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DESPERDÍCIO DE TALENTOS NAS INDÚSTRIAS 

 

1. RESUMO 

Este trabalho aborda o desperdício de talentos dentro da indústria, mostrando os 

impactos em diversos âmbitos, causados por não haver o aproveito adequado da 

criatividade, habilidades, oportunidades de aprendizagem e outras atividades 

voltadas para o talento do indivíduo. 

Cada vez mais aceito dentro do grupo de desperdícios industriais, a abstenção 

do talento individual tem o potencial de gerar perdas na esfera financeira, qualitativa, 

motivacional e intelectual, que podem passar despercebidas quando não analisadas 

em sua real proporção. Em muitos casos as oportunidades de melhoria perdidas 

podem gerar prejuízos financeiros progressivos sem serem notados. 

Os métodos utilizados para este fim foram a pesquisa exploratória, o estudo de 

caso, além de livros e artigos acadêmicos. Em uma análise prévia, 90% dos 

entrevistados responderam que acreditam que o desperdício de talento pode 

acarretar em prejuízos para a empresa, e 75% responderam que passam por 

situação parecida, ou conhecem alguém nesta situação na empresa que presta 

serviços. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A indústria enfrenta problemas com desperdícios em diversas áreas, podemos 

citar os 07 (sete) desperdícios destacados na manufatura lean, filosofia de gestão 

que nasceu com o sistema Toyota de produção. 

Recentemente, um novo conceito de desperdício está se firmando no setor 

industrial, o desperdício de talentos. Mas o quanto isso pode impactar as indústrias? 

Segundo Liker (2005), há o oitavo desperdício: o desperdício da criatividade dos 

funcionários, perda de tempo, ideais, habilidades, melhorias e oportunidades de 

aprendizagem por não envolver ou ouvir seus funcionários. Isso traduz que o 

desperdício acarreta em diversos problemas como: custo elevado de manutenção, 

alto índices de inventário, layout improdutivo, capacidade excessiva de produção, 

demora na realização de atividades, insatisfação pessoal, mau planejamento, etc.  

Coda (1993) afirma que o clima organizacional é o indicador do grau de 

satisfação dos membros de uma empresa, em relação a diferentes aspectos da 
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cultura ou realidade aparente da organização, tais como: política de RH, modelo de 

gestão, missão da empresa, processo de comunicação, valorização profissional e 

identificação com a empresa. 

Recentemente afirmou Fernando Luna, diretor editorial da Editora Globo, em 

cerimônia de premiação das melhores empresas para se trabalhar 2018 que “gente 

feliz é 10% mais produtiva” e concluiu que estudos mostraram que 56% dos 

funcionários não estão satisfeitos com o trabalho. Essas afirmações nos levam a 

crer que a satisfação do colaborador em suas atividades impacta diretamente nos 

resultados da empresa. 

Segundo Chiavenato (2004, p. 448) “A gestão da qualidade total nas 

organizações depende fundamentalmente da otimização do potencial humano”. 

Estudos recentes demonstram que a baixa motivação, falta de atenção, baixa 

produtividade e alta rotatividade dentro de uma organização estão ligadas a 

ausência de qualidade de vida no meio de trabalho. 

 

3. OBJETIVOS 

Mostrar a potencial perda financeira das indústrias por desperdício de talentos, 

bem como evidenciar o retorno que a empresa tem com o reconhecimento 

profissional de colaboradores, no qual afeta diretamente em produtividade 

qualidade, e eficiência do serviço prestado. 

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia aplicada é pesquisa exploratória, que se utilizou de dados 

primários através de entrevistas com estudantes do ensino superior, público em 

geral, e colaboradores de 02 (duas) empresas diferentes do setor automotivo. Os 

dados coletados foram analisados e destacados em planilha. 

Além da pesquisa de campo foram utilizados dados secundários através de 

livros, estudo de caso e artigos acadêmicos que contextualizava e comprovava os 

resultados obtidos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Este trabalho busca demonstrar através de dados como as industriais tem 

prejuízos financeiros por mau gerenciamento de talentos e desperdício da mão de 
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obra em áreas não harmônicas, ou seja, onde o potencial do indivíduo não pode ser 

utilizado em sua plenitude. Para tal, utilizaremos o método de pesquisa de campo, 

pesquisas dentro das indústrias e estudos de caso. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foi realizada uma pesquisa de campo prévia onde 90% dos entrevistados 

responderam que acreditam que o desperdício de talento pode acarretar em 

prejuízos para a empresa, e 75% responderam que passam por situação parecida 

ou conhecem alguém nesta situação na empresa que prestam serviços. 
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