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1 RESUMO 

O atual mercado de trabalho tem exigido cada vez mais profissionais competentes 

tanto sob o ponto de vista técnico quanto no comportamental que atendam às 

necessidades das organizações. O papel e as responsabilidades da gestão de 

pessoas nas organizações se intensifica a cada momento e tem como objetivo 

captar e reter os talentos,otimizar processos, e disseminar a cultura da empresa. 

Além disso, entender para atender às necessidades e expectativas seja da 

organização seja do colaborador para que os produtos e serviços satisfaçam às 

necessidades do mercado. 

Propõe-se, também, a nortear o leitor no encontro de soluções para dúvidas 

existentes sobre o processo de captação e seleção, mostrando o que há de mais 

“moderno” e preparando-o para contribuir de maneira consistente com a excelência 

empresarial, juntamente com sua missão e valores. A competição é um fator 

presente nas empresas e uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo foi utilizada 

para conduzir este estudo. 
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2 INTRODUÇÃO 

Vivemos em um ambiente de grandes transformações a toda hora, como 

mudanças nos aspectos econômicos, sociais e organizacionais. As pessoas mudam 

e as empresas também. E por que não mudar o sistema de avaliação dos 

colaboradores, a fim de adotar boas práticas para manter bons colaboradores 

engajados e qualificados? 

O mercado de trabalho hoje exige uma moderna gestão das pessoas. O 

departamento de recursos humanos não deve limitar-se apenas a recrutar 

profissionais, deve também orientá-los e treiná-los, cultivando o desejo de fazer o 

melhor a cada dia em prol da organização.  

Reter talentos, não deve ser uma prática ou política empresarial encarada 

como uma opção a mais, e sim como fator imprescindível para a sobrevivência da 

empresa em um universo tão globalizado e acirrado como o que se tem atualmente. 

Com o avanço da tecnologia, os profissionais estão cada vez mais 

preparados e engajados no desenvolvimento e nas execuções de estratégias, tais 

como reestruturações ou recolocações de novos colaboradores visando uma melhor 

remuneração por desempenho. 



3 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é analisar a importância dos profissionais 

dentro da organização, encontrando soluções ou estratégias para reter ou captar os 

talentos, implicando em desenvolver políticas e estratégias que favoreçam a 

permanência do profissional na empresa. 

Já os objetivos específicos são transformar pessoas, desenvolvê-las e 

estimulá-las a fim de que sejam capazes de assegurar os resultados 

organizacionais. Além de atrair, a missão é motivar, é preciso reter talentos, investir 

em treinamentos e incentivar a criatividade. 

4 METODOLOGIA 

Para o cumprimento do objetivo proposto por esse estudo, foram adotados 

determinados procedimentos metodológicos. Optou-se pela abordagem de pesquisa 

qualitativa e exploratória, com base em dados secundários, obtidos por meio da 

pesquisa bibliográfica.  

Segundo Cresswell (2007), a pesquisa qualitativa trata dos significados das 

experiências individuais e sociais para a construção de conhecimento. No contexto 

deste estudo, a natureza do tema e sua relação direta com o fator humano justificam 

a utilização dessa forma de abordagem. A pesquisa exploratória é utilizada onde há 

pouco conhecimento sistematizado (VERGARA, 2000), por meio de fontes 

secundárias como a pesquisa bibliográfica (DENCKER, 2000). 

A pesquisa bibliográfica é realizada por meio de material já publicado em 

livros, revistas, jornais e meios eletrônicos (VERGARA, 2000). 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

As pessoas constituem o recurso mais importante das organizações; pois elas 

são possuidoras de inteligência, capacidade de aprendizagem e desenvolvimento 

são adaptáveis, ou seja, capazes de mudar seu comportamento, desenvolver novas 

habilidades, adquirir conhecimento e utilizar toda esta capacidade para que os 

processos e rotinas do trabalho se aperfeiçoem e se alcance a excelência 

organizacional. 

Chiavenato afirma que:  

A moderna Gestão de Pessoas consiste de várias atividades 
integradas, como descrição e análise de cargos, planejamento de RH, 



recrutamento, seleção, orientação e motivação das pessoas, 
avaliação de desempenho, remuneração, treinamento e 
desenvolvimento, relações sindicais, segurança, saúde e bem-estar, 
etc. (CHIAVENATO, 2004 p.13) 

 Para que se possa diminuir o turnover das empresas, o RH também deve 

fazer investimento através de seus gestores, a capacitação da liderança para que se 

possa ter então o conhecimento de passar para os colaboradores sobre plano de 

carreira, oportunidades de crescimento, reconhecê-lo, além de construir um 

ambiente de trabalho agradável, fazendo com que todos esses recursos sejam 

capazes de influenciar a captação dos funcionários, e não somente uma boa 

remuneração. 

 As pesquisas de clima são as mais recomendadas para fazer essa análise, 

pois é possível avaliar se os funcionários estão motivados, quais são suas 

expectativas e se existem problemas de relacionamento interno interferindo em seu 

desempenho, pois após as pesquisas feitas é incrivelmente percebido o quanto os 

funcionários desmotivados buscam novos desafios e, na maioria das vezes, para a 

concorrência direta da empresa atual. 

Os responsáveis pelo processo de recrutamento e seleção devem ficar 

atentos à importância da contratação de funcionários para evitar a alta rotatividade, 

assim como na retenção de talentos na empresa. 

  
6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Este item está sendo desenvolvido, pretende-se fazer uma pesquisa para 

validar as hipóteses e atender aos objetivos propostos. 
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