talento, nao conhecendo os motivos que levam o mesmo a 

mudar de emprego. Por esta razao, torna se necessaria, a realizagao de pesquisas, 

e estudos para identificar falhas e propor melhorias tendo como base a moderna 

Gestao de Talentos. 

0 estudo de caso Retengao de Talentos sera fundamental na realizagao do 

presente trabalho para a obtengao do Titulo de Especialista em Administragao de 

Pessoas, conciliando a teoria e a pratica. 
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2 REVISAO TEORICA EMPiRICA 

2.1 ROTATIVIDADE 

Para se falar em rotatividade, precisamos entender como o mercado veio se 

comportando. 

Segundo Almeida (2004), o mercado de trabalho mudou, nao somente no 

Brasil, mas tambem em outros pafses, figurado por polfticas econ6micas e sociais, 

passando o mercado a ser mais seletivo, fazendo com que os requisites fossem 

maiores, mais exigentes. 

Dutra (1996) ja alertava com relagao a essas mudangas, que vinham 

ocorrendo desde a Segunda Guerra Mundial, pautado nas influencias da 

Administragao Cientffica. Desde entao, as organizagoes passaram por momentos de 

ruptura de paradigmas, causados pelas mudangas aceleradas da tecnologia, na 

propria forma de gestao e nos valores sociais ora passados a ser considerados. 

lsto representa uma nova visao, tanto dos profissionais quantos das 

empresas que almejavam estes profissionais disponfveis no mercado, como salienta 

Dutra (2002) que se buscava por um novo modelo de gestao de pessoas que 

pudesse conciliar tanto a expectativa da empresa quanta das pessoas. 

Como vemos, o mercado como um todo passou a ser mais exigente. 

Conforme Chiavenato (2004) o mercado de trabalho funciona em termos de 

oferta e procura. lsso significa a disponibilidade de empregos e demanda de 

empregos, em outras palavras, oferta de emprego e procura de emprego. Esse 

contexto denota que o mercado de recursos humanos funciona como um espelho do 

mercado de trabalho, pais enquanto um esta em oferta o outro esta a procura, ou 

vice e versa. Podemos entao concluir que, diante deste contexto, sempre havera 

uma interagao organizagao-ambiente. 

Nesta interagao, devemos no atentar a um importante aspecto da dinamica 

organizacional, que e a rotatividade de pessoas (ou de recursos humanos) ou 

turnover1
, Este termo e utilizado para designar a oscilagao do numero de pessoas de 

1 Termo em ingles. 
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uma organizagao, ou seja, a relagao entre a entrada (admissao) e a safda 

(demiss5es) de pessoas. 

Souza (2004) define rotatividade como o movimento de pessoas na empresa 

ou no mercado de trabalho, mudando esta de posigao profissional, de empresa ou 

de vinculo empregatfcio. 

2.1.1 Tipos de desligamentos 

Segundo Chiavenato (2005) o desligamento ocorre quando uma pessoa deixa 

de ser membra da organizagao. E assim podem acontecer sendo dois os tipos de 

desligamento: 

2.1 .1.1 Desligamento por iniciativo do funcionario 

Tambem chamada de demissao voluntaria e ocorre quando nao ha mais 

interesse da pessoa em fazer parte da organizagao, por motivos pessoais au 

profissionais. 

Chiavenato (2005) salienta que este tipo de desligamento pode ter duas 

percepg5es: 

a) 0 nfvel de satisfagao da pessoa que esta se desligando da organizagao. 

b) A atratividade visualizada no mercado de trabalho, fora da organizagao. 

0 funcionario pode estar se desligando por sua insatisfagao com o trabalho 

que realiza, ou com o ambiente de trabalho ou mesmo com ambos. 

Uma alternativa para superar este tipo de problema tem sido langada pela 

organizagao atraves de programas de incentives, os quais bonificam 

financeiramente as pessoas pelo tempo em que estao na organizagao. 

Ha ainda outro incentive por parte da empresa, o qual visa tornar atrativo o 

dGsligam~mto, que e 0 chamado POE - plano de demissao voluntaria; mas este e 

mais utilizado quando a empresa tem por intengao a redugao em seu quadro 

funcional por motives internes ou de mercado. Assim, atraves do POE a empresa 

tenta minimizar o impacto negative ocorrido pelo corte unilateral da relagao de 

trabalho, indenizando o funcionario, em alguns meses de salario, dependendo do 
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tempo em que permaneceu na organizagao como tambem a extensao do beneficia 

de assistencia medico-hospitalar. 

Podemos observar no quadro abaixo, um modelo de decisao de uma pessoa 

em desligar-se da organizagao. 

lntluencias do 
Mercado de Trabalho * 

L.._ ____ _j *' 

Oportunidade de promor;ao 
Remunerar;ao 
Tamanho da organizar;ao 

Figura 1 - Modelo de decisao em desligar-se- fatores que influenciam 

Fonte: GRIFFERTH, Rodger W; 1995. 

.A.ntecedentes de 
C;omprometimento 

lnclui-se, tambem, como desligamento voluntario a aposentadoria, pais 

tambem e uma iniciativa da pessoa deixar de fazer parte da organizagao, vista que 

ap6s a aposentadoria, legalmente, e permitido que a pessoa continue a fazer parte 

do mercado de trabalho. 

2.1.1.2 Desligamento par iniciativa da organizagao 

Este tipo de desligamento ocorre quando a organizagao resolve desligar a 

pessoas das atividades exercidas, sejam por motivos de substituigao seja por 

motivos de reduzir a forga de trabalho, devido ao mercado. 
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E comum que as empresas se utilizem de criterios pre-determinados para que 

este tipo de desligamento acontega, e quando este tenha de ser em grande escala, 

sao ainda discutidos e negociados com os envolvidos ou com os sindicatos, para 

que sejam reduzidos tanto os impactos aos trabalhadores, quanta as ag6es judiciais 

ou mesmo a imagem da empresa no mercado. 

2.1.2 indice de rotatividade de pessoal 

A rotatividade e expressa por indice percentual que relaciona as admiss6es e 

demiss6es em relagao ao numero media de pessoas, considerados em determinado 

periodo. Este indice normalmente e expresso de forma que se possa compara-los 

com periodos, sendo entao expresses por indices mensais ou ainda anuais. 

A importEmcia destes indices e desenvolver um diagn6stico da situagao dos 

setores I organizagao no tocante aos recursos humanos da organizagao e com isso 

tamar providencia ou ainda se precaver de situag6es. 

Logo, como ja mencionado, o indice de rotatividade exprime em percentual o 

numero de pessoas que circulam na organizagao em relagao ao numero media de 

pessoas da organizagao. 

Este pode ser expresso, para fins de planejamento do setor de Recursos 

Humanos pela equagao: 

inciice de Rotati'u'iclacie 
de Pessoal 

Numero total cle clemi ss6es no rnes 
- ------------- X 100 

[\]Lu-nero rneclio de erT1pregaclos no mes 

Uma grande preocupagao dos profissionais de Recursos Humanos e 

justamente a intensificagao desse indice, pais significa que esta tendo muitas saidas 

de pessoas, as quais deverao ser compensadas por entradas para que possa haver 

o equilibria desse sistema. 

Miltkovich e Boudreau (2000) fazem uma consideragao importante acerca do 

indice de rotatividade de pessoal. Segundo os autores, as organizag6es deveriam 

medir separadamente os tipos de demissao (voluntarias, pela empresa e 
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aposentadorias) e nao genericamente, como acontece na maioria das organizagoes. 

Desta forma seria possfvel ter uma visao mais ampla dos que este fator representa 

para a organizagao, pais poderiam ser tragadas estrategias para superar este 

problema. 

Assim, como toda informagao, este fndice tem utilidade no processo de 

melhoria da organizagao, ou seja, deve ser inclufdo no processo decis6rio e 

estrategico, de modo que possa ser comparado com fndice de outras organizagoes, 

do mercado, sendo uteis para o desenvolvimento da organizagao. 

2.1.3 Custos da rotatividade 

A rotatividade custa caro as empresas, pais envolve varias variaveis, como 

podemos observar abaixo: 

Custos de Custos de Custos de Custos de 

recrutamento selec;;ao treinamento desligamento 

• Processo de selegao • Entrevistas • Programas de • Pagamento de 

• Propaganda • Aplicagao e integragao salaries e quitagao 

• Atendimento aos verificagao de provas • Orientagao de direito trabalhistas 

candidates de conhecimento • Custos diretos do • Pagamento de 

• Tempo dos • Aplicagao e treinamento beneficios 

recrutadores verificagao de testes • Baixa produtividade • Entrevista de 

• Pesquisa de • Tempo dos durante o desligamento 

mercado selecionadores treinamento • Custos de 

• Material • Checagem de recolocagao (se foro 

disponibilizado para referencias caso) 

o processo • Exames medicos e • Cargo vago ate a 

laboratoriais substituigao 

.. 
Tabela 1 -Custos da Rotat1v1dade 
Fonte: Adaptado de CHIAVENATO, ldalberto, 2005 
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2.2 RETEN(,;AO DE TALENTOS 

Estrutura mfnima, empresa enxuta, esta expressoes estao no nosso dia 

desde ha muito tempo e a isso se deve a capacidade de adaptagao que as 

organizagoes desenvolveram ao Iongo oscilagoes econ6micas, polfticas e 

financeiras. 

Redugao de custos passou a ser uma palavra chave para a sobrevivencia das 

organizagoes, tanto devido a concorrencia interna quanta a externa. 

Diante disso, as empresas precisam decidir quem fica e quem deixa a 

organizagao: e a dura decisao de demitir. 

A demissao e o termino do vfnculo entre organizagao e empregado, por 

iniciativa do empregador, porem, aqui veremos alguns ponto de como minimizar as 

demiss6es voluntarias, que e a iniciativa de 0 empregado desfazer 0 vfnculo 

existente entre ele e a organizagao, retendo os talentos na organizagao. 

Segundo Almeida (2004) expressar a ideia de captar e selecionar talentos 

pode chegar a conclusao erronea que basta atrair pessoas excepcionais para a 

organizagao e que estas darao o retorno desejado. Nao e bem assim. 

Vejamos o que significa "talento". 

Popularmente, compreende-se como talento um dom, uma habilidade em 

desenvolver determinada tarefa, uma vocagao. Mas vale lembrar que as pessoas 

tem facilidades para habilidades diferentes umas das outras. 

E comum associar na literatura em geral que talento esteja relacionado com 

tecnologia, com diregao ou ainda com consultoria, vista que se costuma associar a 

talento estas atribuig6es/fung6es. 

Gramigna (2004) expoe que sao valorizados os que se destacam por possuir 

domfnio de competencias superior que a competencia da maioria. 

O'Reilly (2001) associ a talento as caracterfsticas pessoais presentes nas 

pessoas, e que estas caracterfsticas sendo desenvolvidas, tornara as pessoas 

talentosas. E e justamente por este contexto que se deve atentar aos investimentos 

necessaries em treinamento e desenvolvimento do Capital Humano. 

Definamos Capital Humano. 

Segundo Stewart (1998:16) "o verdadeiro capital humano sao os 

colaboradores que se diferenciam e que desenvolvem atividades que agregam valor 
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para a organizagao". Vemos entao, que o desenvolver de capital humano pode 

transforma-lo em um talento, entretanto um talento e muito mais do que ser dotado 

de conhecimento. Almeida (2004) disserta que alem da possibilidade de se 

desenvolver uma pessoa para se tornar um talento e necessaria que haja uma 

sistematizagao organizacional em meio a este desenvolvimento. 0 que ele quer 

dizer, e que alem de competencias pessoais (comprometimento, capacidade etc.) 

deve haver uma competencia organizacional, ou seja, a capacidade de a 

organizagao elevar esta pessoa a um nfvel de talento, em outras palavras, alavancar 

os conhecimentos desta pessoa. E para essa capacidade organizacional depende 

de alguns fatores, como sistema de gestao, clima organizacional, cultura corporativa 

entre outros. 

Desta forma, devemos lembrar que ao atrair pessoas, estamos atraindo 

competencias individuais diferenciadas que devem ser aproveitadas e 

compartilhadas para que se transformem em talentos, para que estes nao se sejam 

"talentos ocultos" dentro da organizagao. 

Nao ha formulas exatas que possibilitem a atragao, tao pouco a retengao de 

talentos por uma organizagao, mas ha sim, polfticas que procuram fazer com que 

profissionais permanegam na organizagao. 

Este e um grande desafio das organizag6es e, conseqOentemente dos 

profissionais de Recursos Humanos, porque ha uma tendencia que os profissionais 

procurem as melhores organizag6es para trabalhar, nao se referindo apenas ao 

porte e mercado atuante, mas tambem como mais agradavel e motivante. 

Lembremos as palavras de Bill Gates, fundador da Microsoft: "Se vinte pessoas 

talentosas deixassem a Microsoft, a empresa quebraria". 

Gramigna (2004) lembra que a capacidade de atrair, desenvolver e reter 

pessoas talentosas e um importante indicador de desempenho empresarial. 

2.2.1 Atratividade e manutem~ao de talentos 

Segundo Gramigna (2004) e necessaria discussao e reflexao ace rca dos 

fatores que atraem os profissionais para o ambiente de trabalho. Varios sao os 

fatores que podem influenciar na permanencia dos profissionais na organizagao, 
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mas constatou-se que plano de beneficios, estabilidade e a possibilidade de 

trabalhar em uma grande corporac;:ao nao sao fatores que atraem tanto os talentos. 

A Revista Exame (1999), na reportagem As me/hares empresas para voce 

trabalhar, fez a constatac;:ao da afirmativa acima, concluindo que os fatores de 

atratividade e manutenc;:ao de talentos sao: 

-salaries e beneficios: polftica de remunerac;:ao; 

- oportunidade de carreira: possibilidade de crescimento par meritos ou pela 

gestao de desempenho; 

- delegac;:ao de responsabilidades: tomada de decis6es, liberdade e 

autonomia; e 

- etica nas relac;:oes e nos neg6cios. 

Esta e a era dos talentos. As empresas precisam se antecipar e implantar 

estrategias que atraiam, retenham e, principalmente, retenham talentos para que 

tenham maiores chances de ganhar mercado e enfrentar a concorrencia. 

De acordo com Milkovich e Boudreau (2000) ha evidencias que as 

organizac;:oes implementam reduc;:ao de custos induzindo os empregados mais 

velhos a desligar-se antecipadamente da organizac;:ao, mas projec;:6es demonstram 

que a forc;:a de trabalho dos mais antigos e superior a dos jovens, dos que estao 

entrando no mercado de trabalho. Esta e uma evidencia favoravel a retenc;:ao de 

talentos, mas nao se esta afirmando que pessoas mais velhas desenvolvem mais, e 

sim que pessoas com mais experiencia. 

2.3 PESQUISA 

De acordo com Cervo e Bervian (2002), a pesquisa e uma atividade voltada a 

soluc;:ao de problemas te6ricos ou praticos, utilizando processes cientfficos, pais 

parte de uma duvida ou problema que busca uma resposta ou soluc;:ao. 

Porem a pesquisa nao e o unico meio de fazer o diagnostico. Ha outros 

meios, sendo um deles a consulta bibliografica, que recorre a documentos para 

dirimir duvidas ou quest6es levantadas. 
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Os tipos de pesquisas nao se excluem nem se op6em. Todas elas sao 

indispensaveis para o avango das ciencias. 

Cervo e Bervian (2002) apontaram como os tres tipos de pesquisas mais 

importantes a pesquisa bibliografica, a pesquisa descritiva e a pesquisa 

experimental, salientando que qualquer tipo de pesquisa exige uma pesquisa 

bibliogratica previa para o infcio do estudo. Este levantamento previa dirige-se a 

compor o estado da arte do tema que servira como fundamentagao te6rica ou 

justificagao dos limites da pesquisa. 

2.3.1 Tipos de pesquisas 

Existem varias formas de classificar as pesquisas. 

2.3.1.1 Segundo a natureza 

a) Pesquisa Basica: consiste em gerar conhecimentos uteis novas, para o avango 

da ciencia, sem aplicagao pratica. Envolve verdades e interesses universais. 

b) Pesquisa Aplicada: consiste em gerar conhecimentos para aplicagao pratica. 

Sao dirigidos a solugao de problemas especificos. Envolve verdades e 

interesses locais. 

2.3.1.2 Segunda a abordagem do problema 

a) Pesquisa qualitativa: as pesquisas qualitativas sao pesquisas explorat6rias. 

Este tipo de pesquisa estimula os entrevistados a pensarem sabre um tema, 

um objeto ou um conceito. Assim, estimulam o surgimento de aspectos 

subjetivos, motivag6es nao explfcitas de forma espontanea. Estas pesquisas 

sao utilizadas quando se busca percepg6es e entendimento sabre a natureza 

geral de uma questao, abrindo espago para a interpretagao. 

b) Pesquisa quantitativa: o objetivo das pesquisas quantitativas e descobrir 

quantas pessoas de uma determinada populagao compartilham um grupo de 

caracterfstica ou mesmo somente uma caracterfstica. Sao bastante utilizadas 
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para as demonstragoes estatfsticas, pais geram medidas precisas e confiaveis 

para uma analise estatfstica. 

2.3.1.3 Segundo os objetivos 

a) Pesquisa explorat6ria: proporciona a familiaridade com o assunto a ser 

estudado. Envolve levantamento bibliografico, entrevistas e analise de 

exemplos. Em geral sao as pesquisas bibliograficas e estudos de caso. 

b) Pesquisa descritiva: descreve as caracterfsticas de determinada populagao. 

Envolve o usa de tecnicas padronizadas de coleta de dados, como os 

questionarios e a observagao sistematica. 

c) Pesquisa explicativa: visa identificar os fatores que determinam ou contribuem 

para a ocorrencia dos fen6menos, aprofundando o conhecimento com a 

explicagao da razao das coisas. Requer o usa do metoda experimental 

(ciencias naturais) ou metoda observacional (ciencias sociais) Em geral usada 

na pesquisa experimental e pesquisa expost-facto. 

2.3.1.4 Segundo procedimentos tecnicos 

a) Pesquisa bibliografica: este tipo de pesquisa parte de referencias te6ricas 

publicadas em documentos e constitui o procedimento basico para estudos 

monograficos. Constitui parte da pesquisa descritiva ou da pesquisa 

experimental, quando e feita com o intuito de recolher informagoes e 

conhecimentos previos acerca de determinado assunto, problema, duvida ou 

ainda para a busca de resposta para eles; 

b) Pesquisa experimental: manipula diretamente as variaveis relacionadas com o 

objeto de estudo, proporcionando uma relagao entre causas e efeitos de 

determinado fen6meno. Este tipo de pesquisa pretende dizer de que modo ou 

par que determinado fen6meno e produzido; 

c) Pesquisa descritiva: neste tipo de pesquisa observa-se, registra-se, analisa-se 

e correlaciona-se fatos ou fen6menos, sem manipula-los, ou seja, vai buscar 

descobrir com que frequencia determinado fen6meno acontece e qual a sua 

relagao com os outros fen6menos, a sua natureza e as suas caracterfsticas. E 
utilizada principalmente nas ciencias humanas e sociais, abordando dados e 
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problemas que merecem ser estudados e cujos registros constam em 

documentos. Os dados ocorrem em seu habitat. Eles sao coletados e 

registrados para o estudo. Em resumo este tipo de pesquisa trabalha dados ou 

fatos colhidos da realidade. As formas da pesquisa descritiva sao: 

- Estudos descritivos: estudo e descrigao das caracterfsticas, propriedades ou 

relag5es de um grupo; 

- Pesquisa de opiniao: estudo das atitudes, pontos de vista e preferencias das 

pessoas ou de um grupo sabre determinado assunto; 

- Pesquisa de motivagao: estudo que procura saber as raz5es inconscientes 

que levam as pessoas ou grupo a adotar um determinado comportamento; 

- Estudo de caso: estudo sabre determinado grupo para examinar os variados 

aspectos; 

- Pesquisa documental: estudo em documentos com a finalidade de descrever 

e comparar usos, costumes, tendencias, diferengas e outras caracterfsticas. E 
o estudo do presente com base em documentos; 

d) Levantamento: envolve a interrogagao direta da populagao em estudo; 

e) Pesquisa expost-facto: quando o "experimento" se realiza depois dos fatos; 

f) Pesquisa-agao: realizada associada a uma agao ou a uma resolugao de um 

problema coletivo; 

g) Pesquisa participante: e desenvolvida parindo-se da interagao entre 

pesquisadores e membros das situag5es investigadas. 

2.3.2 Metodos e tecnicas de pesquisa 

Segundo Cervo e Bervian (2002) e apenas um conjunto ordenado de 

procedimentos que se mostram eficientes para a busca do saber. 

As tecnicas sao as formas como os dados sao coletados. 

2.3.2.1 Metoda 

0 metoda caracteriza-se como o conjunto das diversas etapas para a 

realizagao da pesquisa. 
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a) Metoda cientffico: procura descobrir a realidade dos fatos, seguindo o caminho 

da duvida sistematica, met6dica, nao se confundindo como impossfvel; 

b) Metoda racional: tambem e cientffico, porem os assuntos a que se aplicam nao 

sao realidades suscetfveis de comprovac;ao experimental. Muito utilizado no 

campo da Filosofia, pais procura ter uma visao mais ampla do homem, sabre a 

vida, sabre o ser. 

2.3.2.2 Tecnicas 

Sao os meios corretos de executar as operac;oes de interesse da ciencia. 

a) Observac;ao: aplicac;ao dos sentidos ffsicos a urn objeto para adquirir urn 

conhecimento clara e precise. 

- Observac;ao assistematica; 

- Observac;ao sistematica; 

- Observac;ao nao-participante; 

- Observac;ao participante; 

- Observac;ao individual; 

-Observac;ao em equipe; 

- Observac;ao laboratorial. 

b) Experimentac;ao: consiste no conjunto de processes para verificar as hip6teses. 

- Metoda das coincidencias constantes: tabuas de Bacon; 

- Coincidencia constante e coincidencia solitaria; 

-Metoda de exclusao, de Stuart Mill. 

c) lnduc;ao: consiste na generalizac;ao de propriedades comuns acerca de certo 

numero de casas observados as ocorrencias de fatos similares; 

d) Deduc;ao: e a argumentac;ao que torna explfcita verdades particulares contidas 

em verdades universais; 

e) lnferencia: e a equivalencia a raciocfnio; eo que leva a proposic;oes novas sem 

intermediarios; 

t) Analise e sfntese: a analise e a decomposic;ao de urn todo em partes; a sfntese 

e a reconstituic;ao do todo decomposto pela analise. 

-Analise e sfntese experimentais; 

- Analise e sfntese racionais; 
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g) Elementos estatfsticos. 

2.3.3 Tecnica de coleta de dados 

A coleta de dados ocorre ap6s a escolha e delimitac;ao do assunto, revisao 

bibliografica, a definic;ao des objetivos, a formulac;ao do problema e das hip6teses e 

a identificac;ao das variaveis. 

2.3.3.1 Entrevista 

E uma conversa orientada para um objetivo definido. Recorre-se a esta 

tecnica quando se tern a necessidade de obter dados que nao podem ser 

encontrados em registros ou fontes documentais e que podem ser fornecidos per 

pessoas. 

2.3.3.2 Questionario 

Possibilita medir com melhor exatidao o que se deseja. Deve ter natureza 

impessoal para assegurar a uniformidade na avaliac;ao de uma situac;ao para outra. 

Pode-se center pergunta aberta ou fechada. 

2.3.3.3 Formulario 

E uma lista informal, catalogo ou inventario destinado a coleta de dados 

resultantes da observac;ao ou de interrogac;oes, sendo o preenchimento feito pelo 

proprio investigador. 

2.3.4 Populac;ao 

E definido como a colec;ao de unidades de interesse para a qual a pesquisa 

prop6e fazer inferencias. Tambem chamada de populac;ao objetivo. 
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3 A EMPRESA 

3.1 DADOS GERAIS 

Empresa Multinacional ha 1 06 anos no mercado, opera em mais 18 paises, 

sendo que no Brasil atua ha 22 anos. 

Conta com mais de 23 mil empregados em todo o mundo, possuindo um 

faturamento anual de R$ 3,4 bilh6es. 

A organizagao opera com 14 grupos empresariais. Cada um respondendo 

pelo desenvolvimento, produgao, comercializagao e marketing de produtos e 

servigos que completam o universe de solug6es oferecidas aos seus clientes, 

solug6es estas que incluem a prestagao de servigos e suporte administrativos, 

produtos e servigos para a educagao, servigos de informagao apoiados em bases de 

dados, impressao grafica, embalagens, publicag6es, servigos de internet e servigos 

publicos de comunicagoes. 

0 desenvolvimento deste estudo concentrou-se na unidade de outsourcing 

integral com valor agregado, a qual e especializada na prestagao de servigos 

administrativos e de suporte, que oferece aos seus clientes eficiencia operacional, 

excelencia na prestagao do servigo e alta competitividade em custos. 

A unidade fica localizada na regiao central de Curitiba (estado do Parana), e 

conta hoje com aproximadamente 230 funcionarios. 

3.2 RECURSOS HUMANOS 

0 setor de Recursos Humanos ou Gestao Humana como e denominada nesta 

empresa tem suas atribuig6es baseadas em um acordo de Prestagao de Servigos a 

ANS (Acordo de nivel de Servigos), que e elaborada em conjunto com seus Clientes, 

onde sao estabelecidos quais serao os servigos realizados os prazos, as normas, e 

as responsabilidades em que cada um tera que cumprir para o andamento dos 

processes, que em geral depende de alguma agao do cliente. 

0 setor e responsavel por todas as atividades de Departamento de Pessoal e 

de Recursos Humanos, Recrutamento e Selegao e Remuneragao, o setor deve 
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garantir que as processes da area de Administra<;ao de Pessoal e as servi<;os de 

sele<;ao estejam sendo cumpridos de acordo com as Leis Trabalhistas e com as 

prazos e a qualidade pactuados na ANS. 

3.2.1 Organograma 
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I 
fCOOROENADOR 
DE ANALISTA DE 
ADMINISTRA.;:Ao r-- TREINAMENTO E 
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I 

ASSISTENTE DE 
REMUNERA.;:i\o 

I 
ANALISTA DE 

FOLHA DE 
PAGAMENTO 

I 

ASSISTENTE DE 
BENEFiCIOS 

I 
ASSISTENTE DE 

RESCISi\0 E 
FERIAS 

I 
ASSISTENTE DE 

ADMISSi\0, E 
CONTROLE DE 

JORNADA 

I 
ASSISTENTE 

ADMINISTRA.;:i\c 
DE PESSOAS· 
UNIDADE DE 

NEGOCIO 

I 

AUXILIAR DE 
BENEFiCIOS 

I 

JOVEM APRENDIZ 

Figura 2- Organograma 

Fonte: 0 autor 
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3.2.1 .1 Descrigao de Cargos 

A descrigao de cargos da Empresa e feita atraves da metodologia Hay Group, 

o metoda e baseado em Graficos de Perfil e Guia de Avaliagao de cargos. 0 Hay 

Group e uma empresa global de consultoria em gestao que trabalha com lfderes 

para transformar estrategias em realidade e ajudar pessoas e organizag6es a 

realizar seu potencial. Solug6es em neg6cios, globalizagao, reestruturag6es, gestao 

de crises, crescimento, gerenciamento de neg6cios, governanga corporativa, Talento 

e Lideranga, transformagao da lideranga, gerenciamento de talentos , Remuneragao, 

remuneragao executiva, avaliagao de cargos, servigos de informagao de 

remuneragao e estrategias de remuneragao, diagn6stico organizacional e pesquisas 

customizadas. No metoda e realizado a analise do perfil , que serve para definir a 

natureza do cargo , tambem serve para validagao da avaliagao dos fatores. 

3.2.2 Estrutura de Cargos 

0 setor de Gestao Humana esta organizado conforme Tabela 2. 

Ad'mi n istra g3 o de Pe>c:>soas 

Tabela 2 - Cargos 
Fonte : 0 autor 

Pessc-as·-U'n idades de ~O,cj,:::;. 

Resdsao 

., 

1 

1 

2: 

.3 . 
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3.2.3 Atribui~oes e processes do setor de Recursos Humanos 

3.2.3.1 Fluxograma de atividades do Setor de Recursos Humanos 

• Processo realizado 
pelo Cliente 

Processo 
realizado pelo 

esc 

Figura 3- Fluxo de Atividades do Setor de Recursos Humanos 

Fonte : 0 autor 
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3.2.4 Atribuic;oes dos Setores de Recursos Humanos 

3.2.4.1 Recrutamento e Selegao 

h) Analisar requisig6es, perfis de cargos e buscar candidates de acordo com os 

perfis definidos; 

i) Realizar processes de selegao com os candidates identificados (entrevistas, 

testes psicotecnicos e/ou tecnicas de selegao) de acordo com os 

procedimentos definidos para o tipo de processo de selegao e nfvel do cargo; 

j) Analise de testes psicotecnicos, realizagao de laudos e registro de informag6es 

do candidate atraves da intranet; 

k) Encaminhar candidate finalista para a realizagao de exame medico; 

I) Entregar para a area de contratagao a RP como nome do candidate aprovado, 

currfculo e testes aplicados no processo de selegao bem como check list de 

documentos entregues para o processo de admissao. 

3.2.4.2 Administragao de Pessoal 

a) Receber e conferir documentos admissionais; 

b) Cadastrar os novas colaboradores no Software de folha de pagamento, registro 

de ponte, Intranet e Ponto Eletr6nico; 

c) Analisar, calcular, conferir e homologar as rescis6es trabalhistas; 

d) Controlar, calcular e conferir perfodos e calculos de ferias; 

e) Cadastrar, comprar e disponibilizar beneffcios aos colaboradores; 

f) Conferir, abonar e importar para a folha de pagamento o registro de ponte dos 

colaboradores; 

g) lnserir pagamentos no Sistema Oracle; 

h) Realizar as conciliag6es contabeis dos calculos rescis6rios e de beneffcios; 

i) Emitir e enviar relat6rios diversos aos clientes; 

j) Atender e esclarecer duvidas dos colaboradores; 

k) Disponibilizar documentos para Reclamat6rias Trabalhistas. 
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3.2.4.3 Atribuigao da chefia 

1) Responsabilidades gerais: 

a) Cumprir com as normas corporativas e os procedimentos estabelecidos pela 

Organizagao; 

b) Assistir mensalmente as reuni6es e organizar apresentag6es segundo 

cronograma; 

c) Administrar seus indicadores de gestao e reporta-los mensalmente ao seu 

chefe imediato bem como ao neg6cio atraves de relat6rio especifico; 

d) Realizar sua avaliagao para o desenvolvimento para posterior retro alimentagao 

de seu chefe imediato e cumprir com os pianos de desenvolvimento; 

e) Assistir as reuni6es destinadas a avaliagao de clima laboral de sua area e sua 

posterior divulgagao; 

f) Contribuir para o seu Melhoramento ou suporte; 

g) Cumprir os prazos previstos para pagamento de colaboradores, impastos e 

reportes legais previstos na legislagao brasileira, de forma que nao conflitem 

com os interesses internos dos Neg6cios e com os prazos gerenciais; 

h) Garantir que os gestores cumpram os prazos internos para 

movimentagao/desligamento de colaboradores, de forma que nE'1.0 impactem na 

operagao da area de Administragao de Pessoal. 

2) Recrutamento e selec;ao 

a) Coordenar as atividades de planejamento, gestao e controle dos processos 

seletivos das empresas do grupo pelas atividades de clima organizacional, 

treinamentos e avaliag6es de desempenho, seguindo os procedimentos 

internos e diretrizes da matriz, contribuindo assim com efetividade na busca 

pela captac;ao de Recursos Humanos; 

b) Realizar semanalmente reuni6es de acompanhamento dos processos de 

selegao em andamento com os analistas; 

c) Reportar a gerencia eventuais dificuldades ou problemas vivenciados em 

relagao as atividades de recrutamento e selegao; 
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d) Encaminhar mensalmente a gerencia reportes referentes aos indicadores da 

area, eventualmente a matriz (conforme demanda); 

e) Encaminhar mensalmente a diretoria informac;6es referentes a realizac;ao de 

reuni6es. 

3) Administra~ao de pessoal 

a) Coordenar e orientar a equipe de Administrac;ao de Pessoal, garantindo que os 

servic;os de Folha de Pagamento, Desligamento/Admissao de Pessoal, Ferias, 

Administrac;ao de Beneffcios e Ponto Eletr6nico, sejam executados conforme 

preve a legislac;ao trabalhista e em conformidade com as normas/politicas do 

Grupo, contribuindo para o desenvolvimento dos Recursos Humanos e para o 

gerenciamento dos custos com pessoal; 

b) Administrar os beneffcios, cumprindo os prazos para credito e realizando a 

manutenc;ao das inclus6es/alterac;6es de beneficiaries, buscando a satisfac;ao 

dos colaboradores; 

c) Garantir a fidelidade do registro do ponto eletr6nico, gerando as informac;oes 

para pagamento de horas extras e para administrac;ao do banco de horas; 

d) Orientar a equipe no cumprimento dos prazos e fidelidade das informac;oes 

reportadas aos 6rgaos governamentais brasileiros, de forma que nao haja 

penalizac;oes e/ou multas para os neg6cios; 

e) Garantir a fidelidade das informac;oes dos colaboradores com a manutenc;ao 

dos dados da Folha de Pagamento e da Intranet; 

f) Garantir o processamento das ferias dos colaboradores de acordo com as 

datas solicitadas e realizando o pagamento conforme preve a legislac;ao 

brasileira. 
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3.2.5 Exigencias para os cargos 

As descrigoes de cargo definem as competencias conforme detalhamento 

abaixo: 

3.2.5.1 Competencias 

a) Pensamento Analftico 

b) Orientagao a Resultado 

c) Orientagao ao Cliente 

d) Trabalho em Equipe 

e) lmpacto e lnfluencia 

f) Planejamento e Seguimento 

g) Busca de lnformagao 

h) Flexibilidade 

i) lniciativa 

j) Autoconfianga 
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3.2.5.2 Requisites para os cargos 

Os cargos da area de Gestae Humana possuem os seguintes requisites: 
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traba lhc . Conhecimento 

na aplica<;iio dos. testes 
psicclogicos, diniimicas 

de grup o, entrevistas por 

co mp eten cia s . Pa cote 
Office e Sistema Oracle 

Conhecimento na 
Aplicaqao de testes 

psicologicos, Dinamicas 

Gru po, Entrevistas por 
Comp etencias, Pacote 
Office, Liderant;a de 

Tecnicas de Sele<;ao 

Tradicional, Excel, 
IIAPHc:.ac;:ao e lnterpretat;ao 

·d·e Testes Psicotecnicos, 
Fontes e tecnicas de 

recrutamento d-e 

cu rrfcu lcs, T ecn ic:as. de 
Seler;ao per 

Competen cias 

Legislar;ao Trabalhista , 

Uderan9a de equipes, 
Pacote Office 

Pacote Office, Excel 

Av an9ado, Pol~icas da 
area 

Espanhcl Av an•;ado· 

Espanhol

avan9ado 

Es.panhol Bisico 
desejavel 

Es.panhcl Avan<;ado 

Conhecimento de 

Espanhol 
(d iferen cia I} 

De 3 a 5 anos
de Recurscs 

H u rna nosl Ges.ta c 
de Pes.soa.s l 

Lideran9a 

De 3 a 5 ancs
.A.rea de Recur.sos 

HumanosJ.Gestao 

de Pessoas l 

Lideran9a 

Menor que 3 ancs 

De 3 a 5 anos

Gestao de 
Pe:ssoas I 

Uderanr;a/ Area 
de Recursos 

Humana:s. 

De 3 a 5 anns

Area de Recursos 
Humanos 
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AnaUsta de Folha 
de Pagamento 

Asslstente de 
Remunera<;:ao 

Assistente de 
Admlssao 

Assistente de 
Administra<;:ao 

de Pessoas
Unidades de 

negocio 

Asslstente de 
Beneffcios 

Assistente de 
Ferias e 
Res elsa<) 

Auxiliarcte 
Beneffcios 

Jovem Aprendiz 

Graduaq.iio 

concluida em 

Administraq.iio de 

Empresas e areas 

a fins. 

Ensino Medio 

Completa 

Ensino Medio 

Complete 

EnsJno ME-ctio 
Complete 

Ensino Media 

Completo 

Ensino Medic 

Complete 

Ensino Mectio 

Completa 

Cursando Ensina 

Medio e Cursa 

Capacitaq.ao 

Polftica s, n armas e 

pro~"'fiimentoc;; intemos 

de Administraq.iio -de 
Pessoai.Excel- Basico, 

Calculos matematicos, 

Legislaq..ao Previder.ciiiria 

·e Traba.lhista 

Pclfticas, normas e 

procedimentos intern-es 

de Administraq.iio de 

Pessoai.-Excel- Basicc

Calculos matematicc-s, 

Legislaq.iio Previdenciaria 

e Trabalhista. 

Pclfticas, no rmas e 

procedimentc·s internes 
de .Administraq.ao de 

Pes;;oai.-Excel- Bihico

Calculos mahmiiticoO'. 

Legislaqiio Pre·,·idenciaria 

e Trarralhista. 

F'olitic.as., narma~ e 
pmcedimentcc;; internes 

de A!lministraqi'io de 

F'essoai.--Exc-el- Basico-

Calculos matematicos, 

Legislagao Previdenciiiria 

·e Trabalhista 

Politicas, normas e 
proc.edimentos internes 

de A.dministra·~ile de 

Pessoai.-Excel - Basico

Calculos matematicos, 

Legislaga.o Previdenciaria 

e Trarralhista 

Pcllticas, normas e 

proc.Bdimentos internes 

de Administradio de 

P10ssoai.--Excel- Basice

Calculos matemiltic.os. 

Legisla~'ao Previdenciaria 

e T ra ba lh isla. 

Pollticas., rwrmas e 

procBdimentos internos 

de .A.dministrarrao de 

Pessoal.- E.xcel- Basico 

Canhecimentos tecnicos

Excel Basico-Wor-d 
B;isico 

Tabela 3- Tabela de Requisites para os Cargos 
Fonte: 0 autor 

Nac e necessario 

outre idioma 

Nao e necessaria 

outre idioma 

Nao e necessaria 

outre itiioma 

t-1ac i; nt<cessario 

outro idioma 

N§o e neces.s.8riG 
outre idioma 

Nao e necessaria 

outro idiorna 

Nao e necessaria 

autre idioma 

Nilo e necessaria 

outro ldioma 

Maier que Janos-

Proc:es.scs de 
Calculo de Folha 

de Pag a men to, 

Menor que 3 anos 

AtE: 3 a nos 

Me 3 anos 

Ate 3 a nos 

nenhuma 
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3.3 APLICACAO DA PESQUISA 

3.3.1 Tipo de pesquisa 

Considerando-se o objetivo do presente trabalho, este estudo caracteriza-se 

como explorat6rio descritivo e avaliativo, cujos objetivos sao. 

a) ldentificar falhas na compreensao dos funcionarios sabre dos objetivos da 

empresa; 

b) ldentificar a percepgao dos funcionarios referente a remuneragao, no que tange 

empresa e mercado de trabalho; 

c) ldentificar falhas na distribuigao de atividades do setor e relacionamento entre 

equipe; 

d) Conhecer os principais motives que motivam os funcionarios a permanecerem 

na empresa; 

e) Pesquisar os motives dos desligamentos. 

3.3.2 Populagao 

A populagao do estudo e constitufda pelo Setor Gestao Humana de um 

Centro de servigos Compartilhado localizado em uma filial na cidade de Curitiba que 

pertence a uma organizagao de grande porte com sua matriz localizada na Colombia 

e formado por 23 funcionarios. 

A pesquisa foi aplicada em uma amostra de 15 funcionarios a tim de se 

avaliar a satisfagao interna do setor. 
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3.3.3 Coleta de dados 

A coleta de dados para a realizagao da pesquisa foi o questionario de 

pesquisa de satisfagao, e o questionario de entrevista de desligamento. 

3.3.4 lnstrumentos de coleta de dados 

A pesquisa utilizada foi a explorat6ria par ter como principal finalidade 

desenvolver e esclarecer ideias, para a formulagao de abordagens mais condizentes 

com o desenvolvimento da pesquisa. 

Na pesquisa qualitativa descritiva far-se-a urn mapeamento de como e a 

realidade do setor. 

3.3.5 Tabula~ao da Pesquisa de Satisfa~ao 

ESCOLARIDADE 

7% 7% 

47% 

Figura 4 - Escolaridade 

Fonte: 0 autor 

1!1 Ensino media corrpleto 

• Superior incorrtJieto 

o Superior CorrtJieto 

m1 Especializa~ao 

0 grafico "Escolaridade" demonstra que 87°/o da equipe esta com formagao 

superior completa, e algum tipo de Especializagao. A equipe e formada em sua 

grande maioria par Assistentes de Administragao de Pessoas, sendo urn cargo que 

na Descrigao de Cargos nao ha tais exigencias. Sendo assim, este e urn aspecto de 

importancia para o estudo, podendo ser urn dos motivos da Rotatividade, pais, o 
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nfvel de qualificac;ao dos funcionarios nao condiz com as exigencias descritas no 

Plano de Cargos e Salaries, sera preciso uma reavaliac;ao neste processo. 

RECONHECIMelTO PB..O TRABALHO 

53% 

Figura 5 - Reconhecimento pelo Trabalho 

Fonte: 0 autor 

Iii Discorda 

• Sem opiniao 

D Concorda 

0 grafico "Reconhecimento pelo trabalho" demonstra que 53°/o da equipe se 

sente reconhecida. Podem-se manter as polfticas de reconhecimento melhorando-as 

para alcanc;ar todos as nfveis, pais o grafico aponta que 46°/o discordam au nao tern 

opiniao a respeito, e preciso atenc;ao para que este fndice nao aumente. 

AUTONOMIA PARA PROPOR M B.HORIAS NA EXECUCAO 
DOTRABALHO 

7% 7% 

Figura 6 - Autonomia para proposic;oes 

Fonte: 0 autor 

1m Discorda 

• Sem opiniao 

o Concorda 

El Concorda 
totalmente 
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0 grafico demonstra que no aspecto "Autonomia para propor melhorias no 

trabalho" as funcionarios estao satisfeitos, podendo manter as mesmas polfticas, 

apenas aperfeigoando. 

QUANTI DADE DE TRBNAM ENTO RECEBIOO PELA 
EMPRESA 

20% 

60% 

Figura 7 - Treinamento recebido 

Fonte: 0 autor 

lii!il lnsatisfeito 
20% 

• lndiferente 

o Satisfeito 

0 grafico "Quantidade de Treinamento" aponta que 80°/o da equipe esta 

insatisfeito au indiferente a quantidade de treinamento recebido pela empresa. Este 

aspecto e de suma importancia para o estudo, pais, apresenta fndice negativo, 

podendo ter correlagao com a Rotatividade do setor. Sera necessaria uma analise e 

melhorias neste processo. 

COM UNICACAO DA EMPRESA 

7% 

Figura 8- Comunicagao da empresa 

Fonte: 0 autor 

111 Muito insatisfeito 

• lndiferente 

o Satisfeito 
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Ha satisfagao dos funcionarios referents a comunicagao, porem pode-se 

buscar novas formas para melhora-la, para que a comunicagao atinja todos os nfveis 

hierarquicos. 

ATIVIDADES, DEFINDAS DE FORMA CLARA E JUSTA 

33% 

20% 

Figura 9 - Defini~ao de atividades 

Fonte: 0 autor 

111 Discorda totalmente 

• Discorda 

o Sem opiniao 

1£1 Concorda 

• Concorda totalm ente 

0 grafico "Definigao das Atividades" aponta que 60°/o dos funcionarios nao 

consideram as atividades do setor definidas de forma clara e justa, ou mesmo nao 

demonstram opiniao a respeito. Este e urn aspecto para reavaliagao e melhorias. E 
preciso que as atividades fiquem claras a todos da equipe. 

RELACIONAMENTO ENTRE EQUIPE 

40% 

Figura 10 - Relacionamento entre equipe 

Fonte: 0 autor 

~ Regular 

111 Bam 

o 6timo 
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0 grafico demonstra que, o Relacionamento entre equipe e considerado born 

ou 6timo par 73°/o. Podendo ser criadas atividades que melhorem ainda mais o 

entrosamento entre os funcionarios. 

REMUNERACAO E JUSTA PARA 0 CARGO QUE OCUPA 

Figura 11- Remunera~ao 

Fonte: 0 autor 

13% 

!mil Discorda 
totalmente 

• Discorda 

o Sem opiniao 

EJ Concorda 

0 grafico "Remuneragao para o Cargo que ocupa" nao obteve bans 

resultados, 67°/o nao estao satisfeitos com a remuneragao aplicada pela empresa. A 

Remuneragao sera urn dos pontes a serem melhorados na empresa, pais, este pode 

ter correlagao com a Rotatividade do setor. 

CONSEGUIRIA A MESMA REMUNERACAO EM OUTRA 
EMPRESA 

60% 

Figura 12 - Remunera~ao externa 

Fonte: 0 autor 

1m Sem opiniao 

• Concorda 

o Concorda 
total mente 

A pesquisa mostrou que os funcionarios estao atualizados ao mercado de 

trabalho, pais, 87°/o concordam que conseguiria a mesma remuneragao em outras 
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empresas. Faz necessaria atengao a este fndice, pais, a insatisfagao com a 

remuneragao versus o conhecimento do mercado de trabalho, pode representar 

mais uma correlagao como alto fndice de Rotatividade da area. 

SAlARIO E 0 ELEMENrO QUE MAIS MOTIVA 

Figura 13 - Sab~rio 

Fonte: 0 autor 

7% 

33% 

1!1 Discorda totalmente 

• Concorda 

o Discorda 

0 grafico "Salario elemento motivador" mostra que 60°/o dos funcionarios 

concordam que o salario nao e o elemento motivador. Mostrando que nao s6 o 

salario motiva urn empregado, mas sim urn conjunto de beneffcios. 

RELACIONAMENTO ENTRE SUPERIOR E 
SUBORDINADOS 

47% 

Figura 14- Relacionamento 

Fonte: 0 autor 

7% 7% Iii Ruim 

• Regular 

oBom 

o 6timo 

0 relacionamento entre Gestores e equipe foi considerado entre born e 6timo, 

sendo 87°/o, urn fndice positivo para a equipe, podendo ser criado formas para deixar 

o relacionamento entre gestores e equipe ainda melhor. 
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9 

Fatores que te motivam a trabalhar na empresa 
~--~------------~ 

1 1 3 

3 

6 

lnstala9oes Ffsicas 

• Ser ouvido 

o Estabilidade no em prego 

EJ Salario somado a beneffcios 

• Ser valorizado e reconhecido 
pelo trabalho que executa 

liilil Autonomia 

• Gostar do que faz 

Gil lntegra9ao da equipe de 
Trabalho 

• Oportunidade de 
Crescimento 

Figura 15 - Principais fatores que motivam a trabalhar na empresa 

Fonte: 0 autor 

Os principais aspectos que motivam os funcionarios a trabalharem na 

empresa, foram: 

• lntegragao da equipe de trabalho- Urn ponto ja demonstrado na pesquisa, 

e que pode ser utilizado a beneficia da equipe, e para novas projetos. 

• Autonomia - A pessoas trabalham melhor sendo responsaveis por seus 

processes e suas decisoes, tendo liberdade de se expressar. 

• Gostar do que faz - Os profissionais desempenham melhor suas fungoes 

quando trabalham no que gostam. E urn dos elementos que facilitam a busca por 

profissionais engajados. 

• Oportunidade de crescimento - os funcionarios querem desenvolver suas 

capacidades, se tornarem profissionais experientes, criam expectativas na 

organizagao, e querem ser recompensados. 
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3.3.6 Entrevista de desligamento 

lnicialmente a entrevista de desligamento seria um dos pontes a serem 

analisados para compreensao das iniciativas de desligamento, mas ao solicitar os 

documentos a gestora informou que nao sabe onde foram arquivados. Tambem nao 

ha registros de qualquer plano de agao baseados nestas entrevistas, que sempre 

sao realizadas, independentes do motive do desligamento. 

E sem estes dados nao foi possfvel avaliar com mais profundidade em quais 

situag6es os ex-colaboradores deixaram a empresa. 

Abaixo uma analise de quantas pessoas safram nos ultimos 2 anos, o motive 

do desligamento, e suas respectivas areas. E uma descrigao de 4 entrevistas de 

desligamento. 

AREA CARGO 
CAP · Coord. de Administra~ao de Pessoas · Atendimento UEN ASSISTENTE ADMINISTRACAO DE PESSOAS 
CRS · Coord. de Recrutamento e Seleca.o ANALISTA SELECAO PL 
CAP · Coordenadoria de Adm. de Pessoas · Ferias e Rescisao JOVEM APRENDIZ 
(jp · Coordenadoria de Adm. de Pessoas · Ferias e Rescisao ASSISTENTE ADMir~ISTRACAO DE PESSOAS 
CRS · Coordenadoria de Recrutamento e Selecao ANALISTA SELE~AO PL 
CRS · Coordenadoria de Recrutamento e Selecao ANALISTA SELE~AO PL 
CRS · Coordenadoria de Recrutamento e Selecao ANALISTA SELECAO JR 
CRS · Coordenadoria de Recrutamento e Selecao ANALISTA SELECAO JR 
CCM · Coordenado de Compensacao · Curitiba ANALISTA REMUNERACAO PL 
CRS · Coord. de Recrutamento e Selecao ANALISTA SELECAO PL 
CAP · Coordenadoria de Adm. de Pessoas · Ferias e Rescisao ASSISTENTE ADiv1 1NISTRA~AO DE PESSOAS 
CMJ- Coordenadoria de Adm. de Pessoas · Ferias e Rescisao GERENTE GESTAO HUMANA 
CRS • Goordenarloria de Recrutamento e Selecao COORDENADOR RECRUTAMENTO E SELECAO 
CAP· Goordenadoria de Adm. Pessoas · Contrata~ao ASSISTENTE ADMINISTRACAO DE PESSOAS 
CAP· Coordenadoria de Adm.Pessoas · Folha de Paqamento ANALISTA GESTAO HUMANA PL 

Tabela 4- Desligamentos (Perlodo jan/201 0 a mai/2011) 
Fonte: 0 autor 

3.3.6.1 Resultado das entrevistas de desligamento 

TEMPO DE EMPRESA TIPO DE DEMISSAO 
2,3 lnic.Empregado sem justa causa 
10 lnic.Empregado sem justa causa 
1.7 lnic.Empregado sem justa causa 
u lnic.Empregado sem justa causa 
1,1 lnic.Empregado sem justa causa 
2.8 lnic.Empregado sem justa causa 
t1 lnic.Empregado sem justa causa 
1,2 lnic.Empregado sem justa causa 
1,9 lnic.Empregado sem justa causa 
5,1 lnic. EmpreQador sem justa causa 
4,0 lnic.Empregador sem justa causa 
1,7 lnic.EmpregadGr sem justa causa 

1Q,g lnic.Empregador sem justa causa 
5 lnic.Empregador sem justa causa 

5.5 lnic.Empregador sem justa causa 

Foi encaminhado 12 (doze) formularies de entrevista de desligamento para os 

e-mails dos ex funcionarios , foi obtido apenas 4 (quatro) respostas. E os resultados 

destes formularies seguem-se abaixo com a descrigao das respostas. 

- Verificou-se que houve 3 demiss6es voluntarias (pedidos de demissao) e uma 
demissao pela empresa; 
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- 0 ingresso dos profissionais se deu por indicagao ou pelo contato da empresa 
atraves de agencia de empregos; 

- Todos afirmaram que trabalhariam novamente na empresa, motivados: 

• Pela harmonia entre departamentos; 

• Pela maneira como eram tratados; 

• Pelo ambiente de trabalho ser respeitoso; 

- Todos afirmam que as explicag6es dadas na admissao eram condizentes com a 
realidade encontrada na empresa 

- Em uma das respostas o ex-colaborador afirma que nao recebeu treinamentos 
necessaries, pois o colega que iria realizar o treinamento nao tinha tempo 
necessaria, nem mesmo ele, devido a demanda de trabalho; 

- 0 restante dos entrevistados afirmou ter recebido treinamento; 

- Com relagao ao ambiente fisico, afirmam que o local era apropriado, apontando a 
temperatura e a iluminagao como pontos positivos; 

- Os equipamentos nao foram considerados suficientes para execugao do trabalho, 
ou em boas condig6es para execugao. 

- 0 salario foi considerado baixo, porem a metade dos entrevistados apontou como 
born, porem a resposta nao foi justificada; 

- Quando perguntados se eles se sentiam motivados na empresa, responderam 
que mais ou menos, porem a resposta nao foi justificada; 

- Consideram que ha bom relacionamento entre as pessoas do setor, com o 
superior e gerentes, e ate mesmo com outros departamentos; 

- Os entrevistados nao sabem, ou acham que nao eram reconhecidos pelo seu 
superior; 

- A metade dos entrevistados considera a comunicagao, de regular a boa; 

- Somente estagiarios foram promovidos para os cargos de analistas; 

- Os entrevistados nao sabem seas promog6es eram dadas as pessoas certas; 

- Nao houve transferencias, sendo que um dos entrevistados afirmou que ficaria 
mais motivado se estivesse em uma area onde se identificasse mais. 

3.3.6.2 Sugest6es de melhoria deixadas pelos entrevistados 

- Melhorar o entrosamento para o trabalho em equipe, pois o trabalho nao esta 
distribufdo de forma igualitaria; 

46 



- Aumentar o numero de profissionais proporcionalmente a demanda de trabalho; 

- Reavaliar a chefia do setor; 

- lncentivar 0 sentimento de pertencimento a empresa; 
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4 PROPOSTA DE MELHORIA 

Este capitulo abordara sugest6es desenvolvidas pela autora para realizagao 

de melhorias no setor de Gestao Humana com base na pesquisa aplicada no 

mesmo. Existem alguns fatores observados nas pesquisas que podem ser a causa 

da rotatividade no setor. Este estudo se propos a levantar as principais causas do 

problema e sugerir melhorias. 

Os aspectos que foram identificados como oportunidades de melhorias foram: 

Remuneragao, Atividades do Setor, Treinamento e Desenvolvimento, e Capacitagao. 

4.1 REMUNERAQAO 

Foi destacado tanto na pesquisa de satisfagao quanta na entrevista de 

desligamento que os profissionais da area nao estao satisfeitos com a remuneragao 

aplicada pela empresa. Segue proposta para melhoria. 

Realizar pesquisa de mercado, observando os seguintes pontos: 

• Os salaries oferecidos pelo mercado de trabalho para os cargos de Recursos 

Humanos, comparar com os salaries praticados pela empresa. Verificar as 

possibilidades de se adequar, ou proporcionar um nfvel de competitividade 

com mercado dentro da realidade da empresa. 

• Realizar consultas salariais em organizag6es que possuem o mesmo tipo de 

estrutura, ou seja, Centro de Servigo Compartilhado, que hoje e uma 

tendencia nas organizag6es, por se tratar de uma ferramenta economica. 

• Conhecer as particularidades deste tipo de estrutura, pois, na entrevista de 

desligamento ha sugest6es referentes a falta de "sentimento de pertencer a 

empresa". 

• Conhecer as diferengas entre se trabalhar diretamente para a empresa, e ser 

prestados de servigos. 

• Pesquisar os beneficios oferecidos por outras empresas. Observar as 

vantagens dos beneffcios ao empregado, e os custos para a empresa. 
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• Estudar polfticas salariais praticadas pelas empresas, e novas tendencias de 

remuneragao, com o intuito de se verificar como esta a situagao da empresa 

no cenario do mercado de trabalho. 

• Avaliar a demanda do mercado de trabalho na area de Recursos Humanos. 

As areas de destaque, os gargalos das empresas, e as exigencias do 

mercado para tais cargos. 

• Reavaliar o plano de cargos e salarios da empresa 

• Verificar a descrigao de cargos que o setor possui e suas competencias 

versus os currfculos dos funcionarios da area. 

• Adequar a teoria para se chegar a realidade do setor. 

• Deixar clara aos funcionarios as polfticas de remuneragao, promogao, e 

recompensas. 

• Aperfeigoar a comunicagao do setor, utilizando reuni6es do setor, e-mails, e 

mural interno. 

4.2 ATIVIDADES DO SETOR 

A pesquisa apontou para insatisfagao dos funcionarios quanta a distribuigao 

das atividades, mas, o sentimento de estar trabalhando uns mais que outros pode 

estar no conhecimento que cada um tem a respeito da outra area. A solugao para tal 

oportunidade de melhoria seria fazer com que uns conhecessem as atividades dos 

outros, criar sucess6es, e efetivamente realizar o papel da empresa que e tambem 

desenvolver seus funcionarios. Segue abaixo proposta para melhoria. 

lmplantar um sistema ja conhecido por outras empresas e muito utilizado, que 

e o Job Rotation, ou, traduzindo Rotagao de Trabalho. A proposta de se trabalhar 

com o Job rotation e de se ter uma equipe auto sustentavel, nao "escrava" de suas 

fungoes, criando sucess6es para os cargos e desenvolvendo os profissionais, tanto 

para a empresa quanta para o mercado de trabalho, este metoda tende a quebrar o 

ritmo de rotina de trabalho da area, que e tao conhecida em Recursos Humanos, 

outro aspecto importante e a integragao que proporciona a equipe. 
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• A equipe junto com a chefia ira realizar um planejamento de Iongo prazo para 

a execugao do Job Rotation 

• A chefia mostrara aos funcionarios as vantagens de se trabalhar com o Job 

Rotation 

• Sera determinado um tempo para a rotagao do trabalho, que podera ser, 

trimestral, semestral, ou de acordo com a realidade e necessidade do setor. 

• Dentre este perfodo de rotagao os funcionarios conheceram as areas uns dos 

outros 

• 0 gestor deve realizar avaliagao e estar atento as trocas de area, pais, podem 

aparecer novas habilidades dentre a equipe, ou ao contrario, o funcionario se 

equivocar achando que tem o perfil para determinada area que na realidade 

nao a tem. 

4.3 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa de satisfagao e a entrevista de desligamento apontaram para uma 

falha nos programas de treinamento e desenvolvimento, com alguns dados 

importantes que sao: falta de tempo para treinamento, tanto o treinado como o 

treinando, indiferenga dos funcionarios quanta aos treinamentos ou capacitagao 

oferecidos pela empresa. Segue proposta de melhoria. 

A proposta de se criar um Programa de lntegragao para novas funcionarios e 
de extrema importancia, mas e necessaria que a area de Recursos Humanos 

(Recrutamento e selegao) fale no inicio sabre as expectativas da empresa e quais 

atividades ele ira desenvolver. Este e o primeiro cantata que o novo funcionario tera 

com a empresa, e podera proporcionar maior ou menor motivagao, dependendo da 

acolhida que a empresa ou setor fara. 

Criar programa de integragao de novas funcionarios, proporcionando 

esclarecimento sabre: 

• Conhecer, a visao, missao e valores da empresa. 

• Hist6rico da empresa 

• Tipos de neg6cio que a empresa pratica 
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• Mercado onde a empresa esta situada 

• Visualizagao te6rica e visita as areas da empresa, para proporcionar 

familiaridade ente os setores e areas. 

• Explicar todos OS beneficios oferecidos pela empresa, e as polfticas de 

Recursos Humanos. 

• Normas da empresa e do setor onde atua (sigilo, responsabilidades). 

• Canais de Comunicagao da empresa 

• Polfticas de conservagao de materiais e recursos da empresa: equipamentos, 

internet, cracha, etc. 

• As exigencias da empresa quanto a apresentagao pessoal 

• lmportancia da documentagao e atualizagao desta, e a quem se dirigir quando 

houver mudangas. 

• Detalhar a medicina e seguranga do trabalho 

• Criar um manual onde constem todas as informag6es da lntegragao, bem 

como o detalhamento delas. 

4.4 CAPACITA(,;AO 

Criar convenios com instituigoes de formagao complementar, e faculdades. 

• Oferecer curses de aperfeigoamento: exemplos: Atualizagao de Legislagao 

Trabalhista, Calculos Trabalhistas, curses na area de informatica, e novas 

tecnologias, aperfeigoamento em tecnicas de recrutamento e Selegao, 

tecnicas de treinamento, Cargos e Salaries, remuneragao e entre outros. 

• Realizar pequenas feiras de profissoes trazendo para empresa instituig6es de 

ensino, escola de lingua, curses de aperfeigoamento, objetivando sanar 

duvidas sobre o campo profissional, e aproximar os funcionarios da 

atualizagao do mercado de trabalho. 

• Realizar palestras mensalmente sobre atualidades, ou mesmo assuntos que 

sejam inerentes a area de Recursos Humanos. 

• A empresa pede utilizar os multiplicadores para realizar treinamentos internes, 

onde um profissional realiza o curse externo page pela empresa, e depois 
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capacita o restante da equipe. Esta pratica proporciona economia e 

desenvolvimento de profissionais que gostam de ensinar. 

As oportunidades de melhorias aqui apresentadas passaram a ter importancia 

quando os lideres e Gestores reconhecerem que os profissionais nao sao apenas 

pec;as para a empresa. 0 tempo e de se adequar a novas mudanc;as, e se isso nao 

ocorrer a empresa tende a permanecer no mesmo ciclo, ou seja, perdendo seu 

capital intelectual que em conseqOencia leva a gastos financeiros com todo o 

processo de contratac;ao. As propostas de melhorias foram todas embasadas nas 

pesquisas de Satisfac;ao e entrevista de desligamento. 

A Gestao de Talentos e fundamental para a sobrevivencia e a vantagem 

competitiva de todas as organizac;6es, o desenvolvimento destes tem como 

prop6sito, respeitar e aproveitar os talentos naturais, as competencias tecnicas e 

comportamentais, e as experiencias dos Gestores e funcionarios, para que estes 

levem a organizac;ao a cumprir os seus objetivos. 
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CONCLUSAO 

Ao concluir o presente estudo constata-se que a Retenc_;;ao de Talentos nao e 

tarefa facil, pais exige mudanc_;;as na estrutura da empresa que a principia parecem 

diffceis, mas, que traz vantagens muito significativas principalmente de Iongo prazo. 

Quando se fala em Retenc_;;ao de Talentos, nao se imagina que serao levantados 

assuntos como: reduc_;;ao de custos, treinamento e desenvolvimento, plano de cargos 

e salaries, sucessao de cargos, equipe sustentavel e dentre muitos aspectos que 

ainda nao sao visfveis neste estudo. E por tais motives a Retenc_;;ao de Talentos se 

tornou ainda mais importante ao concluir o presente estudo verificando que ainda ha 

muito que se conhecer sabre o tema e sua aplicac_;;ao na empresa. 

0 estudo de caso Retenc_;;ao de Talentos foi importante para conhecer o perfil 

dos funcionarios do setor de Gestae Humana, e os motives que poderiam causar a 

rotatividade destes. As pesquisas servirao para a criac_;;ao da proposta de melhoria e 

afirmar as hip6teses iniciais deste trabalho, e mostrar o quanta o mercado de 

trabalho sofreu transformac_;;6es ao Iongo do tempo, e o perfil dos profissionais 

mudaram de acordo com estas transformac_;;6es. 

Faz-se necessaria uma corrente de transformac_;;6es que deve comec_;;ar pelo 

setor de Gestae Humana, fazer uso da ferramenta de Retenc_;;ao de T alentos leva a 

organizac_;;ao a repensar suas estrategias de atuac_;;ao em relac_;;ao aos profissionais 

que nela trabalham. 

Conclui-se com este estudo que de nada adianta atrair Talentos sea empresa 

nao desenvolve e retem seus talentos. E necessaria uma consciencia por parte dos 

gestores sabre os prejufzos que a safda precoce de um funcionario pode causar em 

sua estrutura. 
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ANEXO 1 

PESQUISA DE SATISFACAO APLICADA NO SETOR: GESTAO HUMANA 

"Sabemos, que nem todos os avangos podem ser feitos de uma (mica vez, porem um ambiente 

criativo, saudavel e motivador, inspiram a produtividade a qualidade de vida no trabalho, E na 

prestagao de servigos." 

1. Assinale entre as alternativas abaixo qual corresponde a sua escolaridade 

a) Ensino Medio Incomplete 

b) Ensino Media completo 

c) Superior incompleto 

d) Superior completo 

e) Especializac;:ao 

2. Voce se sente reconhecido pelo trabalho que executa? 

a) Discorda totalmente 

b) Discorda 

c) Sem opiniao 

d) Concorda 

e) Concorda totalmente 

3. Voce tem autonomia para propor melhorias na execuc;:ao do seu trabalho? 

a) Discorda totalmente 

b) Discorda 

c) Sem opiniao 

d) Concorda 

e) Concorda totalmente 

4. Suas ideias e sugest6es sao ouvidas pela empresa? 

56 



a) Discorda totalmente 

b) Discorda 

c) Sem opiniao 

d) Concorda 

e) Concorda totalmente 

5. Quantidade de treinamento que voce vem recebendo para melhor executar o 

seu trabalho: 

a) Muito insatisfeito 

b) I nsatisfeito 

c) I ndiferente 

d) Satisfeito 

e) Muito satisfeito 

6. Comunicagao da empresa relativa as polfticas, ao trabalho desempenhado, 

os objetivos, metas e resultados obtidos: 

a) Muito insatisfeito 

b) I nsatisfeito 

c) lndiferente 

d) Satisfeito 

e) Muito satisfeito 

7. Relacionamento entre o superior imediato e os subordinados dentro do seu 

setor: 

a) Pessimo 

b) Ruim 

c) Regular 

d) Bom 

e) 6timo 

8. Relacionamento entre as pessoas da sua equipe: 
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a) Pessimo 

b) Ruim 

c) Regular 

d) Bam 

e) 6timo 

9. Voce considera que sua remuneragao e justa para o cargo que ocupa: 

a) Discorda totalmente 

b) Discord a 

c) Sem opiniao 

d) Concorda 

e) Concorda totalmente 

1 0. Voce considera que teria facilidade em conseguir em outras empresas a 

mesma remuneragao que recebe? 

a) Discorda totalmente 

b) Discorda 

c) Sem opiniao 

d) Concorda 

e) Concorda totalmente 

11 . No ambiente de trabalho, voce considera que o salario e o elemento que mais 

motiva? 

a) Discorda totalmente 

b) Discorda 

c) Sem opiniao 

d) Concorda 

e) Concorda totalmente 

58 



12. As responsabilidades e ou atividades individuais sao definidas de forma clara 

e justa? 

a) Discorda totalmente 

b) Discorda 

c) Sem opiniao 

d) Concorda 

e) Concorda totalmente 

13. Dos itens abaixo relacionados, marque ate Tres opg6es que voce considera, 

hoje, como os principais fatores que te motivam a trabalhar nesta empresa: 

1) lnstalag6es Ffsicas 

2) Treinamento oferecido 

3) Oportunidade de Crescimento 

4) lntegrac;:ao da equipe de Trabalho 

5) Autonomia 

6) Estabilidade no emprego 

7) Gostar do que faz 

8) Salario somado a beneffcios 

9) lmagem da empresa 

1 0) Participac;:ao das decis6es 

11 )Ser valorizado e reconhecido pelo trabalho que executa 

12)Ser ouvido 

13)Nada 

Outro expecifique-caso queira expressar sua opiniao 
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ANEXO 2 

FICHA DE ENTREVISTA DE DESLIGAMENTO APLICADA AO SETOR: GESTAO 

HUMANA 

" 0 objetivo desta entrevista, e o de detectar possfveis erros cometidos e ter a oportunidades de 

melhoria para ambos os Iadas- empresa e funcionario. " 

Funcionario: ------------------------------------------
Depto. ______________ Cargo: __________________ _ 

Data de admissao: Data de Demissao: -------

Tempo na empresa: Superior lmediato: ____ _ 

Data da Entrevista de desligamento: ____________________ _ 

01. Voce esta se desligando da empresa, porque: 

( ) pediu demissao. ( ) foi demitido. ( ) pediu para ser demitido(fez acordo) 

Par que? 

02. Como ingressou na empresa? 

) Espontaneamente procurou a empresa. 

) A empresa entrou em cantata com voce. 

) A agencia de Recrutamento e Selegao ligou para voce. 

Nome da Agencia: 

( ) lndicagao de um funcionario da empresa. 

Nome do funcionario: 

( ) Outros. Especifique: 

03. Voce trabalharia na empresa novamente? Par que? 

04. 0 que lhe foi explicado no momenta da admissao relative a salario, beneficios, 

atribuig5es, regulamentos e normas correspondem a realidade que voce encontrou 

na empresa? 

( ) sim. ( ) nao. 
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Porque? 

05. Ap6s a admissao, voce recebeu todas as informag6es e treinamentos 

necessarios a execugao de suas tarefas? 

( ) sim. ( ) nao. 

Porque? 

06. 0 seu setor de trabalho era: 

( ) limpo. ( ) ar polufdo. 

( ) bem iluminado. ( ) temperatura normal. 

( ) muito frio. ( ) barulhento. 

( ) sujo. ( ) ar puro. 

( ) mal iluminado. ( ) muito quente. 

( ) silencioso. ( ) outros. 

07. No desempenho de suas fungoes, voce tinha os equipamentos e materiais 

necessarios para trabalhar em boas condig6es? 

( ) sim. ( ) nao. ( )mais ou menos. ( ) nao usava. 

08. 0 seu salario estava: 

( ) 6timo. ( ) bom. ( ) baixo. ( ) muito baixo. 

Por que? 

09. Voce sentia-se bem/motivado no trabalho oferecido? 

( ) sim . ( ) nao. ( ) mais ou menos. 

Porque? 

10. As pessoas do seu setor se davam bem, isto e, havia coleguismo entre eles? 

( ) sim. ( ) nao. 

Por que? 

11. Voce se relacionava bem com o seu superior? 

( ) sim ( ) nao 

61 



11 .1 Com superiores de outros setores ? 

( ) sim ( ) nao ( ) nao o conhecia 

11.2 Com o Gerente ? 

( ) sim ( ) nao ( ) nao o conhecia 

12.0 seu superior reconhecia seu esforc;o no trabalho ? 

( ) sim. ( ) mais ou menos. ( ) nao. ( ) nao sei. 

13. Como voce considera a comunicac;ao da empresa em relac;ao as polfticas e 

diretrizes e normas? 

) Boa, a empresa sempre o manteve informado. 

)Regular, era informado de vez em quando. 

) lnsatisfeito,nao recebia informac;oes. 

14. Recebeu alguma promoc;ao, desde que foi admitido na empresa ? 

( ) sim () nao 

Cite abaixo os cargos voce ocupou anteriormente? 

15. No seu ponto de vista, voce acha que as promoc;oes eram dadas a pessoas 

certas? 

( ) sim 

Par que? 

) nao ( ) nao sei 

16. Ja foi transferido de um setor para outro ? 

( ) sim () nao 

16.1 Voce saberia dizer par que foi transferido ? 

17. Poderia ter progredido melhor em outro setor ? 

( ) sim ( ) nao ( ) nao sei 
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Caso positivo, qual o setor e par que? 

18. No seu ponto de vista, o que poderia ser melhorado no seu setor para que os 

colegas trabalhassem com mais vontade e mais satisfac;ao? 

63 




