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Resumo 

 

 

 

O tema Gestão de Talentos está sendo cada vez mais discutido pelas organizações 

empresariais que vêm buscando inovar a seleção e recrutamento de pessoas, através de 

novas ferramentas com o objetivo de melhor se adequarem às necessidades de formação 

de um quadro de funcionários com habilidades e competências que são vistas como 

necessárias à definição de talentos que vão colaborar organicamente com o 

desenvolvimento e solidificação da empresa frente ao mercado. Posteriormente à 

aquisição de capital humano desenvolvem também ferramentas para realizar a gestão de 

desempenho, gestão de pessoas, gestão de pacote de benefícios e gestão de talentos. A 

gestão de talentos é estratégia inerente para a fidelização do quadro de colaboradores 

atraindo e mantendo os talentos que possam entregar resultados acima da meta com maior 

competência e que possuam diversas habilidades. Dessa maneira pequenas e grandes 

empresas buscam de alguma forma atraí-los e retê-los agregando maior valor à empresa. 

Este artigo nasce com esse objetivo: entender como as organizações vêm se redesenhando 

e reinventado suas dinâmicas para gerenciar seu pessoal numa perspectiva mais orgânica. 

Aplicou-se um questionário em duas empresas de Jaguariúna (nomeadas ao longo deste 

trabalho) para identificar essas novas estratégias, se existem e a que ponto podem ser 

eficazes. 
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Abstract 

 

 

The topic Talent Management is being increasingly discussed by the business 

organizations that have been seeking to innovate the selection and recruitment of people, 

through new tools aimed at better adapting to the training needs of a staff with skills and 

competences that are seen as necessary to the definition of talents that will collaborate 

organically with the development and solidification of the company in front of the market. 

Subsequent to the acquisition of human capital they also develop tools to perform 

performance management, people management, benefits package management and talent 

management. Talent management is an inherent strategy for the loyalty of employees by 

obtaining the talent that can deliver results above the goal with greater competence and 

possessing different skills. In this way small and large companies seek to somehow attract 

them and retain them by adding greater value to the company. This article is born with 

this objective: to understand how organizations have been redesigning and reinventing 

their dynamics to manage their personnel in a more organic perspective. A questionnaire 

was applied in two Jaguariúna companies (named throughout this work) to identify these 

new strategies, if they exist and to what extent they can be effective. 

 

 

Keywords: Talent management, human resources, benefits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I - Introdução 

De maneira geral, definir uma pessoa que passa a integrar o quadro de 

colaboradores de uma empresa como talento é definir que é totalmente alinhada à cultura 

e ao valor da empresa em que está, e que apresenta alta performance. Os talentos possuem, 

por exemplo, um bom resultado em cumprimento de metas e avaliação de competências 

e desempenho. 

Estas pessoas normalmente são percebidas como um diferencial, e são as 

primeiras a serem alavancadas para assumir novas posições desafiadoras, postos de maior 

risco ou novos negócios. 

Dessa forma, as empresas e organizações passaram a desenvolver programas de 

retenção de talentos adaptando-se a essa era tecnológica e competitiva em constante 

mudança na busca por pessoas capazes de contribuírem efetivamente com seus resultados 

e isso, por consequência, vem impactando as dinâmicas de recrutamento e as políticas 

internas empresariais, maximizando a chance da permanência de cada funcionário na 

organização para o alcance de metas mais inovadoras como forma de solidificação de 

suas marcas e serviços.  

Isso passa, por óbvio, pelo autoconhecimento, pela capacidade de avaliar a pró 

atividade e capacidade reativa de cada funcionário frente a dificuldades e necessidade de 

solução de problemas e exige, para tanto, constante aperfeiçoamento dos profissionais 

que lidam com os processos de seleção e manutenção de programas que permitam avaliar 

resultados ao longo do tempo e de garantias e benefícios que estimulem os colaboradores.  

Observa-se que ao investir no desenvolvimento de pessoas isso fará com que elas 

possam contribuir mais solidamente com o desenvolvimento das organizações, o que está 

vinculado à necessidade de estimular vocações já existentes no perfil de cada funcionário. 

Claro está que a tarefa não é simples e demanda aprimoramento na forma de contratação, 

percepção das habilidades e continuidade para a manutenção do alto desempenho de cada 

um, por vezes, escorado em programas de benefícios que respondam também às 

expectativas dos colaboradores que esperam crescimento e reconhecimento. 

 Na visão de Chiavenato:  

Trata-se de algo muito maior. Transformar pessoas em talentos, e isso traz 

enorme robustez ao desempenho individual. Em segundo lugar transformar 

talentos da organização em capital humano. Em terceiro lugar, transformar o 



enorme potencial do capital humano em capital intelectual, o ativo intangível 

que define o valor de mercado de uma empresa.1 

Mas afinal o que são talentos? Com base na bibliografia sobre o tema consegue-

se definir que talentos são pessoas com competências específicas, capazes de superar as 

metas estabelecidas e se desenvolverem dentro das organizações.  

Hoje, a Gestão de talentos é considerada não apenas uma integração de 

ferramentas de gestão de pessoas, como: gestão de desempenho, pacote de benefícios e 

aquisição de talentos mas também se tornou um método estratégico para ter as melhores 

pessoas, com habilidades, competências e atitudes específicas que acabam agregando 

valor ao negócio aumentando o índice de motivação e satisfação dos colaboradores 

proporcionando às empresas resultados acima do esperado. 

Dessa forma, as empresas vêm se adaptando e criando novas maneiras para reter 

seus talentos, mas em pequenas empresas a retenção de talentos pode ser delimitada, por 

vários fatores sendo eles o custo para recrutamento e seleção ou ausência de profissionais 

capacitados para selecionar talentos ou não oferecimento de pacote de benefícios atrativos 

ou também o objetivo da empresa seja apenas obter a mão de obra terceirizada para o 

resultado esperado, fazendo assim não necessária a contratação e retenção de talentos.  

Já as grandes empresas, pelas próprias perspectivas de competitividade, possuem 

programas de retenção de talentos, recrutadores especializados, ferramentas necessárias 

e a própria marca da empresa se torna atrativa como por exemplo: Ambev, Valeo, 

Motorola, Ypê dentre muitas outras que tantas pessoas sonham em trabalhar.  

Mesmo assim pode-se observar que as grandes empresas possuem quadro elevado 

de funcionários, dentre eles temos várias gerações das quais podem estar na empresa há 

vários anos e muitos da nova geração Y que não passam muito tempo na mesma 

organização, mas que podem ser grandes talentos.  

Por se tratar de um assunto recente, classificado por alguns como pós-

industrialização, faz-se necessária a criação de novas ferramentas para se manterem no 

mercado e assim selecionar as melhoras pessoas. 

Assim perceber o impacto disso para as empresas que não possuem programas de 

retenção de talentos e a existência ou inexistência de programas que a viabilizem pode 

trazer a possibilidade de readequação frente essas novas necessidades. Como funciona a 

retenção de talento nas empresas? A retenção de talentos das grandes empresas impacta 

na contratação de profissionais nas pequenas empresas? A resposta para essas e outras 

                                                           
1 CHIAVENATO, Idalberto, Gestão de Pessoas, 2016, p35. 



questões – claro sem a pretensão de esgotar o tema – serão buscadas ao longo deste 

sucinto trabalho. 

 Isso posto, conforme Chiavenato (2004) uma organização pode ser entendida 

como uma entidade social dirigida para objetivos específicos e deliberadamente 

estruturada, sendo entidade social porque é constituída por pessoas, é dirigida para 

objetivos porque é desenhada para alcançar resultados, é deliberadamente estruturada 

pelo fato que o trabalho é dividido e seu desempenho é atribuído aos membros da 

organização. Nesse sentido, a palavra organização significa qualquer empreendimento 

humano moldado intencionalmente para atingir determinados objetivos. 

 Compreende-se, portanto, empresa e organização como sinônimos, já que ambos 

são formados por pessoas e têm objetivos a atingir. No entanto, para que esses objetivos 

sejam atingidos plenamente faz–se necessária a existência de planejamento, qualidade e 

utilização adequada dos recursos disponíveis. 

 Defende Fleury: 

Nos últimos anos, um novo enfoque que combina as análises interna e externa 

da organização está emergindo e parte da premissa de que os recursos internos 

da organização comandam as estratégias. A visão da empresa baseada em 

recursos considera que toda empresa tem um portfólio: físico (infra-estrutura), 

financeiro, intangível (marca, imagem etc.), organizacional (sistemas 

administrativos, cultura organizacional), tecnológico e recursos humanos.2 
 

Conclui-se, dessa forma, que a retenção de talentos, portanto, não deve ser uma 

prática encarada como uma opção mas fator imprescindível para a sobrevivência da 

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

 

Objetivo Geral 

 

Realizar estudo bibliográfico e de duas empresas na cidade de Jaguariúna, através 

de aplicação de questionário, para verificar a existência de programas de recrutamento e 

retenção de talentos e compreender sua eficácia na região. 

 

 

 

 

                                                           
2 FLEURY, M. T. L.; FLEURY, A. C. C. Formação de competências em redes internacionais: o caso da 

indústria de telecomunicações. Administração em Diálogo, São Paulo, n.5, p. 33-41, 2003. 



Objetivo Específico  

 

Identificar as nuances aplicáveis às estratégias implantadas pelas organizações e 

seus impactos no alcance de resultados acima da média bem como a eficácia para sua 

solidificação e permanência no mercado competitivo por meio das estratégias que visam 

a retenção de talentos nos seus prospectos de gestão de pessoas. 

 

Metodologia 

 

Para a execução deste trabalho foi utilizado o método exploratório com o intuito 

de aprofundar os conhecimentos sobre o tema proposto aliado à análise qualitativa da 

coleta de dados através de entrevistas aplicadas à duas empresas da cidade de Jaguariúna.  

Para as entrevistas foi desenvolvido um formulário com questões relacionadas à 

idade, tempo de colaboração na empresa, quais são as principais motivações que os 

colaboradores visualizam para permanecer na empresa e se preferem atuar em pequenas 

ou grandes empresas. O questionário foi desenvolvido pensando o tema proposto e seus 

diversos aspectos através de questões objetivas formuladas para esse fim. 

 

II – Mercado de Trabalho e o Funcionário tido como ideal 

  

O cenário mundial, como sabido, vem passando por diversas transformações nos 

últimos anos em todas as áreas e por conta desses novos contornos o mercado de trabalho 

tem se tornado cada vez mais competitivo e concorrido.  

Guedes (2002) relaciona três movimentos que, segundo ele, certamente 

contribuem para que essas mudanças continuem ocorrendo, dessa forma, alterando as 

relações e a dinâmica do mercado de trabalho, construindo novas bases: o movimento de 

globalização, processo de internacionalização do capital que se consolida no final do 

século XX, difundindo padrões hegemônicos de produção, tecnologia, organização e 

consumo; o movimento de reestruturação produtiva, que sai de um modelo de produção 

caracterizado pela rigidez da cadeia produtiva, predominância do emprego assalariado, 

regulação do Estado e intensa participação dos sindicatos para um modelo mais flexível, 

caracterizado pelo surgimento de setores de produção, fornecimento e mercados novos e, 

sobretudo, de inovação comercial, tecnológica e organizacional; e, movimento de 



financeirização, com deslocamento de acumulação de riqueza da esfera produtiva para a 

financeira. 

Diante de tais mudanças constata-se que, na medida em que se considera o capital 

humano como uma das principais forças motrizes dentro do mundo globalizado e 

capitalista é de se supor que, a partir do momento em que as circunstâncias mudaram e as 

demandas são outras, é natural que haja uma consequente mudança no perfil do 

profissional que as empresas buscam, vale dizer, reinventando formas e procedimentos 

de contratação, de avaliação de desempenho, de concessão de benefícios que fidelize o 

funcionário, entre outros aspectos também importantes. 

Sabe-se que décadas atrás, para conseguir um bom emprego, o candidato 

precisava ter noções de datilografia, depois se passou a valorizar curso superior, domínio 

de outro idioma, conhecimento em informática, enfim, fatores determinantes para a 

contratação foram se tornando cada vez mais complexos e dinâmicas relativas às relações 

de trabalho bem como a competitividade entre as empresas para se manterem rentáveis, 

continuam mudando, tomando novas formas e exigindo posturas reativas.  

Nessa esteira, o mundo empresarial preocupado com sua competitividade busca a 

combinação de conhecimentos, habilidades, competências e atitudes que, valorizando o 

funcionário, busca agregar valor à empresa.  

Outro exemplo de como as circunstâncias mudaram é que, em um tempo não 

muito remoto, o profissional que entrava em uma empresa e nela permanecia 

desempenhando atividades por alguns anos era tido como estável, responsável e 

confiável, ou seja, era um trabalhador bem visto pela empresa e pela sociedade em geral.  

Atualmente esse tipo de comportamento pode ser interpretado como comodismo 

e falta de iniciativa. 

Nesse contexto, Rodriguez (2009) argumenta que as competências 

comportamentais exigidas pelo mercado de trabalho são diferentes das requeridas nas 

décadas anteriores, pois as tarefas em geral requeriam disciplina, regularidade, 

assiduidade, previsibilidade, estabilidade, investigação, força bruta, submissão e 

obediência cega às ordens e quase ou nenhuma interação com pessoas, enquanto 

características como dinamismo, auto iniciativa, criatividade e capacidade de 

comunicação eram vistas com alguma desconfiança. Atualmente o quadro é outro, 

principalmente após o advento da automação das funções, que liberou o ser humano de 

muitas tarefas. Com isso, essas mesmas características podem ser o diferencial na hora da 

contratação. 



Percebe-se então uma mudança de paradigma com relação às atribuições 

desejáveis no que tange à empregabilidade, na medida em que o novo perfil da força de 

trabalho deve se adequar no intuito de atender às necessidades geradas pela nova realidade 

do mercado. 

E esse quadro acaba gerando a falta de profissionais qualificados para suprir as 

necessidades das empresas em preencher seus postos de trabalho, ficando clara a 

necessidade de que essas organizações têm de reter os colaboradores que já são parte do 

seu quadro, especialmente os talentos e, desse modo, se manter de forma competitiva no 

mercado. 

A construção do perfil ideal do colaborador tem se tornado cada vez mais 

complexa e Guedes descreve que: 

Este perfil profissional desejável está alicerçado em três grandes grupos de 

habilidades: i) as cognitivas... (raciocínio lógico e abstrato, resolução de 

problemas, criatividade, capacidade de compreensão, julgamento crítico e 

conhecimento geral); ii) as técnicas especializadas (informática, língua 

estrangeira, operação de equipamentos e processos de trabalho) e iii) as 

comportamentais e atitudinais.3 

 

 Dentro desse contexto, compreende-se que o modo como esse perfil está composto 

poderá determinar a qualificação do funcionário e sua consequente capacidade de 

posicionamento no mercado. 

 Contudo, vale ressaltar que se as competências comportamentais não estiverem 

alinhadas aos perfis dos cargos, o resultado é que o funcionário enfrentará dificuldade 

para se adaptar. 

 Rodriguez (2009) afirma que eles cumprirão as tarefas determinadas, mas 

provavelmente se sentirão frustrados e desmotivados, passando a ter um desempenho 

apenas razoável, o que pode trazer como consequência o Turnover. 

 Turnover é um termo da língua inglesa que significa "virada", "renovação", 

"reversão" sendo utilizado em diferentes contextos. É um conceito que, dentro do 

universo da administração, designa a rotatividade de pessoal em uma organização, ou 

seja, as entradas e saídas de funcionários em determinado período de tempo. 

Portanto, é necessário que o funcionário tenha um perfil compatível com a função 

para que seu desempenho seja alto e para assegurar que o mesmo continue na empresa. O 

referido autor ainda coloca que a retenção de talentos nas empresas está relacionada à 

capacidade em usar adequadamente as informações sobre talentos necessários x talentos 

                                                           
3 GUEDES, S.M.G. Perfil profissional e mercado de trabalho: relação com a formação acadêmica pela 

perspectiva de estudantes universitários. Estudos de Psicologia, Natal, p. 299-309, jul-dez. 2002. 



disponíveis, para que sejam implantadas políticas de Recrutamento, Treinamento e 

Desenvolvimento de carreira que motivem os profissionais a permanecerem nos seus 

quadros por mais tempo. 

 Dessa forma, novas formas de alocação, percepção, planejamento e organização 

são cada vez mais urgentes em um contexto empresarial, sob o prisma da competitividade 

que se redesenha em várias nuances e em formatos que se complexizam com a absorção 

de novas tecnologias e novas demandas de comportamento frente ao mercado e frente à 

perspectiva responsável da esfera social. 

 

III – O capital humano dentro das organizações 

 

 O comportamento humano nas organizações é bastante imprevisível, pois surge 

das necessidades e dos valores individuais de cada ser humano. Não existe uma fórmula 

única e simples para se trabalhar com as pessoas, já que cada uma é diferente.  

Comportamento pode ser definido como as reações dos indivíduos e as respostas 

que este apresenta a dado estímulo, sendo determinados pelo conjunto de 

características ambientais (adquiridas) e hereditárias (genéticas), com absorção 

das pressões exercidas pelo meio ambiente.4  
  

O comportamento humano, segundo Chiavenato (2000), pode ser explicado por 

meio do ciclo motivacional, isto é, o processo pelo qual as necessidades condicionam o 

comportamento humano. Segundo Moraes (2000), uma necessidade, quando surge, 

rompe o equilíbrio interno em que o indivíduo se encontra, causando um estado de tensão, 

insatisfação ou desconforto.  

Isso leva o indivíduo a um comportamento ou ação, capaz de aliviá-lo. Se o 

comportamento for eficaz, ocorrerá a satisfação. Conforme este mesmo autor, o 

comportamento humano pode ser explicado por meio do ciclo motivacional – processo 

pelo qual as necessidades condicionam o comportamento humano, vale dizer que 

corresponde ao estímulo recebido pela pessoa que considerando seu estado de equilíbrio 

interno reage apresentando comportamentos de satisfação ou, inversamente, acaso o 

estímulo seja o de gerar tensão, em ações agressivas, desmotivadas ou mesmo 

desconectadas com o meio. 

As pessoas, portanto, preocupam-se em fazer o seu trabalho de formas diferentes. 

Elas diferem em suas interações com seus chefes e colegas. Elas diferem em termos dos 

                                                           
4 KANAANE, Roberto. O Comportamento Humano nas Organizações: O Homem Rumo ao Século XXI. 

2ª Edição, São Paulo: Editora Atlas, 1999, p. 81. 



hábitos de trabalho – rapidez em completar tarefas, conscientização em fazer um trabalho 

de qualidade, cooperação com os colegas, habilidades para lidar com situações com 

situações de pressão e coisas assim.  

Variam, portanto, no grau de motivação, no nível de esforço que estão dispostas a 

exercer suas tarefas, nos termos de criatividade que expõem nos seus trabalhos e nos 

termos da importância que dão a fatores como segurança, reconhecimento, promoção, 

apoio social, desafios no trabalho que fazem e disposição para trabalhar além da hora do 

expediente. O que singulariza as pessoas são as características psicológicas individuais 

como valores, atitudes, percepções, motivações e personalidades. É preciso reconhecer a 

influência exercida pelos fatores psicológicos individuais para entender a produtividade 

de empregados, absenteísmo, rotatividade e satisfação. 

Uma das principais causas que geram insegurança das pessoas nas empresas é a 

falta de feedback (retorno). Os funcionários ficam sem saber como estão indo no trabalho, 

pois não tem de suas chefias qualquer retorno quanto ao seu desempenho. É preciso que 

as chefias sejam treinadas para dar retorno sobre o desempenho de seus subordinados e 

que saiba o quanto isso é importante para eles.  

Nos cargos de produção, a auto avaliação do desempenho é mais fácil, pois, em 

um mesmo cargo, geralmente, conta-se com vários profissionais. Assim, pela simples 

comparação com o volume e a qualidade produzidos pelos seus pares, o funcionário pode 

avaliar o seu desempenho. Quando são estabelecidas metas de produção, fica ainda mais 

fácil avaliar-se, bastando comparar a sua produção com a meta estabelecida. 

  

Até mesmo em empresas onde a avaliação de desempenho está formalmente 

implantada, observamos a dificuldade que existe por parte de alguns chefes em 

realizar a entrevista de avaliação, que é o momento em que o avaliador tem que 

passar para o avaliado o resultado de sua avaliação, mostrando-lhe as suas 

impressões sobre seus pontos fortes e fracos. Devido a falta de dar feedback aos 

subordinados, ao longo do ano, nesses momentos há chefes que apenas 

apresentam o resultado da avaliação ao subordinado, sem seque fazer qualquer 

comentário.5 

 

 Já em relação aos cargos administrativos e de chefia, a comparação com o trabalho 

de seus pares nem sempre é possível, pois muitas vezes só há um ocupante nos cargos. 

Para os cargos administrativos, ao contrário dos cargos de produção e de chefia, costuma 

ser complicado estabelecer volumes de serviço para o ocupante de cada cargo, o que acaba 

dificultando a auto avaliação.  

                                                           
5 LUZ, Ricardo. Clima Organizacional. Rio de Janeiro: Qualimark Editora Ltda, 1996. 

 



Em suma, para Luz (1996), seria desejável que toda a empresa adotasse um 

sistema de administração de desempenho ou, no mínimo, que todas as chefias fossem 

treinadas sobre o assunto (definição de objetivos, acompanhamento de desempenho, 

avaliação dos resultados) para que se habituassem, de forma correta, a dar conhecimento 

aos seus subordinados sobre o seu desempenho, corrigindo-lhes os pontos fracos e 

reforçando-lhes os pontos fortes. 

 

IV – Retenção de talentos – estratégias 

 

 Parodi (2009) afirma que atualmente só sobrevive no mercado uma empresa que 

seja capaz de identificar, desenvolver e reter seus talentos, já que essa política está 

intimamente relacionada a aspectos econômicos, na medida em que se busca reter os 

profissionais cujos resultados são satisfatórios para a organização. 

 Chiavenato (2003) complementa essa assertiva ao colocar que “a organização 

viável, do ponto de vista de recursos humanos, é aquela que não apenas capta e aplica 

seus recursos humanos adequadamente, mas também os mantém na organização”. 

 Dentre as práticas mais comuns adotadas pelos profissionais de Recursos 

Humanos, a política de salários é destacada por Chiavenato (2003, p. 34) no trecho a 

seguir:  

Um dos aspectos mais importantes da filosofia de uma organização é o que se 

relaciona com a política de salários. O nível de salários é o elemento essencial 

na posição competitiva da organização no mercado de trabalho, como nas 

relações da organização com seus próprios empregados.6 

 

Por outro lado, o mesmo autor (2003, p. 35) também enfatiza a importância da 

concessão de benefícios nesse contexto e utiliza o termo Compensação para essa prática, 

que ele define como: “[...] sistema de incentivos e recompensas que a organização 

estabelece para remunerar e recompensar as pessoas que nela trabalham.” 

Desse modo, a compensação envolve a remuneração sob todas as suas formas 

possíveis, nas quais os benefícios se destacam como um diferencial nas políticas de 

Recursos Humanos. 

Vale lembrar que não basta apenas adotar certos benefícios, é necessário que haja 

critérios técnicos para que não percam sua característica recompensadora e se tornem 

apenas mais um item no cardápio oferecido ao colaborador. 

                                                           
6 CHIAVENATO, I. Remuneração, benefícios e relações de trabalho: Como reter talentos na 

organização. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 34. 



Além de remuneração competitiva e pacote de benefícios, outros fatores são 

essenciais para uma política de Retenção de Talentos, tais como: cultura e imagem da 

empresa perante o mercado; ambiente de trabalho saudável, com horário flexível e 

instalações adequadas; motivação constante; possibilidade de desenvolvimento de 

carreira; comunicação e clareza quanto aos objetivos, visão, missão e valores da empresa. 

De acordo com uma pesquisa realizada pela “Administradores” (2018), foi 

possível perceber quais são os benefícios que mais chamam atenção de talentos que os 

atraem e os retém. E como as empresas ficam em vantagem ao oferecerem atrativos que 

vão além do salário e descontos em desenvolvimento acadêmico. 

Refeição: Um dos mais comuns oferecido pelas empresas e mais querido entre os 

colaboradores devido a diversidade na hora de escolher os restaurantes. 

Alimentação: melhora na condição nutricional dos colaboradores, além de 

aumentar o poder de compra permite a escolha de alimentos variáveis e nos mais diversos 

supermercados. 

Combustível: Permite que o colaborador se sinta valorizado, pois pode perceber a 

preocupação da empresa com o seu deslocamento, levando em conta também a alta 

frequente dos combustíveis. 

Adiantamento salarial: integração direta com a folha de pagamento, permite a 

empresa adiantar uma parte do salário sem arcar com custos extras , ao colaborador é 

possível diversificar o vencimento de suas contas. 

Alimentação de natal: Quando creditada no vale alimentação, exclui-se os custos 

com armazenagem e movimentação das cestas e possibilita que o colaborador possa 

adquirir o produto que realmente deseja e no supermercado de sua preferência. 

Cultura: Permite compra de ingressos para shows, teatros também compra de 

livros, além de melhorar a qualidade de vida do funcionário o enriquecimento cultural 

afeta diretamente no desenvolvimento no trabalho. 

Farmácia: Enfatiza o lado humano da empresa e demonstra sua preocupação com 

a saúde do colaborador e de sua família, é importante saber que a empresa poderá contar 

com esse recurso em uma emergência. Ao firmar convenio com uma farmácia além de 

descontos a empresa oferece ao colaborador o desconto em folha de pagamento. 

Em síntese, alguns passos podem ser considerados como elementos chave no que 

concerne â retenção de talentos: recrutar as pessoas certas em primeiro lugar; melhorar a 

capacidade de gerenciamento dos lideres; dar aos colaboradores feedback constante e 

claro;  capacitar os funcionários a administrar suas próprias carreiras; incentivar a pró-



atividade; medir o desempenho dos funcionários continuamente e melhorar estratégias de 

retenção através de pacotes de benefícios. 
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