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RESUMO
O objetivo da pesquisa foi descrever as práticas de gestão de pessoas orientadas à
atração e retenção de talentos docentes numa instituição de ensino superior (IES)
privada da cidade de Contagem. Com essa finalidade, foi realizada pesquisa
descritiva, de natureza quantitativa e qualitativa. Na etapa quantitativa, enviou-se
questionário a todos os 122 docentes de graduação, dos quais foram respondidos
105, sendo considerados válidos todos para a pesquisa. E na etapa qualitativa,
foram entrevistados o diretor do campus, gestor de gestão de pessoas e nove
coordenadores de cursos. Os dados coletados foram gravados em áudio e
posteriormente transcritos e analisados em seu conteúdo por meio da técnica do
discurso do sujeito coletivo (DSC). Os resultados da pesquisa evidenciaram que os
fatores de atratividade e retenção de talentos definidos pela visão dos docentes e
demais entrevistados foram os mesmos, pois a pesquisa qualitativa aborda o clima
organizacional como principal fator de atração e retenção de talentos. Isso foi
igualmente constatado na pesquisa quantitativa, que revelou ser o ambiente de
trabalho agradável como fator de mais atração e retenção. Ficaram evidentes
também outros fatores relevantes, tais como a boa imagem de mercado, resultado
da empresa, bons salários e benefícios, qualidade de vida, estilo de gestão,
oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Entretanto, ainda que tenham sido
constatados tais apontamentos, percebeu-se que a IES não possui um plano
definitivo e efetivo de atração e retenção de talentos docentes. Com base nisso,
propõe-se que a instituição, por intermédio dos gestores do nível estratégico
(reitoria, diretor e gestor pessoas), promova o aumento da participação efetiva dos
coordenadores de cursos na elaboração dos processos de planejamento e
implementação das políticas e práticas de atração e retenção de talentos docentes,
fundamentado nos processos de gestão de pessoas, juntamente com seu
acompanhamento e reavaliação.

Palavras-chave: Atração de pessoas. Retenção de pessoas. Gestão de talentos.
Instituição de ensino superior privada.

ABSTRACT
The objective of the research was to describe the management practices of people
oriented to attract and retain faculty talent in a higher education institution (HEI)
Private city of Contagem. To this end, descriptive research was carried out
quantitative and qualitative nature. In the quantitative stage, we sent a questionnaire
to all 122 teachers of graduation, of which 105 were completed and are considered
valid for all research. And in the qualitative phase, we interviewed the director of the
campus, people management manager nine course coordinators. Data were
recorded on audio and later transcribed and analyzed in its content through the
collective subject discourse technique (DSC). The survey results showed that the
attractiveness factors and retaining talent defined by the sight of teachers and other
respondents were the same as qualitative research addresses the organizational
climate as the main factor in attracting and retaining talent. This was also verified in
the quantitative research, which proved to be the pleasant working environment as a
factor of more attraction and retention. Were also evident other relevant factors, such
as good market image, the company's results, good wages and benefits, quality of
life, management style, opportunity for growth and development. However, although
they have been noted such notes, it was realized that the HEI does not have a
definitive and effective plan to attract and retain faculty talent. Based on this, it is
proposed that the institution, through the managers of the strategic level (rectory,
director and manager people), promotes the increase of the participation of the
coordinators of courses in drawing up the planning process and implementation of
policies and practices attracting and retaining teachers talents, based on people
management processes, along with monitoring and reassessment.
Keywords: attraction of people. Retention of people. Talent management. Private
higher education institution.
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1 Introdução

O crescimento e desenvolvimento de uma organização no mundo empresarial da
atualidade dependem de diversos fatores e um dos que mais têm se destacado é
o fator humano. As pessoas se tornaram o foco da competitividade e os desafios
das organizações estão passando por diversas mudanças e transformações a
cada dia, incluindo como um dos papéis principais a política de motivar e manter
seus talentos (Peloso & Yonemoto, 2010). Para isso, as organizações necessitam
desenvolver e preservar o ambiente de trabalho cada vez mais desafiador, em
que os talentos possam ser encontrados, desenvolvidos e retidos, valorizando e
reconhecendo as pessoas de forma correta e transparente dentro do processo. O
objetivo deve ser a satisfação e a realização dos seus parceiros internos,
admitindo que, dessa forma, conseguirão atrair e reter os melhores talentos que
serão os elementos-chave para o seu sucesso.

Para Gonçalves e Caregnatto (2014), as ações realizadas para atração e
retenção de talentos são instrumentos de extrema importância para a gestão de
pessoas. Isso porque as pessoas tendem a ficar mais tempo trabalhando nas
melhores organizações, que oferecem mais estímulos motivacionais, ambientes
positivos, onde os empregados possam encontrar condições favoráveis para
trabalharem mais eficazmente, aliando-se a isso a oportunidade de efetivos
incentivos para seu desenvolvimento.

De acordo com Gusmão (2005), a retenção de talentos tem sido comumente
abordada no ambiente organizacional, sendo esta uma forma de demonstrar
valorização aos profissionais, adotando um novo modelo de gestão. A retenção
de talentos tem sido um dos grandes focos e diferenciais adotados pelas equipes
de gestão de pessoas de diversas empresas e que tem despertado a atenção dos
profissionais desse setor. Reter talentos, para Gusmão (2005), é, também,
promover a interação entre indivíduos e ações que buscam esforços para serem
somados à eficiência e eficácia na busca pelo reconhecimento, valorização e
sucesso.
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Trindade (2007) afirma que reter bons empregados pode ser uma das melhores
maneiras de promover o sucesso da economia atual do conhecimento, pois são
as pessoas e os ativos financeiros que contribuem para a sobrevivência da
empresa.

Diante desse contexto, a presente dissertação tem por objetivo descrever como
se configuram as políticas e práticas de gestão de pessoas orientadas à atração e
retenção de talentos docentes numa instituição de ensino superior (IES) privada
da cidade de Contagem. Para atingir o objetivo, foram abordados aspectos
teóricos sobre gestão de pessoas, talentos e processos de atração e retenção de
talentos.

O tema é importante pela necessidade de se entender como uma Instituição
ensino privada atua de forma estratégica por meio de suas políticas e práticas de
gestão de pessoas como fator diferencial na atração e retenção de talentos, por
causa disto buscou-se focar nos docentes de graduação.

Dutra (2002) informa que a maneira como as organizações efetuam a gestão de
pessoas vem passando por grandes transformações em todo o mundo. Essa
mudança é causada por grandes alterações no relacionamento entre as
organizações, pessoas e no modo como as pessoas encaram sua relação com o
trabalho.

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, divididos da seguinte forma:
nesta introdução são apresentados os elementos norteadores do estudo, quais
sejam: problema, objetivos da pesquisa e a justificativa. O referencial teórico que
dá base a este trabalho encontra-se no capítulo dois, que relata os principais
supostos teóricos que embasaram o trabalho ao longo da história e a evolução da
gestão de pessoas, com ênfase nas estratégias e processos de gestão de
talentos. O capítulo três descreve a metodologia utilizada, caracterização da
pesquisa, unidade de análise e observação, população e amostra e os
procedimentos para coleta e análise dos dados. O capítulo quatro foi estruturado
em quatro seções: a) a descrição das práticas de gestão de pessoas adotadas; b)
a análise do resultado da pesquisa quantitativa feita com base em um
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questionário aplicado aos docentes; c) a análise do resultado da pesquisa
qualitativa realizada a partir do roteiro de entrevista ao diretor do campus, gestor
de gestão de pessoas e coordenadores de cursos; d) apresenta a discussão dos
resultados obtidos da correlação das pesquisas documental, quantitativa e
qualitativa. E, finalmente, no capítulo 5 tecem-se as considerações finais, as
limitações da pesquisa, sugestões para estudos posteriores, recomendações e as
considerações gerenciais.

1.1 Problematização

O termo competitividade tem sido amplamente considerado pelas organizações
no mundo contemporâneo e, segundo Leonardo (2002), a abrangência do termo
vai além de apenas competir. Com o fator globalização, as organizações do
século XXI passaram a ter sua preocupação voltada não somente para os
concorrentes e as exigências do mercado, mas também, e principalmente, para
as pessoas.

Nesse sentido, atrair e reter talentos tem sido um dos maiores desafios
enfrentados pelas organizações. Conforme Trindade (2007), tal desafio se
relaciona a diversos fatores, entre eles motivação, plano de carreira e qualidade
de vida no trabalho.

Chowdhury (2003) completa a ponderação de Trindade (2007), opinando que o
dinheiro não é mais considerado pelos profissionais talentosos como o elemento
principal para despertar a atenção deles para determinada empresa. As pessoas
de talento querem fazer parte de uma empresa na qual podem confiar, uma
empresa que as entusiasme, pois eles querem a possibilidade de crescimento e
aprendizado.

[...] aumentar os salários não necessariamente leva as pessoas a trabalhar
com mais afinco, pode, no entanto, deixá-las satisfeitas o bastante para
que outros fatores possam motivá-las. Por outro lado, se o salário ou as
condições de trabalho causam insatisfação, as pessoas tornam-se
desmotivadas, e nenhum outro elemento será capaz de motivá-las (Gil,
2001, p. 208).
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Ainda para Gil (2001), para alterar esse cenário passou a ser papel da gestão de
pessoas elaborar o projeto de recrutamento, seleção e acompanhamento na
empresa, além ainda de treinar os colaboradores, atendendo às necessidades da
empresa e também dos profissionais. Isso porque o desafio atual que as
organizações têm enfrentado requer métodos eficazes de como atrair e reter
talentos. Leonardo (2002) ressalta que jamais houve tanta preocupação por parte
das empresas em reter talentos como atualmente. Além disso, tal fato passou a
ser uma das mais importantes ações estratégicas aplicadas pelas organizações
para o sucesso do negócio e, por isso, visam evitar a rotatividade.

Além do exposto, no mundo contemporâneo, a velocidade das mudanças afeta
pessoas e organizações. Pode ser levada em consideração a rotatividade de
empregados, ao contrário das gerações precedentes, que possuíam valores como
obediência e troca de sacrifícios na vida pessoal por estabilidade no emprego. Em
alguns casos, iniciavam sua vida em determinada empresa e nela permaneciam
até a aposentadoria (Sarsur, Pedrosa e Sant’Anna, 2003).

Quége (2008) destaca que os índices elevados de rotatividade são um fator
preocupante em qualquer organização, pois geram sérios problemas, como a
perda de capital intelectual, fuga de conhecimento e memória corporativa, riscos
que envolvem a carteira de clientes e recursos financeiros diretos e indiretos,
desequilíbrio no clima organizacional, sobrecarga de trabalho para os que ficam,
custos inerentes a recontratação ou reposição da vaga, entre outros.

Com essa rotatividade as instituições acabam perdendo seu capital humano, que
possui excelente potencial e larga experiência. Mas, para reduzir essa
rotatividade, é necessário que as empresas promovam programas de retenção de
talentos (Crawford, 2004).

Dries (2013) indica que, nas organizações com grande proporção de empregados
com alto valor e considerados únicos, é esperado que a continuidade, entenda
como a retenção e a sucessão dos empregados-chave, esteja na prioridade dos
gestores, uma vez que elevada rotatividade, nessas condições, pode ameaçar o
desempenho da organização.

20

O grande estímulo das empresas na atração e retenção de profissionais
talentosos é conseguir promover a satisfação profissional e pessoal. No entanto,
para que essa satisfação seja possível, as empresas no atual cenário corporativo
precisam também encontrar profissionais talentosos que possam se alinhar e se
adaptar aos valores e cultura organizacional (Trindade, 2007).

Contudo, Robbins (2005) identifica como desafios da empresa atrair e reter
talentos com aspectos como clima organizacional negativo, ausência de plano de
carreira na empresa e falta de reconhecimento profissional. São fatores que, além
de não reterem talentos, geram grande rotatividade de empregados nas
organizações.

Com

base

nessas

informações,

as

IES

privadas,

principalmente,

vêm

demonstrando preocupação em se adaptaram e se organizaram para tentar
garantir a qualidade e o aperfeiçoamento de seus processos e resultados
acadêmicos. O intuito é obter docentes capazes de educar verdadeiramente seus
alunos, mesmo nas condições mais adversas de trabalho (Lobo, 2003).

Pedrosa (2011) reporta que a educação está passando por transformações no
seu mercado e na forma de atuação e que tais mudanças interferem tanto no
conceito de educação quanto no que se refere ao tipo de administração e gestão
escolar. O aumento na oferta de vagas de cursos superiores oferecido por
inúmeras IES particulares abertas em todo o país leva a uma grande demanda
por profissionais da educação.

O segredo da renovação de nossas escolas, no sentido de se adaptarem às
novas exigências da formação e da educação, do ensino e da aprendizagem,
em mudanças profundas e aceleradas, passa por uma mudança qualitativa,
radical, dos professores. Não se trata apenas de saber mais, mas de um
saber qualitativamente diferente que assenta numa atitude e numa maneira
de ver diferentes (Alarcão & Tavares, 2003).
Diante de todas essas mudanças, Bezerra e Helal (2009) salientam a importância
da busca por um corpo docente mais qualificado e preparado, que tenha
habilidade e capacidade de se adequar às constantes modificações que ocorrem
no setor da educação, principalmente em relação ao perfil profissional docente.
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Conseguir evitar o aumento da rotatividade de professores ao longo de um
mesmo período letivo pode prevenir transtornos recorrentes ao mau desempenho
dos alunos em termos de aprendizado, devido à falta de adaptação a um novo
profissional e à desarticulação entre conteúdos devido à sua ruptura (Bahia,
2009).

Em face desse contexto, a pergunta que norteou o trabalho foi: como se
configuram as práticas de gestão de pessoas orientadas à atração e retenção de
talentos docentes numa IES privada da cidade de Contagem?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

Descrever as práticas de gestão de pessoas orientadas à atração e retenção de
talentos docentes numa IES privada da cidade de Contagem.

1.2.2 Objetivos específicos

a) Descrever as práticas de gestão de pessoas adotado pela IES.
b) Identificar as práticas utilizadas na organização para atração e retenção de
talentos docentes, verificando de que forma estão alicerçados nos
processos de gestão de pessoas.
c) Verificar de que forma se deu o planejamento e implementação das
práticas de atração e retenção de talentos docentes.
d) Indicar

de

que

forma

os

gestores

participam

do

processo

de

acompanhamento e reavaliação das práticas de atração e retenção de
talentos docentes.
e) Relatar os desafios relacionados às práticas de atração e retenção de
docentes.
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1.3 Justificativa

Na área da Administração, o tema sobre atração e retenção de talentos se mostra
de suma relevância, pois envolve a gestão de pessoas da organização de modo
que a administração saiba lidar com essa realidade e necessidade de procurar
profissionais de sucesso. Além do exposto, o tema desta dissertação deve ser
estudado pelo fato de, atualmente, em decorrência da complexidade a qual as
organizações vivem, elas devem estar atentas ao mercado. Para tanto, é por meio
da flexibilidade que elas poderão conseguir profissionais que estudam ou
desenvolvem política de atração e retenção de talentos de modo a identificar
características

específicas

que estimulam

a avaliação de desempenho,

treinamentos e outros.

Além disso, acredita-se que as pessoas sejam o principal ativo usado pelas
empresas como uma forte estratégia para se colocarem à frente dos
concorrentes. Mas, para isso, precisam contar com o conhecimento e dedicação
dos profissionais talentosos. Desse modo, a empresa conseguirá se manter em
um nível mais elevado quanto às demais organizações, pois os talentos agregam
valor ao negócio, permitindo que todas as oportunidades de mercado sejam
aproveitadas (Ferri, 2006).

O desenvolvimento deste trabalho também se justifica por possibilitar a busca por
mais conhecimento sobre talentos e fatores relevantes na tomada de decisão, à
medida que a valorização do capital humano alinhado ao âmbito e à estratégia da
empresa poderá atrair e reter pessoas.

Quanto aos empregados da instituição pesquisada, eles poderão ser beneficiados
com a possibilidade de revisão ou melhorias das políticas de gestão de pessoas.
Uma vez que a alta rotatividade de profissionais qualificados acarreta impacto, em
termos de tempo, recurso e credibilidade junto aos clientes, assim como na
imagem da organização, entre outros, este estudo poderá contribuir para a
organização no sentido de evitar perdas de investimentos feitos em seus
profissionais.
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No âmbito acadêmico, esta pesquisa se torna justificável em função dos
benefícios que poderão advir de seus resultados, que servirão de fonte de
consulta para estudos posteriores por meio da contribuição das estratégias
adotadas na atração e retenção de talentos com o intuito de atingir os objetivos
organizacionais. Abordando aspecto de ordem pessoal, o pesquisador tem uma
motivação especial, pelo fato de o tema estar diretamente ligado à área de
atuação do pesquisador, além de agregar conhecimentos técnicos, vislumbrando
novas oportunidades na carreira de docente e profissional.
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2 Referencial Teórico

2.1 Gestão de pessoas: conceitos e evolução

A presente seção destina-se à caracterização da gestão de pessoas, identificando
a fundamentação teórica a respeito da evolução e definição da área. A gestão de
pessoas é um tema importante primeiramente porque é nas organizações que as
pessoas passam a maior parte de suas vidas, E também porque as organizações
dependem das pessoas para atingirem seus propósitos e obterem sucesso.

Nóbrega e Ferruccio (2002) explicam que nas organizações as pessoas são os
principais ativos, fonte principal da vantagem competitiva. O departamento de
gestão de pessoas, ao longo dos anos, passou por diversas mudanças, de modo
que sua evolução se fizesse voltada para pessoas.

Segundo Vergara (2009), quando surgiu, o setor de Recursos Humanos (RH) era
conhecido como uma área da empresa que somente aplicava testes em
candidatos às vagas existentes, não tendo qualquer participação efetiva nas
tomadas de decisões da empresa. Contudo, com o passar dos anos e com o
efeito da globalização, as organizações tiveram que acompanhar as mudanças
que surgiram, para se manterem no mercado. Entre tais transformações
ocorridas, tem-se o RH que, hoje, não somente aplica testes de admissão, mas
também faz parte de todas as decisões importantes da empresa, acompanhando
todos os processos, auxiliando no desenvolvimento e crescimento da mesma.

Conforme exposto por Vergara (2009), nota-se que as mutações competitivas
geradas pela globalização fez com que o setor de RH se tornasse uma área de
gestão de pessoas, em que ele analisa o desempenho do colaborador, faz elo
entre fornecedores, diretores e outros, entre diversas outras tarefas que a ele
cabe, tornando-se indispensável para o crescimento da organização.

Ao longo do tempo, as organizações experimentaram diferentes formas de
administrar pessoas e, certamente, esses modelos de gestão atendiam às
necessidades do cenário em que se inseriam e guardavam coerência com as
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práticas do mercado e suas exigências. Para Dutra (2008), historicamente, as
organizações consideraram as pessoas como insumo e, nessa condição, as
administraram. Ainda segundo Dutra (2008), embora tenham ocorrido grandes
transformações na forma de produção, os conceitos de gestão de pessoas e suas
práticas gerenciais permaneceram focadas no controle das pessoas.

Junqueira (2005) enfatiza que é importante que a empresa considere o fato de
que o setor de RH deverá ser sempre o modelo para as demais áreas, mesmo
porque é ele o responsável por ligar todos os departamentos da organização. Por
isso, o RH deverá estar sempre disponível para receber os colaboradores quanto
a sugestões, críticas, necessidades e outros. Dessa forma, o autor afirma:

Cabe ao gestor de recursos humanos identificar os pontos fortes da
organização, ou seja, aquelas características da empresa ou do grupo de
colaboradores que são um diferencial competitivo em relação ao mercado e
à concorrência. A atuação de RH na análise e na determinação dos planos
estratégicos com base nos pontos fortes é de vital importância para o
crescimento da empresa (Junqueira, 2005, p. 9).
Barbosa (2005) defende que a área de gestão de pessoas, inicialmente
denominada administração de recursos humanos, surge com uma perspectiva
mecanicista, visando ao controle e considerando as pessoas no mesmo grau de
importância que os demais recursos da organização. O empregado é conhecido
como um número, com horários, obrigações, deveres e metas a cumprir. Esse
cenário muda com a moderna gestão de pessoas, que considera o empregado o
seu capital intelectual valorizado, podendo contribuir de forma positiva e eficaz
para o atingimento das metas, crescimento da produção, melhoria da qualidade e
desenvolvimento da empresa.

A gestão de pessoas passa a ser assunto relevante e urgente para o crescimento
da produtividade das organizações, visto que por meio desse setor é possível
manter a qualidade dos produtos e serviços, alcançar metas e, ainda, formar o
quadro de colaboradores capacitados e motivados. Nesse aspecto, cada vez mais
as organizações acreditam que investir na gestão de pessoas é um dos caminhos
para o sucesso, pois são as pessoas que compõem as organizações.
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Além do exposto, Vieira e Carvalho (2015) afirmam que a gestão de pessoas na
atualidade não pode mais ser vista como uma despesa para as empresas, mas
sim como uma ferramenta de suma importância para o desenvolvimento das
organizações que têm foco na produtividade, no mercado de trabalho e no
crescimento amplo da organização.

Lopes (2009) sinaliza que a autoridade do sujeito será legitimada na empresa por
meio da relação do seu trabalho com o objetivo da empresa, que de alguma forma
irá influenciar no conceito que ele tem sobre o mundo do trabalho. O autor ainda
destaca que, no trabalho, a construção da identidade do sujeito no trabalho
também é influenciada pelos interesses pessoais e coletivos, uma vez que ele
estará frequentemente ligado na empresa por meio dos arranjos sociais. Nesse
caso, os indivíduos escolhem, mesmo que inconscientemente, aquelas pessoas
que farão parte do seu universo social, com a finalidade de aumentar seus
espaços de poder na empresa. Tal fato também auxilia no processo de motivação
e autoestima positiva.

Toda organização, conforme Bergamini (1998), é um conjunto de pessoas que
fazem o seu sucesso e está ligado diretamente ao desempenho das pessoas nela
envolvida. As organizações são constituídas de pessoas e delas dependem para
atingir seus objetivos e cumprir suas missões. E para as pessoas, as
organizações constituem o meio pelo qual elas podem alcançar vários objetivos
pessoais.

No entendimento de Bergamini (1998), as empresas devem se ater às mudanças
que ocorrem, buscando inovações de forma a garantir o seu sucesso. Entre essas
mudanças a que elas devem se adequar, tem-se a globalização. Esse pode ser
considerado um fator que interfere na sociedade de forma a atingir pessoas e
empresas, e estas são obrigadas a reorganizar seus conceitos quanto ao cenário
contemporâneo mercadológico e tentar acompanhar as novidades que chegam.

A existência de padrão, modelos, regras, atitudes e normas que permitam a
interação de pessoas faz-se necessária quando há objetivos comuns. A
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constituição desse modelo e padrões indispensáveis à sobrevivência do grupo é o
que se chama cultura. Nesse sentido, Fleury e Fischer (1989) registram:

A cultura é concebida como um conjunto de valores e pressupostos
básicos expresso em elementos simbólicos, que em sua capacidade de
ordenar, atribuir significações, construir a identidade organizacional, tanto
age como elemento de comunicação e consenso, como oculta e
instrumentaliza as relações de dominação (Fleury & Fischer, 1989, p. 117).
A ideia de que toda organização é uma combinação de esforços é dada por
Maximiano (1992), pois cada indivíduo tem a finalidade de alcançar propósitos
coletivos, independentemente de seu ramo de atuação, seja a empresa um
grande laboratório, rede de supermercados, hospital, restaurante ou uma
pequena oficina. O que se percebe é que todas possuem, distintamente, a sua
história, a sua cultura, os seus valores e a sua missão, que seja uma pequena,
média ou grande empresa.

Na visão de Morgan (1996), toda organização está inserida em um espaço
cultural e social e é esse espaço que determina como ela será administrada. Toda
organização recebe influência do contexto cultural onde se insere. Porém, nem
todas as instituições estão dispostas a mudar para acompanhar o contexto global
em que estão inseridas, devendo então a gestão de pessoas promover a inserção
da organização no mercado competitivo, mantendo metas e inovação.

Como principal referência, muitas empresas consideram a visão de futuro um
horizonte viável e, por isso, estabelecem em suas áreas estratégicas a gestão de
pessoas

para

o

atendimento

às

suas

prioridades

institucionais

(Bueno, 2003). Cabe a essa área definir objetivos, estratégias e ações, nos quais
se encontram a implantação dos programas de capacitação e de avaliação de
desempenho dos empregados, estabelecendo também os critérios mais eficazes
para a otimização da distribuição da força de trabalho da instituição, bem como
promover a motivação dos colaboradores.

Conforme Bueno (2003), cada organização desenvolve a política de gestão de
pessoas mais adequada à sua filosofia, às suas necessidades, hierarquias e sua
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realidade, porém essa política deve abranger o que a organização pretende sobre
alguns aspectos específicos principais de cada empresa, tornando mais viável à
organização melhor efetivação desse setor, tendo participação na tomada de
decisão.

A gestão de pessoas que tradicionalmente é conhecida como
Administração de Recursos Humanos, interage diretamente e
concomitantemente com as pessoas e as organizações. Quando dizemos
que estamos administrando uma organização, estamos também
administrando as pessoas inseridas nela com todos os seus recursos
(Bueno, 2003, p. 13).
De acordo com Gil (2001), o setor antes conhecido como recursos humanos
evoluiu e se transformou em gestão de pessoas, conquistanto mais valorização
do trabalho e sendo reconhecido como uma forma estratégica para a
organização.

Gil (2001) completa o enunciado de Bueno (2003), dizendo que os papéis da
gestão de pessoas são diversos, podendo ainda desenvolver o de comunicador,
estabelecendo elo entre a gerência e colaboradores e promovendo o diálogo com
cliente, líderes sindicais e fornecedores, entre outros. Ainda para o autor, na
gestão de pessoas é possível que seja analisado e avaliado o desempenho dos
profissionais, definindo padrões que permitam a construção de instrumentos que
possam avaliar o desempenho das pessoas que atuam na organização e
esperam por uma oportunidade de crescimento.

Pode-se afirmar, com base em Brandão (2004), que a gestão de pessoas é hoje
vista como uma atividade de respeito e indispensável para as organizações e tem
o apoio dos diretores e gestor. Seu objetivo final é alcançar um desempenho que
combine com as necessidades da empresa e das pessoas que ali trabalham.

Segundo Bueno (2003), os objetivos principais da gestão de pessoas são ajudar a
empresa a atingir os objetivos e realizar a missão, desenvolver e manter
qualidade de vida no trabalho, administrar as mudanças organizacionais,
proporcionar competitividade à organização, aumentar a satisfação dos
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colaboradores no ambiente de trabalho e proporcionar à empresa talentos bem
treinados, capacitados e motivados, resultando no sucesso da organização.

Legge (1995) e Demo, Fogaça, Nunes, Edrei e Francischeto (2011), discutem que
práticas adequadas de gestão de pessoas devem promover o comprometimento
dos empregados e, como consequência, boa vontade para agir de maneira
flexível e adaptativa rumo à busca da excelência nas organizações. Os autores
enfatizam que as políticas de gestão de pessoas assumem conotação especial no
desenvolvimento, na valorização e na retenção de talentos.

Além do exposto, Lacombe e Chu (2008) observam que é diante das grandes
transformações pelas quais tem passado a sociedade contemporânea que é
facilmente reconhecida a importância da gestão de pessoas no sucesso das
organizações, pois é esse setor que busca dominar tais mudanças para a
sobrevivência da empresa no mercado.

Sveiby (1998) sugere que diante das mudanças pode-se verificar a relevância da
gestão de pessoas para o sucesso das organizações, pois é ela quem age
diretamente na estrutura hierárquica, desde o setor produtivo até a liderança,
gerindo conhecimento, colaboradores, capital humano e talento. É papel da
gestão de pessoas constituir e consolidar pessoal comprometido com a missão,
visão, valores e metas da organização. Para tanto, a gestão de pessoas faz uso
de processos seletivos, treinamento, capacitação, aperfeiçoamento, competência
e desenvolvimento de habilidades individuais, melhorando os recursos e
investimentos para alcançar o sucesso.

Lacombe e Chu (2008) preconizam que fatores intangíveis precisam ser levados
em consideração sempre que a empresa tratar de pessoas, pois uma vida para
ter equilíbrio nas suas diferentes esferas deve ter sucesso profissional, financeiro,
saúde física, relacionamentos, realização pessoal, entre outros. Nesse aspecto,
deve-se considerar a pirâmide de Maslow, que classifica as necessidades
humanas conforme o grau de importância, como: autorrealização, estima, social,
segurança e necessidades fisiológicas, nessa busca pela satisfação mútua,
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juntamente com os objetivos comuns entre empregado e organização que atua
com a gestão de pessoas.

De acordo com Gil (2001), ao serem consideradas como parceiros e não simples
empregados, os colaboradores tendem a ser mais comprometidos e, assim, a
organização é vista em uma relação de desenvolvimento. A atuação e a
cooperação dos indivíduos são essenciais para modificar o modo de gerir e, como
resultado, é necessário que as pessoas sejam percebidas como atores que
participam diretamente das mudanças na organização.

Nesse contexto, os empregados e seus conhecimentos tornaram-se o centro das
estratégias organizacionais e de gestão de pessoas, que por sua vez é
estabelecida como sendo fundamental nas organizações, pois possibilita a
conexão entre as estratégias organizacionais e pessoas (Mello, 2014).

Assim, Gil (2001) destaca que a empresa, ao desenvolver uma cultura
organizacional em que os indivíduos são considerados como os principais
responsáveis pela imagem e sucesso da empresa, deve promover a motivação
dos mesmos, não o controle. É necessário não apenas prever as dificuldades e
problemas, mas também corrigi-los, e a melhor forma para isso é investir nas
pessoas.

2.1.1 Modelos e perspectivas de gestão de pessoas

Na linha de pensamento de Dutra (2002), ao se falar em modelo de gestão de
pessoas, refere-se ao fato de a empresa gerir por meio de um exemplo que já
existe, fazendo somente as mudanças e adaptações necessárias para atender à
sua necessidade. Assim sendo, entende-se que modelo de gestão se trata do
modo como as organizações estruturam as atividades (tarefas) e recursos
humanos (pessoas), a partir da adoção de métodos, procedimentos e normas.
Dessa forma, ao adotar um modelo de gestão, este irá refletir a cultura, valores,
visão e missão da empresa.

31

Os modelos de gestão podem ser resumidos em tradicionais e modernos, como
sugere Ribeiro (2005). Os modelos tradicionais são a administração clássica
(tarefas e estruturas), a administração comportamental (pessoas e relações) e a
administração neoclássica (objetivos, eficiência e eficácia).

O autor explica que a administração clássica teve início com os trabalhos de
Taylor e Ford. Trata-se de um modelo conhecido pelos fundamentos
desenvolvidos por Taylor e Ford que, ao perceberem a necessidade de
determinar o tempo preciso para a realização de diferentes forças de trabalho,
criaram um modo em que a execução se fizesse de maneira correta.

Assim, este estudo levou à análise de tempo e movimento, visto como o estudo
sistemático ligado aos sistemas de trabalho que tem como propósito final a
projeção de melhores métodos de trabalho. Esses melhores métodos referem-se
a baixo custo, padronização de uma técnica de trabalho, além de administração
com eficácia do tempo gasto por uma pessoa qualificada e devidamente treinada
em um ritmo normal, como proposto por Taylor e Ford (Ribeiro, 2005).

Ulrich (2000) evidencia que a necessidade observada por Taylor e Ford sobre o
tempo e movimento para a divisão da força de tarefas fez com que seus estudos
levassem à racionalização dos trabalhos realizados com base em dois princípios
básicos da administração científica: o estudo analisado e simplificado pela
administração e o planejamento e controle do trabalho.

Quanto ao modelo comportamental, Marras (2010) explica que se trata de um
modelo que começou a ser estudado a partir do ano de 1920, com o surgimento
da escola das relações humana, voltado para a satisfação do empregado.
Contudo, ainda que as empresas tenham como foco a preocupação com o ser
humano que ali trabalhar, na verdade acredita-se que a ideia, mesmo com o
modelo comportamental, fosse conseguir aumentar a produção e produtividade de
modo a alavancar as vendas. Assim, com o modelo comportamental de gestão,
as empresas passaram a despender altos investimentos com as ações que
promovessem o bem-estar do trabalhador, deixando de ser, a partir de então,
tratado como operário e visto como empregado.
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O modelo de gestão neoclássico, segundo Marras (2010), tem seu fundamento
voltado para a prática da administração, em que a prioridade é o alcance de
resultados palpáveis e concretos. Esse modelo de gestão tem como finalidade
voltar-se para a ação administrativa e demais ferramentas da administração.
Nesse modelo, as normas da administração clássica e comportamental também
são reafirmadas, mas reestruturadas para se voltarem para uma configuração
mais flexível e ampla, para serem usados todos os princípios em conjunto.

No que se refere aos modelos modernos de gestão, Ulrich (2000) afirma serem a
gestão sistêmica (ambiente e relacionamento de processos) e a gestão
contingencial (variáveis e flexibilidade). A gestão sistêmica é um modelo em que a
empresa é constituída por vários subsistemas e estes, por sua vez, interagem,
potencializam-se e se influenciam entre si. É um modelo que faz com que a
organização passe a interagir com o seu ambiente externo de modo a influenciar
e sofrendo tal influência, pois é voltado para o ambiente e o relacionamento de
processos.

A respeito do modelo de gestão contingencial, o autor afirma que seu foco é a
capacidade da organização em de adaptar aos ambientes de constantes
mudanças, bem como às demandas dos clientes e mercado. Contudo, seja qual
for o modelo de gestão de pessoas adotado pelas organizações, tem-se
observado que elas estão cada vez mais se preocupando em descobrir,
desenvolver e reter seus talentos.

2.1.2 Processos de gestão de pessoas

Conforme Espanha e Favero (2015), o mercado de trabalho está cada vez mais
competitivo. Para que a empresa possa ganhar terreno, é de vital importância que
os funcionários sejam tema nas reuniões da alta direção. Entre as discussões
sobre os novos projetos, o interessante é pensar e elaborar métodos mais
atrativos para os colaboradores, para obtenção de um retorno positivo, acabando,
assim, com o baixo desempenho e aumentando o grau de conhecimento e
produtividade. Nesse mesmo panorama, uma organização que considera o
empregado como ponto estratégico da sua competitividade provavelmente obterá
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destaque em meio aos seus concorrentes, pois a valorização do capital humano
tem sido a chave para o sucesso de muitas empresas.

Gil (2001) enfatiza que as empresas modernas que se destacam no mercado de
trabalho são aquelas que valorizam seu capital intelectual, que é composto
fundamentalmente das pessoas que as integram. Para o autor, os empregados
das empresas e instituições públicas e privadas se constituem no diferencial de
competitividade capaz de produzir dividendos que influenciam no sucesso e
reconhecimento das marcas. Portanto, as pessoas passam a ser vistas como
seres integrados e comprometidos com a organização, e não apenas como força
de manobra e geração de lucros.

A gestão eficaz das pessoas é importante para fazer com que os seus integrantes
cooperem entre si para alcançar os objetivos organizacionais e ao mesmo tempo
possibilitar o alcance de objetivos individuais de crescimento e valorização
(Gil, 2001). Além disso, o setor de RH também é constituído pelo gestor, sendo
esse de suma importância quanto à responsabilidade nos processo de gestão,
tais como alcançar os objetivos estratégicos e operacionais da organização,
motivar os empregados e desempenhar com eficácia seu papel.

Dutra (2002) reconhece que a maior parte das organizações adota um modelo de
gestão de pessoas que inclui seis processos básicos, que são agregar, aplicar,
recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas.

A agregação de pessoas é feita por meio de processos utilizados para incluir
novas pessoas na empresa. Podem ser denominados processos de provisão ou
de suprimento de pessoas. Incluem recrutamento e seleção de pessoas. Esse é
um processo que tem o propósito de selecionar pessoas as quais apresentem o
perfil adequado para determinados cargos, de modo que a empresa possa
agregar qualificado capital humano, bem como pessoas devidamente capacitadas
para o cargo. É uma forma de contribuir para que o candidato seja capaz de
desempenhar todo seu potencial e conhecimento na função escolhida e definida
para a própria carreira. Dessa forma, ele poderá se desenvolver rapidamente
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dentro da empresa, fazendo com que os resultados e metas desejadas sejam
alcançados (Dutra, 2002).

De acordo com o autor, aplicar pessoas é processo utilizado para desenhar as
atividades que as pessoas irão realizar na empresa, orientar e acompanhar seu
desempenho. Inclui desenho organizacional e desenho de cargos, análise e
descrição de cargos, orientação das pessoas, movimentação interna e avaliação
do desempenho. Além disso, trata-se de um processo que envolve recrutamento
e seleção, de modo que as pessoas possam ser integradas à empresa,
posicionadas de acordo com os respectivos cargos e atividades, bem como
realizar a avaliação a respeito do desempenho apresentado.

Saber recompensar pessoas, segundo Dutra (2002), refere-se aos processos
adotados para incentivar as pessoas e satisfazer suas necessidades individuais
mais elevadas. Incluem recompensas, remuneração e benefícios e serviços
sociais. Entre as formas de recompensar pessoas, tem-se a remuneração,
podendo ser fixa, variável ou estratégica.

A remuneração fixa diz respeito aos valores pagos a título de salário-base. Salário
é tudo aquilo que é pago ao trabalhador pelo serviço prestado em função de um
contrato estabelecido com o empregador. O valor do salário é variável conforme
acordo entre empregado e empregador. Há um valor mínimo estabelecido pela
Constituição, reajustado anualmente pelo governo. Este é o parâmetro salarial
mais baixo que um trabalhador pode receber, exceto em jornada de menos de
220 horas mensais e 44 horas semanais (Dutra, 2002).

É importante destacar que o salário não é apenas a parcela fixa estipulada em
contrato de trabalho, mas agregam-se a ele as comissões, gorjetas, abonos, etc.
O pagamento do salário não deve exceder um mês, e nunca poderá ser inferior
ao mínimo, desde que cumpra a carga horária de 44 horas semanais (Oliveira,
2011).

A remuneração variável relaciona-se a todo sistema remunerativo cujo valor final
varia em conformidade às metas alcançadas, aquelas que foram previamente
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planejadas, sejam elas de caráter quantitativo ou qualitativo. A remuneração
variável é também intitulada por alguns autores como remuneração por
desempenho/performance. A adoção do sistema de remuneração variável tem
sua origem no começo do século XX, com o propósito de estabelecer prêmios por
produtividade ou pagamento por peça produzida. Uma das razões para sua
utilização é vincular a recompensa/ reconhecimento ao esforço do indivíduo para
atingir o resultado estipulado (Wood & Picarelli, 2010).

Segundo Dutra (2002), os tipos mais frequentes de remuneração variável são,
entre outros, a participação nas vendas; participação nos resultados; participação
nos lucros; e participação acionária.

A remuneração estratégica é, segundo Dutra (2002), um misto de todas as formas
disponíveis atualmente, ou seja, a remuneração fixa propriamente dita, os
benefícios e demais vantagens oferecidos pela organização: a remuneração por
competências

e/ou

habilidades,

remuneração

variável,

remuneração

por

resultados e outras formas.

Sobre desenvolver pessoas, Dutra (2002) explica que se trata de um processo
usado pela empresa para capacitar e incrementar o desenvolvimento profissional
e pessoal. Inclui treinamento e desenvolvimento das pessoas, programas de
mudanças e desenvolvimento de carreiras e programas de comunicação e
consonância. Esse processo visa realizar a manutenção do desenvolvimento do
empregado para sua área específica de atuação e demais possíveis áreas nas
quais

ele

possa

desenvolvimento

de

crescer

profissional.

pessoas

também

Geralmente,
envolvem

os

fatores

processos

de

relacionados

à

preparação de líderes, de aprendizagem e de novos talentos.

No caso de manter pessoas, o autor afirma ser um processo utilizado para criar
condições ambientais e psicológicas satisfatórias para as atividades das pessoas.
Inclui administração da disciplina, higiene, segurança e qualidade de vida e
manutenção de relações sindicais. Manter pessoas não é somente fazer o
recrutamento, a seleção, o desenvolvimento dos empregados, pois as empresas
precisam manter esse recurso humano, por se tratar do seu bem maior. Por isso,
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as empresas devem se ater ao fato de que precisam desenvolver todos os
processos, desde o começo, com foco em manter tais colaboradores, inclusive,
motivados, satisfeitos e com qualidade de vida no trabalho (Dutra, 2002).

Monitorar pessoas é explicado por Dutra (2002) como sendo um processo que
visa acompanhar e controlar as atividades das pessoas e verificar resultados.
Inclui banco de dados e sistemas de informações gerenciais. Além disso, tem
também como objetivo fiscalizar se as regras e normas internas estão sendo
cumpridas, bem como, e principalmente, o desenvolvimento do autocontrole dos
empregados quanto às metas e resultados que devem ser alcançados. Monitorar
pessoas é, portanto, um processo que está diretamente associado ao modo pelo
qual as metas e os objetivos precisam ser alcançados, tendo como base a
atividade das pessoas.

2.2 Gestão de talentos: conceitos e tipologias

Segundo Fidelis e Banov (2007), a gestão de pessoas é uma área que existe nas
organizações focada nos recursos humanos, mas que também tem buscado
formas para atrair, desenvolver e reter empregados talentosos. É importante
enfatizar que a palavra “talento” é subjetiva, que transmite uma ideia positiva para
caracterizar qualidades que as pessoas têm de melhor.

Assim sendo, os autores acreditam que as empresas precisam e estão focando
mais na gestão de talentos, demonstrando a valorização que cada empregado
possui para o sucesso dos negócios. Entretanto, para que as empresas se tornem
competitivas, devem, também, atrair e reter os melhores talentos.

Os talentos são difíceis de definir, mas em diversas profissõeseral podem ser
considerados como pessoas que detêm a combinação de visão estratégica,
competências

de

liderança,

maturidade

emocional,

competências

de

comunicação, capacidade para atrair outros talentos, instintos empreendedores,
competências funcionais e grande orientação para os resultados (Zaccaro, 2008).
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Carrara, Nunes e Sarsur (2013) explicam que a pessoa talentosa, no contexto
organizacional, não tem como receber uma característica ou descrição básica que
a defina, pois o talento é tratado conforme a necessidade de cada empresa, de
modo que sejam agregadas características que se completam.

Além do exposto, os autores sinalizam que talento pode ser considerado a soma
de todas as habilidades que uma pessoa possui, bem como suas experiências,
dons intrínsecos, inteligência, conhecimentos, atitude, capacidade de aprender e,
principalmente, a vontade de crescer, entre outros.

Segundo Martins (2014), talento é identificado em pessoas consideradas muito
boas no desempenho da sua atividade profissional e que possuam igualmente
qualidades procuradas e desejadas por qualquer organização. Um indivíduo com
talento destaca-se dos demais colaboradores, principalmente por ser um
profissional único e singular, que não tem medo de arriscar e por possuir
competências que são aplicadas no trabalho com paixão e motivação.

De acordo com Freitag, Ohtsuki e Ferreira (2012), gerir talentos é uma maneira
sistemática da gestão de pessoas que está associada e alinhada à organização
quanto a diretrizes estratégicas sobre o modo a atrair, desenvolver e reter
empregados com elevados níveis de capital humano. Entre tais níveis, têm-se,
por exemplo, vontade de crescer, competência, caráter, personalidade e
motivação.

Conforme explicado por Carrara et al. (2013), são diversos e diferentes os
atributos usados para caracterizar uma pessoa talentosa, e são esses atributos
que definirão as posições ocupadas por eles na empresa. Geralmente, a pessoa
talentosa apresenta grande capacidade de provocar mudar, tem facilidade de se
adaptar a diferentes ambientes e demonstra entusiasmo e vontade de atuar em
determinado cargo. Trata-se da pessoa que possui competência, oferece
contribuição aos negócios e é altamente comprometida com seu cargo e com a
empresa.
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Bueno (1996) define talento como sendo uma competência natural que cada
pessoa possui, como um tipo de inteligência extraordinária. E acrescenta que
talento é uma habilidade que todas as pessoas podem adquirir.

O talento, na maioria das vezes, é usado como um termo que denota uma pessoa
especial, de grande inteligência, um gênio que sai dos padrões (Fidelis & Banova,
2007). O talento, nas organizações, refere-se a uma pessoa com capacidade de
inovar e revolucionar o negócio por meio de uma simples invenção associada a
produtos ou serviços as quais a empresa oferece no mercado. É uma pessoa
dotada de capacidade ímpar para resolver problemas. Os autores realçam que
para ser talentosa dentro da empresa a pessoa não tem que ser,
necessariamente, um gênio ou ter condições para inventar coisas novas a todo o
instante.

Gallardo-Gallardo (2011) adverte que desempenho superior não é o talento por si
só e deve ser visto como a consequência de ter talento. Para essa autora, talento
diz respeito a pessoas que têm e aplicam um conjunto de competências
diferenciadoras que lhes permite alcançar desempenho superior ou um resultado
excepcional em uma função específica de determinada organização.

Conforme Michelman, Randolph & Prewitt (2007), na área de gestão de pessoas
a palavra "talento" tem sido adotada para identificar o empregado que apresenta
ações na execução das suas atividades, demonstra conhecimento sobre aquilo
que realiza, habilidade em tudo o que faz e é potencialmente criativo e inovador.

Assim sendo, entende-se que, de acordo com os entendimentos de Michelman et
al. (2007), talento é a soma de todas as competências e conhecimentos que
alguém possui, juntamente com um grande compromisso que ela tem com o
trabalho. Nota-se, portanto, que uma pessoa talentosa é aquela possuidora de
capacidades próprias que lhe permite demonstrar felicidade e facilidade ao
desempenhar

suas

atividades,

ações

e

comportamentos.

São

pessoas

possuidoras de iniciativa própria com disposição para a melhoria contínua.
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Para Fidelis e Banov (2007), talento é uma habilidade e, assim sendo, a pessoa
que possui habilidade consegue se destacar por ir além do seu comprometimento
com a empresa, executando suas atividades além do normal e de suas
atribuições.

Acredita-se que o talento pode ser também alcançado como resultado de muita
dedicação, trabalho e aperfeiçoamento. É importante também que a pessoa, para
ser talentosa, faça aquilo que ela gosta de fazer, pois, desta forma, ela conseguirá
se sobressair no trabalho, por executar tarefas que lhe dão prazer e motivação
para realizá-las (Bolgar, 2002).

Com base no exposto, nota-se que o talento refere-se a um elemento de grande
valor estratégico para a pessoa talentosa e para a empresa e, por isso, precisa ter
esse valor reconhecido, agregado e atualizado. É possível dizer que o talento é a
pessoa que se empenha na construção de coisas novas e melhores e, dessa
forma, acaba buscando o seu próprio aperfeiçoamento. Isso não significa que
uma pessoa talentosa seja um gênio, e sim que se dedicou ao seu
desenvolvimento e realização pessoal e profissional, aperfeiçoando-se, buscando
continuamente sua própria evolução.

O conceito de talento é dado por Izawa, Silva e Scholtze (2005) como sendo
aquele profissional que tem as competências mínimas, que não somente
consegue alcançar os resultados esperados ou acima do esperado. Mas,
inclusive, agrega valores estratégicos à empresa de modo a tornar mais fácil o
posicionamento e a vantagem competitiva quanto aos demais concorrentes.
Nesse cenário, tem-se o conceito de talento com base na gestão por
competência.

O dicionário Webster (1981, p. 63) define competência, na língua inglesa, como:
"qualidade ou estado de ser funcionalmente adequado ou ter suficiente
conhecimento, julgamento, habilidades ou força para uma determinada tarefa".
Essa definição, bastante genérica, menciona dois pontos principais ligados à
competência: conhecimento e tarefa.
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A gestão por competência, segundo Quinn, Faerman, Thompson & McGrath
(2003), é um tipo que tem seu modo de administrar com competência os
negócios, o qual envolve o modelo das metas racionais, processos internos,
relações humanas e sistemas abertos.

Izawa et al. (2005) conceituam talento como aquele que tem genialidade e grande
inteligência, seja qual for sua cor, sexo ou idade. Dessa forma, o talento pode ser
definido como uma soma de atributos, eficácia e reconhecimento de opiniões para
o alcance de resultados. As pessoas talentosas geralmente são aqueles
empregados que conseguem melhorar a competitividade e os lucros da empresa
com sugestões, opiniões e ações que eles mesmos desenvolvem.

Para as autoras, o talento pode ser identificado nos empregados que têm mais
destaca em diferentes áreas de atividade humana, por serem possuidores de um
domínio de competências acima da grande maioria dos empregados. Contudo,
não é tarefa fácil encontrar esse capital humano, principalmente por se viver em
um mundo em que talentos são somente pessoas inteligentes, dotadas de
capacidade para executar grandes feitos, aumentar a produtividade e criar novos
produtos e serviços com cada vez mais agilidade.

Edvinsson e Malone (1998) sinalizam que a abordagem que trata do capital
intelectual para as organizações envolve algumas variáveis mais amplas do que
as pessoas, inclusive conhecimento aplicado. Pode-se considerar como capital
intelectual de uma empresa itens como conhecimentos dos empregados, patentes
e registro de marcas, banco de dados sobre clientes, concorrentes, fornecedores,
parceiros de negócio, melhores práticas, conhecimento sobre a competência de
seus colaboradores, entre outros.

O capital humano corresponde a toda capacidade, conhecimento, habilidade e
experiência individuais dos empregados de uma organização para realizar as
tarefas, o que é chamado de variáveis. Já o capital estrutural é formado pela
infraestrutura que apoia o capital humano, ou seja, tudo o que permanece na
empresa quando os empregados vãos para casa (Edvinsson & Malone, 1998).
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Terra (2001) enfatiza que a busca por talentos tem sido uma constante na maioria
das empresas, visando mantê-los como uma estratégia, pois assim é possibilitada
a transformação de bens intelectuais da organização como informações, talento
dos colaboradores (bens intangíveis) em novos valores, mais produtividade e
aumento de vantagem competitiva. Em outras palavras, Terra (2001) diz que os
talentos estão presentes nas diversas áreas do conhecimento e, por isso, se
tornam uma estratégia facilitadora para uma abordagem sistemática que visa
aumentar o valor e a acessibilidade ao capital do conhecimento da organização,
ou seja, do capital intelectual humano.

De acordo com os autores Ulrich & Smallwood (2011), cada colaborador pode ser
considerado um talento. O talento manifesta-se essencialmente em três
dimensões: a competência, o compromisso e a contribuição. A competência
refere-se ao conhecimento, às capacidades e aos valores que são exigidos no
trabalho dos nossos dias. O compromisso diz respeito aos colaboradores que
trabalham arduamente, que investem o seu tempo e que fazem aquilo que lhes é
pedido. Por último, a contribuição ocorre quando os empregadores sentem que as
necessidades pessoais dos seus colaboradores estão sendo atendidas por meio
das suas ações e participação na organização. Os gestores que desejam
construir uma cultura de talento devem despender mais tempo a identificar e
melhorar cada uma dessas três dimensões associadas aos seus talentos.

Reconhecer que os talentos estão presentes nas diversas áreas do conhecimento
é saber que é preciso gerir o conhecimento (Terra, 2000). A gestão do
conhecimento é uma linha de atividades que governa a disseminação e utilização
do conhecimento. Entretanto, em uma visão diferenciada, para Terra (2001), a
gestão do conhecimento é uma estratégia organizacional que promove a
reorganização dos processos, principais políticas e ferramentas de gestão, de
modo que sejam gerados resultados econômicos e benéficos para a empresa e
também para os colaboradores.

42

2.2.1 Estratégias de gestão de talentos

A empresa que deseja implantar estratégias de gestão de talentos precisa fazê-lo
de modo que haja um planejamento conforme suas necessidades para, então,
trabalhar com a implementação, levando sempre em consideração as pessoas de
modo geral e com base em um processo mais democrático.

Nesse contexto, Marras (2010) assegura que o planejamento das práticas de
gestão de pessoas nas organizações deve fazer parte de um processo que vise
analisar e avaliar o potencial de talentos dos empregados, independentemente do
setor em que cada um trabalha, não excluindo alguém. Isso porque uma prática
deve considerar o aspecto de conhecimento dos empregados, essencial na
maioria das empresas que almejam se colocar à frente dos concorrentes. Além
disso, é importante para as empresas manterem seus talentos, mas, para isso,
elas precisam ter credibilidade; potencializar o crescimento dos empregados;
reconhecer o valor do ser humano; estimular e motivar a educação e aprendizado
contínuo; oferecer melhor remuneração; e ter um clima organizacional saudável.

Marras (2010) complementa que as estratégias de gestão de talentos devem ser
voltadas para a promoção das pessoas com responsabilidade, proporcionando a
elas a oportunidade da aprendizagem. Além disso, acredita-se que as
características das atividades executadas pela pessoa também podem estimular
seus estados psicológicos, tornando-a capaz de estabelecer a satisfação e a
motivação para o trabalho. São estados psicológicos que podem ser percebidos
quando os empregados estão mais motivados, o que resulta em mais retenção.
Nesse sentido, o autor completa:

Os processos de manutenção de pessoas são utilizados para criar
condições ambientais e psicológicas satisfatórias para suas atividades e
incluem administração da cultura organizacional, clima, disciplina, higiene,
segurança e qualidade de vida e manutenção de relações sindicais
(Marras, 2010, p. 121).
De acordo com França (2010), no tocante às estratégias de gestão de talentos,
também se deve sublinhar a importância da liderança, pois é fator significativo
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nesse processo de atração o desenvolvimento e retenção de talentos. Além disso,
as empresas que desejam ter os melhores talentos precisam ter líderes
comprometidos, o que inclui a responsabilidade de formar tais talentos na
organização.

As organizações, cada vez mais, têm consciência do valor estratégico dos
talentos e, como tal, as exigências relativamente às competências que lhes estão
associadas são cada vez mais intensas. O trabalho dos gestores alterou-se com a
globalização, com a desregulamentação e com o rápido avanço das mudanças
tecnológicas. As organizações necessitam então responder de forma proativa a
essas alterações (Michaels, Handfield, & Axelrod, 2001).

Conforme exposto por França (2010), nota-se que a gestão de talentos é uma
prática que deve receber da empresa todo o suporte necessário, de modo que os
gestores saibam e possam usar o talento, a habilidade e os conhecimentos dos
empregados talentosos em favor de melhores resultados e alcance de metas.

De acordo Júnior, Guimarães e Jeunon (2013),” todo tipo de conhecimento requer
uma gestão, no sentido de se aliar a busca de conhecimento à busca por
resultados” (p. 257). Além disso, é dever também da empresa oferecer aos seus
empregados o que ela tem de melhor, pois assim irá contribuir para o
desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional das pessoas que ali
trabalham.

A prática de gestão de talentos foi inicialmente desenvolvida com vista à
melhoria do processo de recrutamento e desenvolvimento de pessoas com
competências e aptidões que correspondem às necessidades
organizacionais. Com a sua evolução a gestão de talentos começou a ser
integrada nas responsabilidades, objetivos e estratégias dos recursos
humanos das organizações. Esta deixou de ser unicamente um processo
administrativo e tornou-se uma prática contínua, com um foco estratégico
que conduz à melhoria dos resultados organizacionais (Oehley, 2007, p.
25).
Para

Dutra

(2002),

considerando

o

novo

cenário

do

mercado

e

da

competitividade, as políticas e práticas de gestão de pessoas estão sendo
direcionadas para o desenvolvimento e retenção de talentos. Tais estratégias da
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gestão de talentos são o recrutamento interno e externo, desenvolvimento
pessoal, desenvolvimento de carreira que inclui plano de cargos e salários,
qualidade de vida, remuneração (também por competência) e benefícios.

As estratégias identificadas por Dutra (2002) são ilustradas na Tabela 1:

Tabela 1
Principais abordagens sobre as estratégias de gestão de talentos
Prática
Recrutamento Interno

Abordagem
Esta prática deve servir como uma motivação e estímulo para que os
empregados se preocupem continuamente com a melhoria das próprias
qualificações profissionais.
Recrutamento Externo
É uma prática que ocorre quando os requisitos de qualificação dos
empregados internos não satisfazem as necessidades da vaga em
aberto.
Desenvolvimento
O desenvolvimento se constitui como uma ferramenta estratégica. A
empresa contribui para o desenvolvimento dos profissionais e
consequentemente com os negócios da empresa.
Carreira
A carreira pressupõe o desenvolvimento profissional do empregado de
forma gradativa, como resultado da relação estabelecida entre a pessoa
e a empresa atendendo à perspectiva destes.
Qualidade de Vida no
A QVT proporciona a satisfação dos empregados e a instalação de um
Trabalho (QVT)
clima organizacional propício, promovendo resultados positivos na
qualidade, produtividade e na criação de um ambiente mais criativo.
Remuneração
A remuneração é uma alternativa para motivar os empregados com base
na análise individual e em um conjunto de habilidades e não no seu
cargo.
Remuneração por
Refere-se à competência a qual o conjunto de conhecimento, habilidades
Competência
e atitudes e a capacidade de entrega do trabalho podem formar e
agregar valor à organização.
Benefícios
Os benefícios atendem às necessidades básicas dos empregados e
também podem ser usados como mecanismos de atração e retenção de
pessoas, por isso deve ser mantido como algo de rigor para manter uma
força de trabalho qualificada.
Fonte: Izawa, M. C., Silva, S. A., & Scholtze, S. (2005). As políticas e práticas de retenção de
talentos em uma organização varejista. Artigo científico (Curso de Administração) - Faculdades
Integradas do Brasil – UNIBRASIL, (p. 6-7).

Em relação às estratégias de gestão de talentos, o recrutamento e a seleção de
pessoal visa escolher o profissional que tenha o perfil mais adequado para a
ocupação do cargo oferecido pela organização. O recrutamento é uma atividade
de divulgação da empresa que faz a divulgação das vagas, chamando a atenção
dos candidatos para o preenchimento da vaga por meio do processo seletivo
(Marras, 2014).
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Segundo Cappelli & Keller (2014), as estratégias de gestão de talentos numa
visão mais macro mostram que estariam vinculadas à identificação de quais são
os cargos estratégicos na organização e a uma combinação de recrutamento
interno e externo.

Para Limongi-França (2013), o recrutamento é a primeira etapa em uma empresa
para se preencher uma vaga que está em aberto, sendo por meio desse processo
que se faz a busca por pessoal qualificado que atenda às necessidades e
características da função. Além disso, se trata de um processo que sofre grande
influência do mercado de trabalho.

Conforme Reis (2002, p. 49), “a captação de talentos e competências
desenvolvidas nos indivíduos em sua formação vinculam-se às competências dos
docentes, como agentes formadores e que, portanto, necessitam atualizar-se e
sintonizar-se com a demanda do mercado”.

A respeito do desenvolvimento, Boog (2001) considera que este tem a finalidade
de orientar os profissionais para o desempenho que lhes proporciona o
crescimento profissional e preparação para cargo futuros. Além disso, também é
uma forma de desenvolver novas habilidade e capacidades que lhes serão
exigidas.

O autor ainda observa que a definição de desenvolvimento sempre existiu na
modernidade, apresentando a ideia de que é uma ferramenta que direciona o
indivíduo ao crescimento, progressão e possibilidade de fazer com que o
profissional ocupe posições mais exigentes e complexas na organização. Além
disso, em um processo de desenvolvimento, o objetivo normalmente é de
preparar pessoas para posições mais complexas em questões de abrangência ou,
então, para carreiras diferentes das que elas estão acostumadas a desenvolver.

Para Marras (2010), o plano de carreira é uma forma de valorização do capital
humano, contribuindo para a valorização dos profissionais da organização,
tratando-os como seres que pensam e possuem talentos, conhecimentos,
capacidades, anseios e necessidades diversas e é capaz de contribuir de forma
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significante para que a empresa faça a diferença nesse mercado de alta
competitividade. O plano de carreira é um dos pilares da motivação profissional,
sendo uma das principais razões pelas quais os profissionais das diversas áreas
procuram se qualificar e reciclar. Ter a perspectiva de crescer profissionalmente
é, muitas das vezes, para muitos, mais importante do que o valor da remuneração
mensal. Planos de carreira profissionais são, portanto, poderosas ferramentas
para alcançar as metas empresariais.

Souza e Barreto (2015) relatam que os profissionais talentosos necessitam de
investimentos para desenvolver suas ideias, sabem que dinheiro é importante,
mas não o principal, diferentemente dos profissionais do conhecimento que estão
presos a regras, hierarquias e resistentes à mudança, não possuindo a coragem
de inovar como os talentos.

A respeito da qualidade de vida no trabalho, Limongi-França (2004) afirma que é
um tema tratado com serenidade pelas organizações, que têm reconhecido sua
importância para o desempenho de seus colaboradores, uma vez que estes
normalmente trabalham sob pressão, responsabilidades diversas, etc.

A saúde no ambiente de trabalho, segundo Lima (2003), é construída com base
naquilo que o trabalhador traz consigo para o ambiente ocupacional, em termos
de recursos individuais, práticas de saúde, crenças, atitudes, valores e
hereditariedade, assim como a partir do que o ambiente ocupacional faz para o
trabalhador quando o mesmo está presente, em termos de organização (tanto no
âmbito físico quanto psicossocial). A QVT está diretamente relacionada ao
trabalho, mas a satisfação no trabalho não pode estar isolada da vida do indivíduo
como um todo, uma vez que uma faz parte da outra e ambas se completam. Ela
representa uma relação entre qualidade de vida dentro e fora do trabalho. São
muitos os benefícios que um programa de qualidade de vida no trabalho pode
proporcionar aos colaboradores, como a redução do absenteísmo, da
rotatividade, a atitude favorável e positiva diante do trabalho, redução ou até
mesmo eliminação de fadiga, promoção de saúde, inexistência do estresse e
outros.
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Sobre a remuneração, Figueiredo (2008) comenta que essa ferramenta está
também ligada aos planos de remuneração devido ao desempenho, o qual é
considerado o nível em que o desempenho do empregado será mensurado, seja
individual ou em grupo, levando ao aumento da remuneração e, ainda, se a
remuneração pelo mérito alcançado irá elevar a base salarial.

No tocante aos benefícios ou incentivos, Figueiredo (2008) explica que as
pessoas que trabalham na organização aplicam seus talentos, competências,
assumem riscos em busca de expectativas, tais como um excelente lugar para
trabalhar, oportunidade de crescimento, liberdade e autonomia, apoio, suporte e
reconhecimento. As pessoas esperam ser reconhecidas e recompensadas pelo
seu desempenho. Isso serve de reforço positivo para que elas aprimorem cada
vez mais o seu desempenho e se sintam satisfeitas com o que estão fazendo.

2.2.2 Talento como vantagem competitiva

Para Stewart (1998), são as pessoas talentosas que garantem flexibilidade,
velocidade de adaptação da empresa e valor agregado aos produtos e aos
serviços. Somente por meio de pessoas se garantem qualidade, produtividade,
aprendizagem e inovação permanentes, condições fundamentais para o sucesso
de empresa contemporânea.

De acordo com Antunes (2000), é considerável a importância adquirida pelo
conhecimento como um dos principais fatores de geração de riqueza e valor
intelectual das organizações. O novo papel exercido pelo empregado talentoso no
desenvolvimento das atividades organizacionais explica outra questão cujo
registro tem sido cada vez mais frequente no mundo corporativo e diz respeito à
existência de significativa diferença entre o valor de mercado e o valor dos ativos
de uma organização.

Portanto, conforme Antunes (2000), quanto mais uma empresa investir no talento
de seus colaboradores, mais chances de se manterem firmes mediante o
mercado competitivo terão. O que se vê é que no mundo onde os fatores de
produção tradicionais como natureza, capital e trabalho já se esgotaram ou estão
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prestes a esgotar, o investimento pesado no talento aumenta por parte das
companhias, com o intuito de elevar a prática que resulta na vantagem
competitiva.

Edvinsson e Malone (1998) observam que, devido ao desenvolvimento social e às
intensas reformulações nas relações de trabalho, o grande foco das organizações
passou a ser o capital intelectual e sua consequente aplicação na gestão de
talentos, independentemente do ramo de segmento. Esse foco visa à construção
da vantagem competitiva das organizações de sucesso.

Para os autores, a vantagem competitiva das organizações voltada para os
talentos que possuem é usada como uma forma de se obter vantagens, fazendo
com que haja melhor desempenho das empresas com base nas relações da
gestão do conhecimento e, principalmente, na utilização deste como forma de
levantar e manter a construção dessa vantagem frente à concorrência.

Quando as organizações procuram talentos, pretendem essencialmente
melhorar a sua competitividade no mercado de trabalho, e
simultaneamente posicionar-se neste de forma mais abrangente. Cada vez
mais, englobam na sua gestão, a procura de indivíduos que se enquadrem
no perfil pretendido, isto é, indivíduos com alto nível de desempenho e
elevado potencial, que possibilitem por um lado às organizações, e por
outro individualmente, o seu crescimento e desenvolvimento (Boazinha,
2014, p. 11).
Assim sendo, Madeira (2013) opina que os melhores e mais talentosos
profissionais optam por procurar as melhores organizações, onde lhes é possível
ter experiências em diversos setores de negócio, permitindo assim evoluir e
aprender, administrando novos recursos e novas formas de abordar os negócios

De acordo com Antunes (2000), os talentos podem contribuir em várias áreas do
conhecimento da empresa, tal como promover vantagem competitiva por meio da
criação de ideias e ações, tornando possível grandes resultados. Mas, para tanto,
a motivação é importante, pois ela impulsiona as pessoas a transformarem
números igualmente em satisfação e superação. Essa constante busca do novo,
do destaque, não deixa que o conhecimento que a empresa ou o grupo tem fique
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estagnado, inexplorável, minguando até voltar a ser informação e dado – à base
do conhecimento.

Acredita-se que antigamente as empresas não tinham acordado para a realidade
da valorização e disseminação do conhecimento e pensavam apenas em reter
informações como se fosse uma vantagem para o indivíduo ou para o grupo
(Antunes, 2000).

Mas com a chegada da globalização, veio junto o conhecimento e, conforme
afirma Stewart (1998), hoje é difícil encontrar uma organização que não tenha
passado a fazer uso intensivo dos talentos internos ou que não tenha se tornado
dependente do conhecimento como fonte de atração para consumidores e
clientes, da tecnologia da informação como forma de instrumento gerencial. Muito
mais do que contribuir para a valorização total da empresa, os talentos têm sido a
base da estrutura interna e externa da organização.

Antunes (2000) explica que a organização que mantém seus talentos pode ser
aquela que mais cresce e sobrevive ao mercado competitivo, deixando para trás
as empresas que não acreditam no poder do conhecimento. Como foi visto, os
talentos são profissionais de fundamental importância no mercado competitivo
empresarial e nota-se que os recursos humanos são os principais responsáveis
pelo desempenho das empresas que estão inseridas em um mercado cada vez
mais exigente.

Portanto, vê-se que não basta ter pessoas, é preciso utilizar métodos eficientes às
competências agregadas, com o intuito de fortalecer as estratégias empresariais
rumo à manutenção de uma vantagem competitiva de longo prazo. E, assim
sendo, as empresas têm demonstrado reconhecimento sobre os talentos que
possuem no corpo de talentos e promovem métodos para retê-los como fonte de
competitividade.
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2.2.3 Atração de talentos

Mayo (2003) verifica que a economia globalizada, a busca pela redução dos
custos, a competitividade, conhecimento e outros fatores fazem parte de um novo
ambiente que tem provocado mudanças significativas no modo de gerir pessoas
nas organizações. Dessa forma, nota-se que os processos voltados para o
recrutamento e a seleção de pessoal também vêm sofrendo alterações com a
finalidade de aplicar novos métodos capazes de identificar profissionais com alto
potencial de crescimento, criativos, dinâmicos, flexíveis, com visão sistêmica e
pensamento estratégico.

Segundo Dunzer, Melo e Melo (2008), o novo ambiente promovido pela
globalização tem feito com que as empresas passem a consolidar como
vantagem competitiva o conhecimento de modo a fazê-las se diferenciar de
acordo com a maneira com que atendem seus clientes e mantêm seus talentos.
Assim, entende-se que as empresas de sucesso são, geralmente, aquelas que
dispensam maior foco em atrair, desenvolver, reter e compensar pessoas
talentosas.

Atrair talentos, no entendimento de Marras (2010), tem sido, para muitas
empresas, uma busca constante, pois o contexto atual requer profissionais
diferenciados, talentosos, dispostos a se aprimorarem continuamente e que
queira crescer junto com a empresa. Quando as empresas conseguem atrair
pessoas talentosas, acredita-se ter feito uma parceria perfeita para a realização
de atividades de alta performance.

Leme (2005) enfatiza que, para atrair talentos, estratégias devem ser adotadas
por parte das empresas e, entre tais estratégias, tem-se a contratação de pessoal
por meio da seleção por competências. A seleção por competência refere-se a um
método que propicia à empresa identificar no candidato as suas características
comportamentais que, na verdade, são as competências comportamentais.

O autor ainda enfatiza que atrair talentos dessa forma permite a investigação
sobre as competências técnicas que o candidato possui, as experiências
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acumuladas, bem como as competências comportamentais frente a situações que
ele vivenciou. Atrair talentos é saber identificar as competências que cada
profissional possui:

As competências técnicas são tudo o que o profissional precisa saber para
saber desempenhar sua função, já as competências comportamentais é
tudo que o profissional precisa demonstrar como seu diferencial
competitivo e tem impacto em seus resultados, por exemplo, criatividade,
flexibilidade, foco em resultados e no cliente, organização, planejamento,
liderança e tantas outras (Leme, 2005, p. 15).
Atração de talentos por competência, segundo Quinn et al. (2003), é um tipo de
gestão que tem seu modo de administrar com competência os negócios, o qual
envolve o modelo das metas racionais, processos internos, relações humanas e
sistemas abertos. Trata-se de um conjunto de conhecimentos que o candidato
possui, habilidades e atitudes.

Um top talent atrai outro de alta performance. Um talento, quando reconhecido e
reforçado, serve como uma forte ferramenta de recrutamento para a organização,
como apregoam Berger & Berger (2004).

Para Bezerra e Helal (2009), é importante enfatizar que o processo que envolve o
recrutamento e a seleção deve ser visto na empresa como uma ferramenta de
suma relevância, principalmente por aquelas que desejam se manter em um
mercado altamente competitivo. Isso porque, entre os pilares das organizações,
obtém-se lucro por meio do talento humano. Por tal motivo, diversas empresas
têm procurado investir no pessoal que é selecionado e recrutado, pois são elas
que irão compor a organização.

Gonçalves

e

Caregnatto

(2014) prelecionam

que

após

a captação

e

desenvolvimento de talentos as empresas devem se preocupar com a retenção
desses profissionais, sendo que quando uma organização perde uma mão de
obra qualificada, está perdendo o que foi investido nesse profissional.

Conforme Carrara et al. (2013), o talento é um produto da competência de cada
pessoa, bem como o grau de compromisso que ela tem com a empresa e alcance
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dos objetivos organizacionais. A competência da pessoa talentosa refere-se à
capacidade que ela possui em realizar tarefas, sendo necessário que, somado a
isso, ela também tenha compromisso e possa contribuir com o sucesso da
organização.

Com base no exposto, nota-se que atrair talentos é uma tarefa difícil e, com isso,
pode-se afirmar que o processo de recrutamento e seleção nas empresas tem se
configurado como um dos elementos mais relevantes para o alcance de
resultados e da garantia do sucesso organizacional. Isso significa que pessoas
certas em cargos adequados significam rentabilidade para a empresa.

2.2.4 Retenção de talentos

Entre os desafios enfrentados pelas empresas que vivem na era da globalização
pode-se afirmar que é, sem dúvidas, a retenção dos talentos em seu quadro de
empregados. Para Fidelis e Banov (2007), não basta apenas oferecer ao
empregado um bom salário atrativo e vários benefícios, pois isso já não mais
garante que os talentos continuarão na empresa.

Kondo (2011) explica que não existe uma receita de bolo para que se implante
uma política de retenção de talentos sem que o ingrediente principal seja o
investimento no talento humano. É preciso cada vez mais compreender as
pessoas e não somente gerir o quantitativo ou o gerar expectativas numéricas.
Muitas organizações tratam o sucesso com o atingimento de metas e lucros, mas
isso pode equacionar imposições de regras não muito satisfatórias para o
desenvolvimento do capital humano. E com o passar do tempo essa política pode
gerar o insucesso dessa organização ou o aumento significativo de custos, em
detrimento do capital humano.

Assim sendo, Marras e Marras (2012) referenciam que a arte de reter talentos nas
empresas envolve uma diversidade de práticas e políticas de gestão de pessoas
que sejam efetivamente bem estruturadas e que incluam todo o contexto
empresarial. Dessa forma, entende-se que se a empresa possui uma boa política
de remuneração, mas não tem um bom clima organizacional, não tem líderes que
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motivam e desenvolvem pessoas e não oferece perspectiva de crescimento no
trabalho, não conseguirá reter talentos.

Além do exposto, é explicado por Freitag e Fischer (2013) que o talento tem se
tornado cada vez mais uma das maiores forças que contribuem para o sucesso
nos negócios, pois se trata da junção de um conjunto de habilidades, experiências
e competências fundamentais para o eficaz desempenho no trabalho.

Já Wood e Picarelli (2010) mencionam que é importante que a empresa também
invista em políticas de remuneração, pois se trata de um elemento que também
pode influenciar na decisão do talento em permanecer ou não na empresa. Vivese em uma sociedade capitalista e competitiva em que o dinheiro se torna
fundamental para a manutenção da vida. Por isso, a empresa que desenvolver
uma política eficaz, competitiva e dinâmica também precisa oferecer remuneração
especial para seus talentos.

Para Mussak (2010), as pessoas possuidoras de talentos querem mais do que
boa remuneração e, na verdade, procuram em nível profissional:

Atuar numa grande empresa não em termos de quantidade de pessoas, e
sim de inovação e processos de gestão modernos, pois buscam
oportunidades de se desenvolver e, consequentemente, crescer na
organização, como também clima de trabalho propício à confiança e à
colaboração, que estimule a atuação de talentos e também leve em
consideração o equilíbrio trabalho x vida pessoal. Além disso, os
profissionais buscam trabalhos desafiadores, desenvolvimento e feedback
constantes, tudo isso estimulado por um líder que se preocupe em
desenvolver pessoas, concomitantemente com uma remuneração
competitiva (Mussak, 2010, p. 7).
Considerando esse novo cenário, acredita-se que a gestão de talentos busca
promover o alinhamento entre as estratégias de negócios da empresa com os
talentos, visando estabelecer uma conexão emocional de modo que os talentos
se sintam especiais e importantes para o sucesso da empresa. Certamente eles
se sentirão motivados, comprometidos e dispostos a produzirem resultados
estratégicos para a empresa. Esta sim é uma forma de reter talentos.
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Marras (2010) afirma que uma empresa que aposta no desenvolvimento de
pessoas na busca por um relacionamento duradouro, faça os empregados
sentirem orgulho da marca e possui programas efetivos de sustentabilidade e
responsabilidade social detém fatores que contribuem para que ela se torne um
atrativo e possa reter talentos.

Outro aspecto aludido por Marras (2010) que também motiva os talentos a se
manterem na empresa refere-se ao futuro da organização. As pessoas talentosas
almejam trabalhar para uma empresa vencedora, com boa reputação no mercado,
valores, missão e visão bem definidos e que possuam planos para o futuro. Tais
elementos se configuram como um grande diferencial para que o talento escolha
permanecer ou não na empresa.

Para Dutra (2002), as organizações estão, a cada dia mais, reconhecendo que o
segredo para reter talentos está baseado em uma estratégia que leva em
consideração os desejos pessoais dos empregados e da empresa quanto ao
futuro. No caso dos desejos pessoais, são o desenvolvimento de carreira,
reconhecimento, recompensa.

Além do exposto, Madeira (2013) documenta que é compreensível que as
oportunidades de desenvolvimento de carreira se apresentem como uma das
principais formas de retenção dos colaboradores talentosos. Esse fator de
retenção procura criar oportunidades de promoção de carreira dentro da empresa,
mas também oferece oportunidades de formação e desenvolvimento de
competências.

Outro fator que se mostra decisivo, segundo Mussak (2010), é o talento querer ou
não continuar na empresa com base no seu desenvolvimento profissional e
oportunidade de crescimento que ele sabe que terá. Os talentos desejam que seu
trabalho apresente resultado e querem ver isso. Por isso, preferem trabalhar em
empresas que lhes dão possibilidade de criar, ousar e inovar, pois o desafio é
parte do talento. Além disso, dessa forma, eles sabem que terão oportunidades
de aprendizado e, se não encontram isso, eles mesmos as criam.
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Progredir na carreira também influencia na decisão do talento em ficar ou não na
empresa. Sobre isso, as empresas que têm programas de planos de carreira e
sucessão bem definidos são capazes de reter seus talentos (Marras, 2010).

A liderança é tida por Ribeiro (2005) como um dos fatores que podem contribuir
para a retenção de talentos. Nesse contexto, o tipo de liderança deve ser focado
na estratégia para a retenção de talentos, pois uma empresa que possui boa
política de remuneração e com benefícios atrativos também deve ter líderes que
saibam motivar e liderar os talentos. Em alguns casos, as pessoas quando pedem
demissão não estão deixando a empresas, e sim seu líder. Por isso, os gestores
precisam gerir pessoas de modo que sejam construídos bons relacionamentos
capazes de motivar e manter talentos. Para tanto, eles devem se ater aos
elementos essenciais para manter as pessoas talentosas.

2.2.5 Desafios de atração, manutenção e retenção de talentos

De acordo com Marras (2010), um processo que seja focado na atração,
manutenção e retenção precisa se voltar para as expectativas das pessoas
talentosas e, por isso, demonstrar-lhes valorização que envolve o recrutamento e
seleção, ofereça desenvolvimento de pessoas, recompensa, avaliação de
desempenho e motivação.

Segundo Ferri (2006), a empresa que deseja atrair e manter em sua equipe as
pessoas talentosas deverá se ater a determinados passos que contribuem,
inclusive, na motivação, melhoria do desempenho e satisfação no trabalho e com
a organização. Tais ações envolvem alguns processos que afetam a vida do
profissional, tal como um recrutamento e seleção com transparência, ser uma
empresa desejada pelas pessoas por ser um bom lugar para trabalhar; fazer a
seleção adequada de profissionais certas já no começo da seleção; proporcionar
a elas um início de trabalho excelente; e oferecer treinamento e saber
recompensar.

O processo que envolve ser uma empresa desejada pelas pessoas por ser um
bom lugar para trabalhar relaciona-se à ideia de que os líderes precisam
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desenvolver uma cultura que vise estimular e recompensar o compromisso dos
empregados de modo a atrair os potenciais que eles possuem. É preciso que ela
crie uma boa reputação de modo que as pessoas a escolham para trabalhar
(Nisgoski, 2012).

De acordo com Nisgoski (2012), é importante que as empresas sejam vistas no
mercado como uma boa opção para se trabalhar, pois assim terão reputação
favorável na comunidade. Os empregados se tornarão empregadores de escolha,
sendo este, para muitos, um status que causa inveja na atual economia,
principalmente frente à guerra pela retenção de talentos.
Sobre o recrutamento e a seleção da pessoa que deseja disputar o cargo
anunciado, Marras (2014) salienta que se trata de uma atividade de
responsabilidade do setor de recursos humanos com o propósito de captar mão
de obra qualificada interna e externamente à organização.

Por meio do recrutamento, Wagner III e Hollenbeck (2006) expõem que a seleção
e colocação de pessoal possibilitam à organização avaliar as pessoas e os cargos
para tentar adequar de modo a maximizar o ajuste entre as aptidões e as
características do indivíduo para o cargo a ser ocupado. Para os autores, a
seleção eficaz é importante para a empresa quando vem junto de estratégias
empresariais e para atender às necessidades internas da empresa. Entretanto,
essa etapa deve se voltar para conhecer e compreender as expectativas do
candidato talentoso, de modo que, se for contratado, a empresa possa oferecerlhe oportunidades de crescimento e desenvolvimento.

A seleção de pessoas certas no começo da seleção é, segundo Ferri (2006), uma
das práticas de suma relevância para manter os talentos na empresa, pois
quando os líderes fazem a contratação, ao definir com clareza o talento, recrutar
por meio de fontes corretas, avaliar, testar e entrevistar adequadamente os
candidatos, isso fará com que as contratações sejam de sucesso.

Sobre o processo de proporcionar às pessoas um início de trabalho excelente,
acredita-se que a empresa e seus líderes precisam se ater à importância de se
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integrar os novos empregados de maneira que eles se sintam preparados,
confiantes e valorizados.

Branham (2002) defende que para que uma empresa seja o desejo de muitos
trabalhadores, é importante, também, que ela invista no treinamento de pessoal,
pois empregados capacitados conseguem atingir as metas empresariais. Além
disso, os líderes devem, sempre, deixar claro que os empregados são valiosos e
merecem investimento; que eles ajudam de forma significativa na criação de
valor.

Oferecer treinamento e saber recompensar também são formas de manter as
pessoas talentosas na organização, pois é um modo de mostrar que a empresa
mantém um compromisso com elas.

Porem, Fiegenbaum (2014) acredita que o plano de carreira e de treinamento e o
desenvolvimento de uma organização tornam-se apenas dois requisitos básicos
para o processo de manter pessoas. Não são mais considerados diferenciais,
mas sim requisitos mínimos e necessários para que as pessoas tenham interesse
em inserirem-se e manterem-se em determinada organização.

Pode-se definir o desenvolvimento de pessoas, com base em Dutra (2002), como
a competência para assumir atribuições e responsabilidade em níveis crescente
de

complexidade,

cujo

objetivo

é

estimular

e

criar

condição

para

o

desenvolvimento das pessoas e da empresa. Percebe-se que a organização
moderna em relação ao desenvolvimento de pessoas é de modo fundamental,
porque com isso as mesmas ampliam o seu diferencial competitivo.

Sobre a recompensa, segundo Figueiredo (2008), nas empresas ela é uma forma
de reconhecer e motivar empregados por esforços na execução de suas funções.
É um modelo de gestão por meio do mérito e que as pessoas buscam para
alcançar atingir níveis mais altos de produtividade. Os colaboradores, quando têm
seu mérito reconhecido, se tornam mais satisfeitas e motivadas, passando a
participar ativamente das atividades que executam.
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Para Robbins (2005), a recompensa tem sido uma forma adotada por muitas
empresas para motivar seus trabalhadores e manter talentos. A partir da
descoberta de que o ser humano também precisa delas para ser motivado,
observou-se que eles produzem mais e melhor.

Entre os tipos de recompensas para a motivação, Costa, Sales e Fontes Filho
(2010) citam, entre outros, as financeiras e não financeiras. As recompensas
financeiras são os salários, prêmios, bônus, comissões, gratificações, horas
extras. E a recompensa não financeira inclui o cargo, as condições de trabalho, a
qualidade de vida no trabalho, a flexibilidade de horário, autonomia, entre outros.
A respeito da avaliação de desempenho, esta também é um processo de gestão
na manutenção de talentos. Conforme Figueiredo (2008), as organizações que
realizam avaliação de desempenho de seus talentos periodicamente e
demonstram reconhecimento do desempenho possuem mais chance de atrair e
reter talentos. Além disso, o autor afirma que a avaliação de desempenho é uma
forma de reconhecer e recompensar os empregados pelos seus méritos pessoais.

Como cita Stewart (1998), as empresas ofereciam um plano de carreira para seus
empregados e o modelo de empregado de sucesso estava intimamente ligado à
ascensão vertical de cargos e salários. Atualmente, a alta rotatividade no mercado
de trabalho e o crescimento da competitividade entre os profissionais obrigam os
empregados a traçarem planos que independam da companhia para a qual
prestam serviços. Porém, muitas empresas vêm criando planos de carreiras
internos, de forma a dar mais crédito ao potencial de seus empregados e
aproveitar suas habilidades em outros setores da empresa.

Aliada à retenção de talentos nas empresas, esse tipo de avaliação oferece
vantagens ao longo de seu desenvolvimento. Estas, por sua vez, podem ser
utilizadas, de acordo com Marras (2014, p. 188), para “subsidiar programas de
mérito, promoções e transferências”, “descobrir novos talentos na organização”,
“definir o grau de contribuição (individual ou grupal) nos resultados da empresa”,
“fornecer feedback aos empregados” e, principalmente, dois outros fatores:
identificar e facilitar o autodesenvolvimento dos empregados, aplicando-se
técnicas de aperfeiçoamento, se necessárias.
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Isto pode ser compreendido quando:

A ação de avaliar leva o ser humano a enfrentar um paradoxo entre a
eterna busca pela evolução e, consequentemente, pela necessidade de
mudar o que pode e deve ser mudado, e a dificuldade de aceitar críticas e
navegar com tranquilidade em meio às mudanças. Permanência e
transformação (Gramigna, 2007, p. 145).
A avaliação de desempenho é, portanto, uma ferramenta de gestão de pessoas
que corresponde a uma análise sistemática do desempenho profissional em
função das atividades que realiza, das metas estabelecidas, dos resultados
alcançados e do seu potencial de desenvolvimento (Freitas, 1980).

2.2.6 Problemas afetos a não atração e retenção de talentos

Alguns acontecimentos dentro ou fora da empresa podem ser uma condição para
que o empregado tenha a atitude de pedir demissão. Sobre os fenômenos
externos à organização, pode-se mencionar a oferta e procura de mão de obra
especializada no mercado, realidade econômica, oportunidade de crescimento em
outra empresa, oportunidade de emprego no mercado de trabalho, entre outros.
Quanto aos fatores internos à organização, a rotatividade de pessoal pode ser
justificada pelos benefícios, salário, cultura organizacional, estilo de liderança,
oportunidade de crescimento profissional e outros (Trindade, 2007).

De acordo com Branham (2002), são vários os motivos que fazem com que as
pessoas talentosas decidam sair da empresa atual e procurem outra. Entre tais
razões, tem-se o fato de que eles sabem reconhecer o próprio talento e
reconhecem seu valor para contribuir para o crescimento de uma organização.
Por tais motivos, os talentosos tornam-se pessoas mais autocríticas e, por
conseguinte, mais exigentes com a empresa na qual vão trabalhar.

Além do exposto, Branham (2002) acrescenta que, entre outras razões, a que
mais faz com que os talentos escolham sair da empresa é o fato de eles não
verem

relação entre o salário que lhes é pago e o desempenho das suas
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funções. Ficam, então, desmotivados e preferem ir para uma empresa que saiba
reconhecer seu desempenho e pague-lhes coerente com seus esforços.

Outra razão é os talentos não enxergarem na empresa qualquer oportunidade de
crescimento ou promoção. Ao perceber que ficará estagnado no mesmo cargo e
salário, o empregado talentoso logo procurará empresas que lhe ofereçam tais
oportunidades.

Um dos motivos que também contribuem para que pessoas talentosas deixem a
empresa é a alta administração e diretores não considerarem seu trabalho
importante, desmotivando-as, deixando-as inseguras quanto às suas funções.

Em outras palavras, Mourato (2015) esclarece que a falta de ligação entre a
gestão de talentos e a estratégia de negócio estabelecida, a falta de
oportunidades e uma política de diversidade podem representar uma barreira para
uma gestão de talentos eficaz. E pode conduzir a que as pessoas com mais
qualificações ocupem cargos para os quais não sejam necessários tantos
conhecimentos, podendo resultar na desmotivação dos colaboradores talentosos.

É possível também considerar como uma das razões que fazem com que os
talentos deixem a empresa o seu talento não ser usado nem ter encontrado
oportunidades para mostrar, deixando suas habilidades naturais estagnadas.

Nas empresas em que as expectativas são baixas também há razão suficiente
para que os empregados talentosos decidam deixá-las. Ao proceder à
contratação, nem sempre ficam claras para o candidato as verdadeiras condições
e situação da empresa. E quando o empregado descobre a realidade que a
empresa vivencia, opta pela sua saída.

Nascimento, Costa, Altaf e Castro (2012) explicam que esse aumento da
rotatividade de pessoal nas empresas deve ser visto como um dos fatores de
mais

relevância

na

dinâmica

organizacional.

Pode-se

compreender

por

rotatividade a flutuação, saída de pessoal, em que há entrada e saída constante
de empregados, sendo esta uma rotatividade negativa, prejudicial à empresa.
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Entretanto, Robbins (2005) opina que a rotatividade de pessoal, quando
apresenta índice elevado, pode resultar no aumento de custos para recrutamento,
seleção e treinamento de novos empregados. É, também, oneroso para a
empresa, levando a gastos com demissões e admissões.

Assim sendo, entende-se que toda organização que valoriza seus recursos
humanos precisa fazer uma análise e controle do seu índice de rotatividade de
pessoal para evitar gastos desnecessários e desgaste dos que permanecem,
devido à movimentação de entrada e saída de empregados. Além disso, evitar
despender tempo
colaboradores.

com

recrutamento,

seleção e

treinamento

de novos
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3 Metodologia

O objetivo deste capítulo é apresentar os procedimentos metodológicos do
presente trabalho, abordando-se os seguintes aspectos: caracterização da
pesquisa, unidade de análise e observação, definição da população e amostra.
Descreve, ainda, os procedimentos para a coleta e a análise de dados.

De acordo com Malhotra (2012), um projeto de pesquisa é o esboço para
concretizar o projeto idealizado, ou seja, na concepção são preparadas as bases,
a fim de realizar a pesquisa, à medida que se especificam os detalhes para a
obtenção dos dados necessários, os quais serão analisados com o objetivo de
resolver o problema em questão.

No mesmo sentido, Collis e Hussey (2005) comentam que a metodologia engloba
desde a elaboração do projeto de pesquisa, passando pela base teórica, até a
coleta e análise de dados. São processos (métodos) para alcançar um ideal e que
permitem levar ao conhecimento ou à comprovação de algo.

Essa ciência e suas técnicas são de grande importância para dar fundamento à
pesquisa a ser realizada, pois são estabelecidos os caminhos e estratégias a
serem utilizados, a fim de obter sucesso nas informações contidas.

Vergara (2014) recorda que a ciência é uma das formas de se ter acesso ao
conhecimento e sua atividade básica é a pesquisa. É um processo permanente de
busca da verdade pela sinalização de erros e correções, predominantemente
racional.

3.1 Caracterização da pesquisa

Tendo por base as características do objetivo, esta pesquisa é do tipo descritiva,
de abordagem qualitativa e quantitativa, tendo como método o estudo de caso.

A pesquisa descritiva foi escolhida por ser um método que expõe características
de determinada população ou fenômeno, podendo ainda estabelecer correlações
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entre variáveis e definir sua natureza. É, também, o tipo adotado por
pesquisadores sociais que pretendem estruturar o conhecimento para poder
aplicá-lo no futuro (Vergara, 2014).

Quanto à abordagem, trata-se de pesquisa de natureza quantitativa e qualitativa.

A pesquisa quantitativa contribui de forma significativa, pois, como relata
Richardson (1989), significa transformar opiniões e informações em números para
possibilitar a classificação e análise. Exige o uso de recursos e de técnicas
estatísticas e se caracteriza pelo emprego da quantificação desde a coleta das
informações

até

a

análise

final

por

meio

de

técnicas

estatísticas,

independentemente de sua complexidade.

A abordagem qualitativa se deve ao fato de se poder usar simultaneamente pelo
menos dois tipos de pesquisas, a descritiva e o estudo de caso. E como relata
Godoy (1995), um fenômeno pode ser mais bem compreendido no contexto em
que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada.
O pesquisador deve ir a campo para captar o fenômeno em estudo a partir das
perspectivas das pessoas nele envolvidas, neste caso, a organização envolvida
no processo de criação e divulgação dos conceitos e pressupostos éticos.

A escolha pelo estudo de caso se deve ao fato de ser um método que contribui
para a compreensão que se tem dos fenômenos individuais, organizacionais,
sociais e políticos. Nesse sentido, Yin (2010) preleciona que a verdadeira
essência de um estudo de caso é que se procura esclarecer uma decisão ou um
conjunto de decisões. Além disso, o autor completa:

Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um
fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real,
especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão
claramente definidos. Em outras palavras, você poderia utilizar o método
de estudo de caso quando deliberadamente quisesse lidar com condições
contextuais (Yin, 2010, p. 32).
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3.2 Unidade de análise

A unidade de análise foi composta por uma instituição de ensino superior (IES) da
rede privada de ensino da cidade de Contagem. Possui cursos nas áreas de
bacharelado, tecnologia e pós-graduação lato sensu.

3.3 Unidade de observação

A unidade de observação foi composta de 11 sujeitos, sendo: diretor do campus,
gestor de gestão de pessoas e coordenadores de cursos da unidade de
Contagem.

3.4 População e amostra

A população de uma pesquisa caracteriza-se pelos elementos do universo que
possuem uma característica comum, fundamental para o fenômeno ou assunto
em estudo. Já a amostra é a parte representativa da população da qual serão
coletados os dados a serem pesquisados (Collis & Hussey, 2005).

A população alvo deste estudo foi composta pelos professores de graduação que
fazem parte do corpo docente da IES, com população constituída de 122
docentes. Buscou-se fazer um estudo censitário com todo o grupo, pois não se
sabia se todos iriam responder.

Sedi (1979, p. 37) reporta que em um estudo censitário: “são colhidos dados de
todas as unidades, o universo de pesquisa e os resultados são válidos
imediatamente para todo o universo”.

Os critérios de inclusão utilizados para a seleção da amostra foram: serem
efetivados; trabalharem na IES independentemente do tempo de casa; atuarem
na unidade de Contagem. Foram excluídos do grupo dos professores somente
aqueles que ocupam o cargo de coordenação.
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Como premissa para conduzir a pesquisa, consideraram-se válidos os
questionários respondidos pelos docentes. Durante o período de coleta de dados,
dos 122 questionários distribuídos, 105 foram respondidos, sendo considerados
válidos todos para a pesquisa.

3.5 Procedimentos para coleta de dados

As principais fontes de evidência em um estudo de caso são os documentos, as
entrevistas, os arquivos, a observação e os artefatos físicos (Yin, 2010). Visando
atingir o objetivo proposto, a pesquisa utilizou documentos analisados do modelo
gestão de pessoas da IES, o material institucional disponibilizado no site oficial,
documento “Projeto pedagógico do curso superior em Administração, Recursos
Humanos, Processos Gerenciais, entre outros”, jornal de circulação externa,
concomitantemente.

Primeiramente, buscou-se autorização para a realização da pesquisa na
instituição, pelo diretor do campus. Após obter aprovação, foi solicitada junto ao
setor de gestão de pessoas da IES a listagem para identificar/levantar o número
de professores da unidade Contagem, por meio do banco de dados.

Depois de identificar/levantar o número de professores na unidade por meio de
banco de dados do setor de gestão de pessoas da IES, a coleta foi realizada por
meio eletrônico na plataforma Google Docs. A carta-convite e o questionário
semiestruturado

(Apêndice

B)

foram

encaminhados

aos

e-mails

dos

respondentes, com o apoio da direção da instituição. Ficou estabelecido o prazo
aproximado de 15 dias para retorno, sendo realizado em três ondas: a primeira
em 15 dias, a segunda em 30 dias e a terceira em 40 dias, sendo este o prazo
máximo de retorno. O acesso ocorreu no link http://goo.gl/forms/P8G6VFYBSZ.

Para todas as etapas da pesquisa foi realizado um pré-teste com especialistas
(um profissional de gestão de pessoas de mercado, ou seja, gestor de pessoas, e
outro professor de mestrado da disciplina de gestão de pessoas para validar o
questionário e o roteiro de entrevista).
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Após análise dos especialistas, foram realizados os devidos ajustes (Apêndices A
e B).

Antes do início da coleta de dados pelo questionário, foi verificada a adequação
do instrumento de pesquisa, a fim de eliminar potenciais erros. Para isso, houve a
aplicação de um pré-teste junto a cinco docentes, que atendeu aos pressupostos
do universo da pesquisa. Isso possibilitou contribuir para aprimorar o instrumento
de coleta de dados, como também identificar as dificuldades a serem enfrentadas
pelos entrevistados, tais como tempo a ser gasto no preenchimento e nível de
dificuldade e a compreensão do instrumento como um todo.

Para os fatores de atratividade utilizou-se a identificação dos indicadores ou
categorias do fenômeno na elaboração do questionário. As categorias resultantes
desta análise estão demonstradas na Tabela 2.
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Tabela 2
Fatores de atratividade e respectivas definições
Fatores
Recrutamento
e
seleção
Ambiente de trabalho
agradável
Boa
imagem
no
mercado

Definições: procuro trabalhar em uma emoresa...
cujos processos de recrutamento e seleção sejam conduzidos com
transparência e ética.
que oferece aos seus colaboradores um ambiente de trabalho harmonioso
e agradável, pautado no respeito às pessoas e na ética profissional.
que tem boa imagem no mercado, é merecedora de respeito e
credibilidade, demonstrando ética nos negócios, serviços e produtos de
qualidade e comprometimento com a sustentabilidade.
Boa infraestrutura
que oferece boa infraestrutura aos seus colaboradores no dia a dia, como
estacionamento, restaurante/ lanchonetes, postos de atendimento
bancário, estacionamento, atendimento médico e odontológico, locadoras,
etc.
Bons
salários
e que oferece aos seus colaboradores um pacote de remuneração e
benefícios
benefícios atrativos acima da média de mercado.
Carreira internacional
Procuro trabalhar em uma empresa que tem atividades no exterior e
oferece oportunidades reais de carreira internacional.
Crescimento
e Procuro trabalhar em uma empresa que oferece aos seus colaboradores,
desenvolvimento
a partir da sua estrutura de cargos e salários e de seus programas e
profissional
processos estabelecidos, oportunidades reais de crescimento e
desenvolvimento profissional.
Cursos e treinamentos
Procuro trabalhar em uma empresa que oferece oportunidades de
oferecidos
realização de cursos e treinamentos no local de trabalho, ampliando as
competências de seus colaboradores.
Desafios profissionais
Procuro trabalhar em uma empresa que estabelece para seus
colaboradores metas desafiadoras, porém realizáveis, que estimulam o
desenvolvimento de suas competências.
Qualidade de vida
Procuro trabalhar em uma empresa que possibilita que os colaboradores
tenham equilíbrio entre vida profissional e pessoal, podendo conciliar
trabalho, família, lazer e outras atividades importantes.
Fonte: adaptado pelo autor da dissertação, de: Cabral, E. S. M. (2012). Fatores condicionantes da
atração e retenção de profissionais e suas âncoras de carreira: um estudo com engenheiros
recém-formados de uma empresa construtora de obras de infraestrutura de Minas Gerais.
Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Fumec. Belo Horizonte. (com base na
literatura disponível e validação de especialistas).

Nessa etapa, buscou-se identificar, a partir da questão aberta, quais os principais
fatores que despertaram o interesse do docente em querer trabalhar na
instituição.

Para os fatores de retenção, como se vê na Tabela 3, utilizaram-se as seguintes
categorias na elaboração do questionário.
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Tabela 3
Fatores de retenção e respectivas definições
Fatores
Recrutamento & seleção

Definições
Os processos de recrutamento interno são conduzidos com
transparência, focando as competências técnicas e a sintonia entre as
características pessoais e a cultura da organização.
Programa de ambientação A organização apresenta existência e eficácia do programa de
ambientação e socialização para que as pessoas se sintam bem-vindas
quando ingressam na instituição.
Programa de socialização A organização promove eventos sociais para integrar seus empregados
(como confraternizações, eventos esportivos, etc.)
Pacote salarial
A organização oferece remuneração compatível com a oferecida no
mercado (público ou privado, dependendo do caso) a partir das minhas
competências e formação/ escolaridade.
Qualidade de vida
A organização possibilita que os colaboradores tenham equilíbrio entre
vida profissional e pessoal, podendo conciliar trabalho, família, lazer e
outras atividades importantes.
Imagem externa da
A organização apresenta resultados do negócio, postura ambiental e
comunitária, status na mídia, é merecedora de respeito e credibilidade,
empresa
boa opinião dos empregados e ex-empregados.
Resultados da empresa.
A organização demonstra solidez e perspectivas de crescimento a
médio e longo prazos, atuando em um segmento de mercado atraente,
lucrativo e promissor.
Potencial de carreira
A organização oferece oportunidades em cargos de coordenação,
gerência e diretoria ocupadas por aproveitamento interno de talentos.
Benefícios
A organização possui um plano flexível de benefícios, o que me permite
escolher os mais adequados às minhas necessidades (plano de saúde/
odontológicos, refeição/alimentação, previdência privada, seguros, etc.)
Avaliação de desempenho O gestor/coordenador analisa os pontos fortes e fracos do meu
desempenho, visando ao aprimoramento.
Treinamento e
A organização investe no meu desenvolvimento, viabilizando a minha
desenvolvimento
participação em eventos externos como congressos, seminários,
palestras para o meu aprimoramento profissional.
Estilo de gestão
Meu gestor/coordenador expressa claramente suas expectativas sobre
meu trabalho, reconhecendo os esforços quando bem executado sem
favoritismo pessoais.
Comunicações internas
A organização possui canais de comunicação para divulgar informações
e estimular a comunicação (como intranet, reuniões periódicas, jornais
internos, painéis eletrônicos, etc.).
Envolvimento
A organização procura conhecer minhas expectativas e aspirações para
definir minhas atividades.
Condições de trabalho
A organização fornece os materiais, equipamentos e tecnologia
adequados ao desempenho eficaz de minha função, preocupando-se
com minha saúde e com meu bem-estar no trabalho (exemplos: local
arejado, boa iluminação, instalações confortáveis, programas de
qualidade de vida, programas de doenças e estresse no trabalho,
centrais de atendimento ao empregado, etc.).
Fonte: adaptado, pelo autor da dissertação, de: Cabral, E. S. M. (2012). Fatores condicionantes da
atração e retenção de profissionais e suas âncoras de carreira: um estudo com engenheiros
recém-formados de uma empresa construtora de obras de infraestrutura de Minas Gerais.
Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Fumec. Belo Horizonte. (com base na
literatura disponível e validação de especialistas).

Nessa etapa, buscou-se identificar, com base na questão aberta, quais os
principais fatores que motivam o docente a permanecer na instituição.
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Para a pesquisa quantitativa foi utilizado o questionário com questões fechadas e
duas abertas, com base nos fatores de atratividade e retenção. Fundamentou-se
na publicação da pesquisa realizada por Cabral (2012), literatura disponível e as
sugestões dos especialistas realizadas na validação do questionário (Apêndice
B).

Para Gil (2010), a elaboração de um questionário consiste na tradução dos
objetivos específicos da pesquisa em perguntas para abrigar ampla gama de
respostas possíveis. O autor acrescenta que podem ser incluídas também
perguntas a respeito do problema proposto.

O questionário (Apêndice B) dividiu-se em três sessões, totalizando 35 questões:
a sessão I, composta das questões 01 a 08, tratou dos dados sociodemográficos
e ocupacionais dos respondentes; as sessões II e III foram subdivididas da
seguinte forma: sessão II: composta pelas questões relacionadas à atratividade
(09 a 18) da escala Likert, com respostas variando de 1 (discordo totalmente) a 5
(concordo totalmente), de acordo com a concordância do entrevistado com as
afirmativas apresentada, uma opção central neutra 3 (nem concorda nem
discorda) e uma questão aberta (19); a sessão III baseou-se nas questões
relacionadas à retenção (20 a 34) da escala Likert, com respostas variando de 1
(discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente), de acordo com a concordância
do entrevistado com as afirmativas apresentadas, uma opção central neutra 3
(nem concorda nem discorda) e uma questão aberta (35). Isso foi feito com o
intuito de permitir mais riqueza na análise estatística dos dados e de proporcionar
mais clareza entre os diferentes pontos da mesma.

A escala Likert é de mensuração organizada, que permite resumir as ideias. Exige
que os entrevistadores indiquem um grau de concordância ou discordância com
cada uma de uma série de afirmações. Os dados geralmente são tratados como
separação por intervalos. Assim, ela possui as características de descrição,
ordem e distância (Malhotra, 2012). A análise pode ser feita item por item ou
calculado um total (somatório) para cada entrevistado, somando-se os itens. Para
o uso do somatório, as categorias atribuídas pelos respondentes a afirmações
negativas foram escalonadas em ordem inversa à da escala. Para uma afirmação
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negativa, uma concordância traduz uma resposta desfavorável. Conforme
Malhotra (2012), escalas multi-itens consistem em vários itens, sendo cada um
deles uma afirmação que deverá ser avaliada. A escala Likert é um exemplo de
escala multi-item.

Os dados da escala Likert podem ser trabalhados de forma nominal e como
medidas de intervalo, porque os intervalos são os mesmos, podendo-se calcular
médias, variâncias, correlações, entre outros. Ressalta-se, porém, que o
quociente entre eles não tem significado, por exemplo, o valor 4 não é duas vezes
o valor 2.

Todas as questões do questionário ofereciam alternativas de preenchimento
obrigatório, ou seja, o respondente não conseguia avançar no questionário caso
deixasse de responder alguma questão. Além disso, o questionário foi aplicado
em formulário eletrônico. Dessa forma, não houve respostas inconsistentes ou
faltantes, nem erros de digitação.

A pesquisa qualitativa dividiu-se em duas sessões: a sessão I tratou dos dados
sociodemográficos dos participantes, composto de questões fechadas; a sessão II
utilizou um roteiro de entrevista, semiestruturado em categoria de análise,
baseado nos objetivos específicos (Apêndice A).

A entrevista semiestruturada valoriza a presença do investigador e oferece todas
as perspectivas possíveis para que o informante alcance a liberdade e a
espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação. De acordo com Boni e
Quaresma (2005), a entrevista semiestruturada combina perguntas abertas e
fechadas, em que o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema
proposto. O pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente
definidas, em um contexto muito semelhante ao de uma conversa informal. O
entrevistador deve ficar atento para dirigir, no momento em que achar oportuno, a
discussão para o assunto que o interessa, fazendo perguntas adicionais para
elucidar questões que não ficaram claras ou ajudar a recompor o contexto da
entrevista, caso o informante tenha “fugido” ao tema ou tenha tido dificuldades
com ele. Esse tipo de entrevista é muito utilizado quando se deseja delimitar o
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volume das informações, obtendo, assim, melhor direcionamento para o tema,
intervindo a fim de que os objetivos sejam alcançados.

No estudo, as entrevistas foram realizadas presenciais na IES no campus de
Contagem, no mês de setembro de 2015, sendo gravadas e analisadas.

As entrevistas foram realizadas de modo a garantir o sigilo das informações
coletadas, bem como o anonimato dos envolvidos. É importante destacar a
garantia da confidencialidade das informações obtidas, pois, de acordo com Yin
(2010), existem alguns fundamentos que justificam o anonimato de um estudo de
caso, como: a proteção do caso real e seus participantes e a divulgação do
relatório final, que pode interferir nas ações seguintes das pessoas envolvidas.

3.6 Procedimentos de análise e tratamento de dados

3.6.1 Etapa quantitativa

Os dados colhidos na fase quantitativa da presente pesquisa foram submetidos
ao tratamento dos dados quantitativos a partir da limpeza dos dados (Missings,
outliers); análise de confiabilidade; análise unidimensionalidade dos construtos;
estatística descritiva por meio do software Statistical Package for the Social
Science (SPSS), versão 18.0 para sistema operacional Windows. Os dados foram
tratados a partir do software, após a configuração e adaptação de cada
questionário na planilha eletrônica.

O teste de Mann-Whitney é alternativo ao teste t para t, para testar a média de
duas amostras independentes. Enquanto o teste t compara a média de duas
amostras independentes, o teste de Mann-Whitney compara o centro de
localização das duas amostras, como forma de detectar diferenças entre as duas
populações correspondentes. Esse teste é de utilização preferível ao t quando há
violação da normalidade ou quando há variáveis de nível ordinal com duas ou três
categorias. A perda de eficiência do teste de Mann-Whitney quando comparado
ao teste t é pequena. As hipóteses testadas são:
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As duas populações são iguais em tendência central;
As duas populações não são iguais em tendência central;
A hipótese nula (

permite testar a homogeneidade das duas populações, ou

seja, a igualdade de comportamentos
comportamentos dos dois grupos na população. E em vez de
se basear em parâmetros da distribuição normal,
normal como a média e a variância, o
teste de Mann-Whitney
Whitney baseia-se
baseia
na ordenação da variável.
A expressão do teste é dada por:

(1)

Sendo:

dimensão de menor amostra;

dimensão da maior amostra e

soma
oma das ordenações de menor amostra.
amostra

O teste de Kruskall-Wallis
Wallis consiste numa alternativa não paramétrica ao teste
One-way análise de variância (ANOVA),
(
, utilizado quando se encontram reunidos
os pressupostos da normalidade ou da igualdade de variâncias. Esse
Es
teste é
utilizado para testar a hipótese de igualdade em localização.

As hipóteses testadas são:
As distribuições têm o mesmo parâmetro de localização;
Pelo menos uma das populações tem um parâmetro de localização superior
ou inferior ao das outras;

O teste de Kruskall-Wallis
Wallis baseia-se
baseia se na soma das ordens dos grupos combinados
por ordem crescente. A menor observação tem valor 1, a seguinte valor 2, e
assim sucessivamente.

O teste é dado,, caso sem empate, por:
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(2)
E para casos com empate, por:

(3)

O desenvolvimento da medição da confiabilidade dos instrumentos, de acordo
com Hair, Anderson, Tatham e Black (2009), é uma “avaliação do grau de
consistência entre múltiplas medidas de uma variável”. Uma medida de
confiabilidade muito utilizada é a consistência interna, que avalia a consistência
entre as variáveis em uma escala múltipla. O autor afirma, ainda, que a medida da
consistência interna preconiza que os indicadores individuais da escala devem
medir o mesmo construto, sendo, portanto, altamente correlacionados.
Utilizou-se
se o alfa de Cronbach,
ronbach, que é a medida mais simples de consistência
interna, para a avaliação da confiabilidade. A confiabilidade de uma medida
refere-se à capacidade desta ser consistente, ou seja, mostra até que ponto uma
um
escala

produz

resultados

consistentes

se

as

medidas

forem

tomadas

repetidamente. Essa
a estatística calcula a consistência
consistência interna a partir das
variâncias dos itens e dos totais do teste por sujeito, a partir da fórmula:

(4)

Sendo
do item

o número de itens do instrumento,
e

a variância

a variância do total dos itens.

O alfa de Cronbach toma valores entre zero e um.. Segundo Hair et al. (2009), o
limite inferior para o alfa de Cronbach geralmente aceito é 0,70, apesar de poder
diminuir para 0,60 em pesquisa exploratória.
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Foi realizada a análise fatorial que, conforme Pestana e Gageiro (1998), é um
conjunto de técnicas estatísticas que procura explicar a correlação entre as
variáveis observáveis, simplificando os dados a partir da redução do número de
variáveis necessárias para descrevê-los.

Hair et al. (2009) mostram que o tamanho da amostra para realização da análise
fatorial deve ser igual ou superior a 100. E tem como regra geral o mínimo de
cinco vezes mais observações que o número de variáveis a serem analisadas e o
tamanho mais aceitável seria o tamanho de 10 observações para cada variável.
Alguns pesquisadores chegam a propor um mínimo de 20 casos para cada
variável.

Uma suposição básica da análise fatorial é que existe alguma estrutura
subjacente no conjunto de variáveis escolhidas. A presença de variáveis
correlacionadas e a subsequente definição de fatores não garantem relevância,
mesmo que elas satisfaçam as exigências estatísticas. Cabe ao pesquisador
garantir que os padrões observados sejam conceitualmente válidos e adequados
para se estudar com análise fatorial, pois a técnica não dispõe de meios para
determinar adequações além das correlações entre variáveis.

O número de fatores que devem ser extraídos deve combinar uma
fundamentação conceitual com alguma evidência empírica. Alguns critérios
utilizados são: o número de fatores com autovalores maiores que um (critério de
Kaiser); critérios definidos a priori pelo pesquisador (quando ele já sabe,
inicialmente, quantos fatores quer extrair); critério de percentagem da variância
(considera o percentual acumulativo da variância, garantindo que expliquem pelo
menos um montante especificado da variância, geralmente mínimo de 60%); e
critério do gráfico scree plot (é realizado a partir dos autovalores em relação ao
número de fatores, deve-se observar o ângulo de inclinação para definir-se o
ponto de corte).

Realizou-se a análise fatorial para os fatores de atração e os fatores de retenção
separadamente, considerando-se o reduzido tamanho da amostra.
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Para ambos os fatores de atração e os fatores de retenção do questionário,
utilizou-se o teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que indica a adequação dos
dados para a realização da análise fatorial, ressaltando a proporção da variância
dos dados que é comum a todas as variáveis. Varia de zero a um, sendo quanto
mais próximo de um, mais adequada a utilização da análise fatorial. Valores entre
0,7 e 0,8 são considerados bons, e entre 0,6 e 0,7, razoável.

Já o teste de esfericidade de Bartlett testa a hipótese de a matriz de correlação
ser uma matriz identidade, ou seja, sem correlação entre as variáveis. Para
realização da análise fatorial, espera-se rejeitar a hipótese de nulidade (pvalor<5%).

Comunalidade é a proporção de variância comum presente na variável. A matriz
das componentes mostra os coeficientes ou pesos (loadings) que correlacionam
as variáveis com os fatores antes da rotação. Variáveis com baixos valores de
loadings afetam os valores dos escores e devem ser eliminadas.

O gráfico scree plot também indica o número de fatores a serem extraídos. Devese observar o número de fatores antes do ponto de inflexão.

3.6.2 Etapa qualitativa

Na pesquisa qualitativa, as entrevistas foram analisadas por meio da análise do
seu conteúdo, que é a expressão mais usada para representar o tratamento dos
dados de uma pesquisa qualitativa. No entanto, a expressão significa mais do que
um procedimento técnico, faz parte de uma histórica busca teórica e prática no
campo das investigações sociais, como afirma Minayo (2006).

Os dados coletados, tanto nas entrevistas com o diretor do campus, gestor de
gestão de pessoas e os coordenadores, foram analisados por meio do discurso
do sujeito coletivo (DSC). Segundo Lefévre e Lefévre (2005), o DSC é uma
modalidade de análise de discursos obtidos de depoimentos verbais ou de
qualquer manifestação discursiva que se encontre em documentos escritos ou
textos.
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Dessa forma, os autores afirmam:
Discurso do sujeito coletivo (DSC) é um discurso-síntese redigido na
primeira pessoa do singular e composto pelas expressões-chave que têm a
mesma ideia central ou ancoragem [...] O objetivo é reconstruir, com
pedaços de discursos individuais, como em um quebra-cabeça, tantos
discursos-síntese quantos se julgue necessários para expressar uma dada
“figura”, ou seja, um dado pensar ou representação social sobre um
fenômeno (Lefévre & Lefévre, 2005, p. 18-19).
As representações sociais são maneiras usadas pelas pessoas para emitirem, por
intermédio do seu cotidiano, opiniões e juízos. São formas de conhecimento,
socialmente elaborado e partilhado, de uma realidade comum relacionada a um
conjunto social (Lefévre & Lefévre, 2005).

A partir da coleta das respostas obtidas com os questionários e entrevistas, elas
foram lidas em separado, de modo que foi possível verificar de que forma os
professores são atraídos, mantidos e retidos na IES, permitindo avaliar quais os
fatores que determinam a atração e retenção de talentos na instituição. Para a
análise dos dados, portanto, foram criadas categorias para facilitar a
compreensão das informações coletadas.

A Tabela 4 apresenta a síntese da metodologia utilizada neste estudo e
correlaciona os objetivos específicos propostos com os autores que dão
sustentação teórica para o assunto abordado e os instrumentos de coleta de
dados correspondentes.
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Tabela 4
Estratégia de análise e tratamento dos dados
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Descrever as práticas
de gestão de pessoas
adotada pela IES.

Identificar as práticas
utilizadas na organização para atração e
retenção de talentos
docentes, verificando de
que
forma
estão
alicerçados
nos
processos de gestão de
pessoas.

Verificar de que forma
se deu o planejamento
e implementação das
práticas de atração e
retenção de talentos
docentes.
Identificar de que forma
os gestores participam
do
processo
de
acompanhamento
e
reavaliação das práticas
de atração e retenção
de talentos docentes.
Identificar os desafios
relacionados às práticas
de atração e retenção.

AUTORES

TIPO DE
PESQUISA
Pesquisa de
Campo

Dutra (2002)
França (2010)
Limongi-França (2013)
Lima (2003)
Marras (2010)
Mello (2014)
Berger & Berger (2004)
Pesquisa de
França (2010)
Campo
Dutra (2002)
Gallardo-Gallardo
(2011)
Gil (2001)
Limongi-França (2013)
Lima (2003)
Marras (2010)
Martins (2014)
Souza e Barreto (2015)
Carrara et al. (2013)
Pesquisa de
Cappelli & Keller (2014)
Campo
Dutra (2008)
Gallardo-Gallardo (2011)
Gil (2001)
Marras (2010)
Ulrich (2000)
Carrara et al. (2013)
Pesquisa de
Gil (2001)
Campo
Leonardo (2002)
Marras (2010)
Mayo (2003)
Nascimento et al. (2012)

Costa et al. (2010)
Carrara et al. (2013)
Dutra (2002)
Gil (2001)
Marras (2010)
Wagner III e
Hollenbeck (2006)

Fonte: dados da pesquisa (2016).

Pesquisa de
Campo

FONTE/INSTRUMENTO
DE COLETA DE DADOS
Análise documental;
referencial teórico;
entrevista semiestruturada
e DSC.

Referencial teórico;
entrevista semiestruturada
(Apêndice A)
e DSC.
Questionário sobre
atração e retenção
(Apêndices B);

Referencial teórico;
entrevista semiestruturada
(Apêndice A)
e DSC.

Referencial teórico;
entrevista semiestruturada
(Apêndice A)
e DSC.

Referencial teórico;
entrevista semiestruturada
(Apêndice A)
e DSC.
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4 A IES privada e suas práticas de gestão de pessoas

Neste capítulo, como fonte, utilizou-se, o material institucional disponibilizado no
site oficial, documento “Projeto pedagógico do curso superior em Administração,
Recursos Humanos, Processos Gerenciais, entre outros”, jornal de circulação
externa “Carreira em foco”, política de gestão de pessoas, programa de
reconhecimento do mérito docente, acordo coletivo de trabalho e normas
funcionais e legislações pertinentes.

4.1 Caracterização da instituição pesquisada

Instituição de Ensino Superior (IES) da rede privada de ensino, localizada no
estado de Minas Gerais. Possui cursos superiores nas áreas de bacharelado,
licenciatura, tecnologia e pós-graduação lato e stricto sensu. Conta com 12 campi
localizados nas cidades de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Divinópolis, Pouso
Alegre e Sete Lagoas.

A unidade da IES escolhida para aplicação da pesquisa foi o campus de
Contagem, que atualmente possui uma unidade localizada numa região de fácil
acesso e próximo do principal centro comercial da cidade de Contagem, região
metropolitana de Belo Horizonte.

A unidade oferece sólida formação profissional e um processo de aprendizagem
diferenciado para os alunos nos cursos de graduação bacharelado, tecnológica e
pós-graduação lato sensu em diversas áreas do conhecimento e em cursos de
idiomas e de extensão. A infraestrutura diferenciada oferece aos alunos amplos
espaços acadêmicos, laboratórios de informática, áreas de convivência com
lanchonetes e bibliotecas com amplo acervo específico.

Desde sua fundação, novos cursos foram adicionados na sua cartela de oferta,
com o intuito de ampliar o processo do conhecimento e incentivar a
interdisciplinaridade, a diversidade e a pluralidade, para busca da excelência.
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4.2 Práticas de gestão de pessoas

As práticas de gestão de pessoas na unidade de estudo considera que sem o
comprometimento dos seus empregados seria inviável dar conta de seus
objetivos institucionais e empresariais, e que investir na preservação desse
patrimônio é um dever da instituição. Pondera, também, que ajudar no
desenvolvimento do ser humano, para que ele busque sua autorrealização, é uma
meta organizacional. Essa dupla motivação faz com que a empresa adote uma
filosofia de gestão de pessoas baseada no diálogo, com respeito ao indivíduo e
estímulo permanente ao pleno aproveitamento do potencial do empregado.

A instituição, em suas ações, demonstra ter grande orgulho do patrimônio
humano que possui. Entre as diversas práticas de gestão de pessoas adotadas,
uma delas se destaca quando a organização, em uma das passagens do
Programa Mérito Docente, elaborado e executado para o ano 2015, registra o
seguinte comentário em relação ao professor: “A gente reconhece sua paixão por
ensinar. Quem é apaixonado pela educação merece ser reconhecido. Por isso,
criamos o Programa Mérito Docente. Um jeito de premiar seu desempenho em
sala de aula com benefícios acadêmicos e financeiros”.

Outra prática constante são os e-mails do presidente do grupo do qual a IES faz
parte, relatando a importância de todos os empregados no alcance dos objetivos
organizacionais:

Equipes formadas por pessoas inquietas. Times formados por pessoas que
se orgulham do que fazem e, por isso, fazem cada vez mais e melhor.
Pessoas que enxergam seu trabalho como fonte de aprendizado constante.
Mais do que isso, somos movidos por um genuíno propósito em tudo o que
realizamos, somos o fruto do sonho de pessoas apaixonadas e
protagonistas de suas trajetórias de vida. Pessoas com brilho nos olhos e
que fazem brilhar os olhos de quem está ao seu lado, movidas por uma
força contagiante. Times formados por pessoas que têm a capacidade de
informar, educar, incentivar, reconhecer, fortalecer e multiplicar nossa
cultura e nossos valores. Parabéns a todos que acreditam, dia a dia, que a
educação tem o poder de transformar realidades.
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Essas declarações indicam que a instituição busca reconhecer as pessoas, com
seus conhecimentos e competências, como recursos estratégicos para o alcance
de seus objetivos organizacionais.

A instituição reconhece que as atuais práticas de gestão de pessoas têm suas
origens no planejamento estratégico, que constantemente é revisto pelo grupo
gestor. Todos os processos de gestão de pessoas devem estar alinhados às
estratégias da instituição.

Para a instituição, a área de gestão de pessoas deve incentivar e valorizar a
pesquisa, a produção, desenvolvendo mecanismos de compartilhamento, de
disseminação de conhecimento para toda a empresa. Deve, ainda, estimular e
estabelecer parcerias com outras instituições pela busca constante de
atualização, visando auxiliar a produção de novas metodologias e novos
conhecimentos.

A IES enfatiza em suas práticas de gestão de pessoas que as relações de
trabalho devem ser bem definidas, respeitando e valorizando a pessoa humana,
reconhecendo a importância e o valor de cada empregado em todos os níveis
funcionais, colaborando para o reconhecimento do capital humano e realizando
atividades que agregam valor a ele.

De acordo com a instituição, as lideranças devem ser estimuladas a possuir total
atuação nos processos de gestão de pessoas, visando sempre a um estilo
coerente com o perfil desenvolvedor. O gestor precisa atuar como facilitador da
construção e da troca de conhecimentos, estabelecendo um ambiente de
formação continuada nos locais de trabalho. Suas atitudes devem ser exemplo no
espaço profissional e reforçar seu compromisso com a equipe, com o trabalho e
com a instituição.

Para a captação de profissionais qualificados no mercado, busca-se inovar nas
estratégias competitivas, com o objetivo de manter os colaboradores motivados,
pela

sua

vontade

personalidade.

de

crescer,

competência,

pertencimento,

caráter

e
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A instituição declara usar, quando necessário, critérios de justiça, conciliando os
interesses dos empregados e os objetivos organizacionais. Estimula a adoção de
comportamentos éticos e a aplicação dos valores e dos princípios que
fundamentam a conduta pessoal e profissional.

As práticas de gestão de pessoas também destaca a necessidade de desenvolver
ações orientadas por critérios claros e transparentes, que permitam o crescimento
dos empregados nas carreiras, incentivando o desenvolvimento permanente de
conhecimentos, habilidades e atitudes que possa contribuir para o alcance das
metas e objetivos da instituição. Busca estabelecer políticas e programas de
educação, ascensão profissional e avaliação de desempenho formulada em
estreita relação com as necessidades de cada tarefa.

Os canais de comunicação para divulgar as informações devem ser utilizados
para permitir estimular uma nova relação de tempo e espaço e para assegurar
aos empregados o uso de formas mais eficazes de relacionamento interno e com
o ambiente externo.

As práticas de gestão de pessoas da IES evidencia as seguintes ações:

a) Contratação de pessoal docente

A contratação de professores é precedida de um processo seletivo de forma a
atender aos requisitos estabelecidos pela IES. Havendo aumento de carga horária
permanente nos cursos ofertados, é aberto recrutamento de docentes, as
competências são analisadas criticamente e comprovadas a partir da avaliação de
currículo, banca e entrevista.

O recrutamento é fundamentado de acordo com os valores da instituição, perfil
comportamental e dimensão funcional do cargo que consta no estatuto de carreira
docente.
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O recrutamento é feito, primeiramente, interno para que os professores tenham a
oportunidade de participar das vagas na instituição. Não encontrando o candidato
internamente, é aberto o recrutamento externo.

Essas ações visam aumentar a motivação e a valorização dos empregados, a
partir de oportunidades de promoção e reconhecimentos, visando estimular o
desempenho, a capacitação e a excelência do empregado motivado.

b) Programa de Reconhecimento do Mérito Docente

Apresenta como objetivo estabelecer os critérios que irão definir o Programa de
Reconhecimento do Mérito Docente a partir do ano 2015, em suas diferentes
dimensões.

Considerando o valor meritocracia e as premissas estabelecidas na IES, o
presente programa estabelece normas e critérios para o reconhecimento do papel
do professor, fundamental na construção de uma experiência universitária que
resulte em alto nível de aprendizagem e de desenvolvimento dos alunos.

O Programa de Reconhecimento do Mérito Docente adotado engloba as
seguintes dimensões, cujos critérios de avaliação e pontuações respectivas estão
especificadas da seguinte forma:
•

Dimensão pedagógica – visa reconhecer os méritos docentes relacionados
à promoção efetiva da aprendizagem de seus alunos, valorizando-se as
práticas pedagógicas adotadas pelo docente, a capacidade de usar a
avaliação como instrumento de aprendizagem e o domínio e produção
técnico, científico e cultural.

•

Dimensão envolvimento – serão reconhecidos os esforços e a dedicação
do docente no suporte às estratégias acadêmicas de sua instituição e
apoio à coordenação e direção.

•

Dimensão mentoria – será reconhecido o comprometimento do docente
com o futuro de seus alunos, considerando o papel que exerce como
mentor, orientador e fonte de inspiração profissional.
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•

Avaliação de desempenho – será considerada a avaliação do desempenho
do docente feita pelos coordenadores dos cursos nos quais leciona,
ocorrendo uma vez a cada ano.

A adoção das práticas de reconhecimento do mérito docente existe para contribuir
para a criação de uma identidade dos professores com a IES.

É contemplado um grupo equivalente de 10% de seus professores em exercício,
com maior pontuação na avaliação, cujo reconhecimento acontece das seguintes
formas:
•

Reconhecimento acadêmico – com oferecimento de participação em
seminários, eventos, workshops, oficinas e/ou missões acadêmicas,
nacionais e internacionais, organizadas pela IES, para aprimoramento de
suas funções docentes.

•

Reconhecimento honorífico – com recebimento de medalha de mérito
docente simbolizando o reconhecimento por sua atuação, no evento de
abertura do semestre imediatamente posterior à sua classificação.

•

Reconhecimento financeiro – com recebimento de prêmio eventual, que irá
variar conforme a carga horária anual média e com a classificação do
docente no ranking da mantenedora.

Satisfeitos esses requisitos, os valores dos prêmios a serem pagos ao grupo dos
professores reconhecidos levarão em conta suas cargas horárias no ano de 2015,
conforme especificados na Tabela 5.

Tabela 5
Prêmios aos docentes que compõem o grupo dos 10% reconhecidos
Carga horária anual
média do professor em sala
de aula em 2015
Até 12 h/a semanais
Mais de 12 h/a semanais
Fonte: dados da pesquisa (2016)

Professores com melhor
classificação no grupo
(10%)
R$23.000,00
R$46.000,00

Demais professores do
grupo (90%)
R$2.300,00
R$4.600,00

84

c) Prêmio Professor: práticas para uma educação inovadora

O Prêmio Professor é um reconhecimento ao entusiasmo dos professores por
novas práticas de ensino-aprendizagem. É uma valorização dos profissionais da
IES que desenvolvem metodologias inovadoras capazes de tornar-se referência
para outros professores dentro da instituição.

O prêmio é subdividido nas seguintes categorias:
•

Categoria 1 – projetos individuais – práticas pedagógicas inovadoras
desenvolvidas por um único professor e aplicadas em uma ou mais
disciplinas.

•

Categoria 2 – projetos colaborativos – práticas pedagógicas inovadoras
desenvolvidas por mais de um professor e aplicadas em disciplinas e/ou
cursos diferentes.

São objetivos do prêmio:
•

Reconhecer e valorizar professores das IES que desenvolvem práticas
pedagógicas inovadoras relacionadas às suas respectivas disciplinas;

•

dar visibilidade às boas práticas que contribuem, de forma relevante, para
a qualidade do ensino nas IES;

•

criar um repositório de iniciativas metodológicas de ensino-aprendizagem
que sirva de referência para outros professores;

•

criar subsídios para a formação docente permanente;

•

estimular a participação dos professores como sujeitos ativos na efetivação
do projeto acadêmico.

Dos critérios de avaliação, os projetos das duas categorias (individual e
colaborativos) são avaliados conforme:
•

Grau de novidade da prática considerando se é uma prática já conhecida
internamente, se é conhecida em outras escolas, mas ainda não foi
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aplicada na IES ou se é uma prática inédita.
•

Resultado da prática considerando o impacto no aprendizado dos alunos, o
impacto na motivação e engajamento dos alunos e o impacto na
sociedade.

•

Grau de replicabilidade considerando se a prática poderá ser replicada por
outros professores da mesma disciplina e também por professores de
qualquer outra área do conhecimento.

Da premiação

Premiação para a categoria 1 – projetos individuais
•

1º lugar – o professor vencedor de cada IES receberá dois prêmios: viagem
de uma semana para conhecer escolas e iniciativas inovadoras em outro
país, no valor estimado de R$ 10.000,00; e R$ 7.500,00 em valor bruto,
depositados em conta corrente.

•

2o lugar – o professor que ficar em 2º lugar de cada IES receberá dois
prêmios:

treinamento

em

uma

metodologia

ativa

de

ensino

e

aprendizagem; e R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em valor
bruto, depositados em conta corrente.

Premiação para a categoria 2 – projetos colaborativos
•

1º lugar – o projeto vencedor de cada IES receberá dois prêmios: viagem
internacional de uma semana para conhecer escolas e iniciativas
inovadoras, no valor estimado de R$ 10.000,00 para cada participante do
grupo. Todos os professores participantes do projeto, limitados a três, terão
direito a participar da viagem; e 15.000,00 em valor bruto, depositados em
conta corrente. Esse prêmio é global, único e sua divisão entre os
participantes será de responsabilidade dos professores proponentes do
projeto colaborativo.

•

2o lugar – o projeto classificado em 2º lugar de cada IES receberá dois
prêmios:

treinamento

em

uma

metodologia

ativa

de

ensino

e
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aprendizagem. Todos os professores participantes do projeto, limitados a
três, terão direito a participar desse treinamento; e R$ 9.000,00 em valor
bruto depositados em conta corrente. Esse prêmio é global, único e sua
divisão entre os participantes será de responsabilidade dos professores
proponentes do projeto colaborativo.

Todos os professores classificados em primeiro lugar, em qualquer das
categorias, individual ou colaborativo, terão direito a participar de uma viagem
para conhecer universidades e iniciativas inovadoras em outro país.

Se houver qualquer fato de força maior que impeça a IES de realizar a viagem no
prazo estabelecido, cada professor premiado receberá, por meio de depósito em
conta corrente, o valor bruto de R$ 10.000,00.

d) Plano de Carreira do Corpo Docente

O corpo docente da IES é constituído de: professores titulares, professores
adjuntos; professores assistentes; professores auxiliares; e professores visitantes.

O provimento na classe de professor é feito por portador de, no mínimo, diploma
de especialização, observando-se os títulos e provas e/ou avaliações de didática
e conhecimento, conforme enquadramento do Plano de Carreira docente.
Professores de reconhecida competência poderão ser contratados como
professores visitantes, por proposição da IES e aprovação da diretoria.

Os critérios de admissão e de progressão da carreira docente são mostrados na
Tabela 6.
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Tabela 6
Progressão da carreira docente
Carreiras

Requisitos

Processo

Acesso

Professor
Auxiliar

Certificado de
Especialização

• Julgamento
de
títulos,
incluindo
experiência
profissional;
• provas de didática e conhecimento. Conf. Regimento;
• Entrevista com banca examinadora e/ou diretoria.

Progressão
horizontal:
participação
Acadêmica

Professor
Assistente

Grau de mestre • Julgamento
de
títulos,
incluindo
experiência
ou grau mais
profissional;
elevado
• provas de didática e conhecimento. Conf. Regimento;
• entrevista com banca examinadora e/ou diretoria.

Progressão
horizontal:
participação
acadêmica

Professor
Adjunto

Grau de doutor
ou grau mais
elevado

Professor
Titular

Grau de doutor • Julgamento
de
títulos,
incluindo
experiência
ou notório saber profissional;
• experiência em administração acadêmica:
membro de conselhos, chefe de departamento,
coordenador de curso, ou posições acadêmicas de
direção ou experiência destacada em pesquisa;
• provas de didática e conhecimento. Conf. Regimento;
Entrevista com banca examinadora e/ou diretoria.

• Julgamento
de
títulos,
incluindo
experiência Progressão
horizontal:
profissional;
• experiência em administração acadêmica: - membro participação
de conselhos, chefe de departamento, coordenador de acadêmica
curso ou posições acadêmicas de direção;
• provas de didática e conhecimento;
• entrevista com banca examinadora e/ou diretoria.

Grau de mestre • entrevista técnica;
ou doutor
• perfil profissional;
• conclusão do processo com a diretoria.
Fonte: dados da pesquisa (2016).

Professor
visitante

e) Avaliação de desempenho

O mapeamento do desempenho atual dos empregados da IES traz como foco o
planejamento estratégico para a gestão de pessoas. Cria momento de diálogo dos
líderes com seus liderados, focando melhorias do desempenho, oportunidade de
avaliar os resultados e planejar ações necessárias de desenvolvimento.

A partir dessa política a organização busca dinamização das ações de gestão de
pessoas de forma a oferecer oportunidades de crescimento profissional, estimular
a produtividade e melhorar o relacionamento interpessoal.

Essas ações propiciam benefícios ao avaliado, avaliador e organização, tais
como:
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I. Benefícios para o avaliado
•

Compreensão dos requisitos de desempenho e o que leva a melhorá-los.

•

Autoconhecimento.

•

Avaliação dos resultados alcançados.

•

Identificação de necessidades de treinamento e reciclagem.

•

Autodesenvolvimento pessoal e profissional.

II. Benefício para o avaliador
•

Visão de planejamento de longo prazo das necessidades de sua área em
termos de competências e recursos humanos.

•

Conhecer sua equipe de forma mais sistematizada, possibilitando
discernimento para tomar decisões relacionadas a aumentos de salário por
mérito, relatividades salariais, promoções, treinamento e desenvolvimento,
contratações e outros assuntos relacionados à gestão de pessoas.

•

Melhoria do nível de comunicação e de relacionamento com a equipe.

•

Melhoria do desempenho da equipe.

•

Orientação mais segura em relação ao desenvolvimento profissional do
avaliado.

III. Benefícios para a organização
•

Visão geral do perfil dos profissionais avaliados e dos aspectos que afetam
diretamente a vitalidade da organização.

•

Informações sobre o desempenho humano e sua contribuição para o
desempenho empresarial e para o alcance dos objetivos organizacionais.

•

Identificação das necessidades de colaboradores e gestores em termos de
treinamento e desenvolvimento.

•

Agilidade nas ações de recrutamento interno, permitindo buscar as
pessoas certas e preparadas para uma nova função dentro da empresa e,
dessa forma, desenvolver carreiras e talentos.
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f) Treinamento e desenvolvimento

Por meio dessa política busca-se desenvolver novas habilidades, conhecimentos
e atitudes, preparando os colaboradores para uma atuação estratégica em
sintonia com a missão e visão da organização.

As atividades de treinamento devem propiciar a elevação dos padrões de
qualidade,

autoestima

e

valorização

profissional,

além

de

influenciar

positivamente nos resultados da empresa diretamente relacionados ao bom
desempenho do colaborador.

A IES oferece treinamento institucional que traz programas definidos que
preparam os colaboradores para iniciar suas atividades e todo professor recémadmitido deve participar do treinamento de integração – Boas-vindas, Nossa
Cultura, Sistemas. Os treinamentos devem ocorrer nos primeiros 15 dias após
admissão, com a finalidade de promover ambientação e socialização dos novos
colaboradores para que se sintam bem-acolhidos e informados. Todo professor
(novato e veterano) deverá participar do Simpósio dos Professores, que ocorre
todo início dos semestres.

Os treinamentos internos e externos são realizados para os colaboradores em
diversos formatos, podendo ser ministrados por profissionais internos ou externos,
visando suprir as habilidades requeridas, os conhecimentos e as atitudes
específicas para o desempenho eficaz das tarefas do cargo, motivando e
aumentando a sensibilidade nas relações interpessoais, otimização dos
processos e aumento dos resultados organizacionais.

O objetivo da proposta de treinamento e desenvolvimento é identificar falhas e
criar alternativas que proporcionem melhorias nos processos. É um importante elo
entre a dimensão do conhecimento, valorização e desempenho das pessoas,
além das demais práticas de gestão de pessoas.
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g) Políticas de qualificação

O Programa Desenvolvimento de Docentes inclui oferta de cursos de atualização
e de métodos e técnicas de ensino e incentiva a participação em congressos,
simpósios, seminários, oficinas de capacitação e cursos diversos.

A IES busca investir no aprimoramento didático de seus professores,
oferecendo-lhes conhecimentos adicionais e desenvolvimento de habilidades que
possam melhor orientá-los na condução das atividades pedagógicas. O intuito é
capacitar os professores para que possam fazer da sala de aula e de outros
espaços de aprendizagem um ambiente agradável, tornando o aprendizado mais
prazeroso e obtendo melhores resultados dos alunos.

Merecem destaque as seguintes diretrizes e programas da IES:
•

Postura educadora;

•

Filosofia da instituição;

•

Interdisciplinaridade e aprendizagem significativa;

•

Didática;

•

Condução de grupos;

•

Curso propedêutico e atividades inovadoras desenvolvidas por nossos
professores;

•

O Projeto Sala de Aula;

•

Filosofia para o hoje e o amanhã;

•

Para entender os sintomas do homem contemporâneo;

•

Educação e sustentabilidade;

•

Avaliação do desempenho discente;

•

Planejamento;

•

Avaliação dos processos de ensino-aprendizagem;

•

Novas tecnologias em sala de aula;

•

Gestão interpessoal na sala de aula;

•

Gestão empreendedora no espaço da sala de aula;

•

Cultura Surda e Educação para Surdos;
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•

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS para Professores.

O Programa de Capacitação Docente está direta ou indiretamente ligado à sala
de aula, ao processo de Avaliação do Desempenho do Docente, que compõem,
com outros procedimentos, a Avaliação Institucional da IES. Com o resultado de
sua avaliação, cada professor define, com o coordenador de curso, quais ações
de capacitação poderão lhe ajudar a desenvolver determinadas competências.

Essas ações são analisadas e nova etapa de capacitação será programada,
proporcionando aos professores: vivência de práticas pedagógicas alternativas
relacionadas ao uso de material didático diferenciado; troca de experiências
relativas à prática pedagógica entre os docentes; e diferentes possibilidades de
abordagem do ensino.

Como oportunidade de ampliação da formação acadêmica, a IES também conta
com ajuda de custo para docentes e discentes para apresentação de trabalhos
acadêmicos em congressos nacionais e internacionais, bem como incentivo à
participação nos eventos internos organizados pelo próprio curso ou por todos os
cursos da IES.

h) Benefícios e parcerias

O sistema de benefícios e parcerias adotado pela IES foi criado para favorecer o
alcance dos bons resultados dentro da empresa, aumentando o vínculo entre a
instituição e seus empregados, contribuindo favoravelmente para o alcance das
vantagens na facilidade na atração e retenção de mão de obra qualificada,
visando à melhoria da qualidade de vida, melhoria do clima organizacional,
redução da rotação de pessoal e do absenteísmo, lealdade do empregado para
com a empresa e manutenção de recursos humanos e aumento da produtividade
em geral.

Essas vantagens são vistas como forma de recompensas não financeiras,
ocorrendo flexibilização dos benefícios, em que cada colaborador escolhe os
benefícios de acordo com sua necessidade e preferência.
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Para aplicar ambos os sistemas de benefícios e as parcerias, a IES adota 12
formas: os itens I ao VII trata-se dos benefícios e os itens VIII ao XII representam
as parcerias.

I. Previdência privada

Relacionada ao sistema da previdência privada, a IES acredita na contribuição de
dar garantias mínimas de vida às pessoas quando se aposentam. Poder planejar
sua aposentadoria, poupando com tranquilidade, e aproveitar os benefícios de
uma vida inteira de trabalho irá favorecer aos empregados o investimento em seu
futuro, contribuindo para o compromisso entre empresa e empregado.

As vantagens para adesão:
•

O saldo de contas acumulado pode ser transformado em um beneficio de
renda mensal vitalício, com o objetivo de complementar a renda de
aposentadoria, porque mesmo se desligando da IES, o empregado pode
continuar sendo um participante da Instituição Bancária Itaú vida e
previdência;

•

se acontecer alguma eventualidade e haja perda da capacidade de
trabalhar ou falecimento, o plano completa o seu saldo e garante o valor
integral da aposentaria ou pensão por morte para os dependentes;

•

todo participante que contribuir com o percentual de 2 a 8% do seu salário
terá o mesmo valor creditado, pela sua entidade patrocinadora IES na sua
conta individual do plano;

•

as contribuições do empregado e da patrocinadora são rentabilizadas
mensalmente;

•

as contribuições mensais para a instituição bancária responsável diminuem
a base de cálculo do imposto de renda;

•

o participante pode solicitar empréstimos com taxas de juros atrativas;

•

o plano proporciona quatro possibilidades de benefícios: aposentadoria
normal, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e pecúlio por morte.
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II. Participação acionária

Utilizada como um meio de ter mais compromisso com a empresa e o empregado
por mais tempo, levando em conta também o crescimento e a lucratividade.

A IES entende que os empregados que possuem ações da empresa tendem a ser
mais conscientes sobre seu trabalho, agem de maneira mais proativa, inovam e
se esforçam mais para atingirem altos níveis de eficiência, aumentando as
receitas da organização e auxiliando no seu crescimento.

III. Empréstimos em consignação

A IES disponibiliza, para os empregados, empréstimos com desconto em folha,
por convênios firmados com as instituições Banco Itaú e Citibank.

A concessão do empréstimo está condicionada à liberação, a partir da margem
consignável que representa o valor máximo do salário que o empregado pode
comprometer mensalmente com o empréstimo.

IV. Programa de Assistência Médica

O Programa de Assistência Médica oferecido aos empregados e seus
dependentes legais é realizado por intermédio de empresa contratada pela IES.
Atualmente, a operadora do plano é a Unimed-BH.

O plano ofertado é de coparticipação de 20% sobre despesas em utilização do
usuário e seu dependente em consultas, exames, terapias e procedimentos
ambulatoriais. A coparticipação não é paga no momento da realização do
procedimento, os valores são descontados posteriormente na folha de
pagamento. O valor máximo de coparticipação por procedimento/evento é de R$
80,00. A coparticipação não incide sobre os procedimentos realizados em regime
de internação hospitalar, seja por motivo clínico, cirúrgico ou parto.

94

O valor da mensalidade do docente ocorre de acordo com o tempo de trabalho na
IES. Para o dependente o valor é fixo, apartamento R$ 156,21 e enfermaria
R$ 110,51.

Tabela 7
Mensalidade convênio docente
Plano
Apartamento
Enfermaria

Tempo de trabalho
Até 02 anos
Mais de 02 anos
Até 02 anos
Mais de 02 anos

Docente
R$ 112,01
R$ 67,81
R$ 66,30
R$ 22,30

Fonte: dados da pesquisa (2016).

O empregado que aderir ao Programa de Assistência Médica no mês de sua
admissão estará isento de todas as carências de utilização. Após esse período,
tanto o empregado quanto os seus dependentes terão que cumprir todas as
carências previstas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

V. Bolsa de estudo

A IES entende que a bolsa de estudo é um dos pilares da valorização das
pessoas. Por meio dela o colaborador e sua família podem desenvolver
habilidades ou aprimorar conhecimentos. A satisfação do colaborador e a
integração com a família contribuem como alicerce para valores como:
comprometimento, cooperação, inovação, transparência e respeito.

O percentual da bolsa de estudo para o docente é definido pelo sindicato: 40%
para os cursos de graduação e graduação tecnológica. A IES agrega o percentual
de 30% para bolsa de graduação. Para os cursos de pós-graduação lato sensu e
stricto sensu, o percentual é de 50%.

A bolsa do colaborador, apurada nos moldes citados, pode ser transferida para
cônjuge, filhos e dependentes legais, sendo mantido seu percentual para
graduação e pós-graduação. A única restrição aos colaboradores refere-se à
bolsa para mestrado, que não são endossáveis.
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Considerando a bolsa para o colaborador, existe o incentivo à performance
acadêmica. Caso o colaborador tenha média geral superior a 90 pontos, a bolsa
no semestre seguinte será de 100%. Se a média geral for mantida acima de 90, a
bolsa também o será. No momento em que a média geral for inferior a 90 pontos,
a bolsa passará a ser aquela regularmente definida entre 70% e 90%, conforme a
faixa salarial.

Outra forma encontrada para aprimoramento refere-se à comunidade IES. É um
meio de estender o benefício aos parentes dos colaboradores. O benefício de
30% é concedido aos seguintes parentes: pais, irmãos, sobrinhos, tios e primos
(1º grau) para bolsa de graduação.

VI. Vale-transporte

Disponibilizado para todos os empregados, concedido de acordo com os critérios
estabelecidos na legislação específica - Lei nº 7.418/85, Convenção Coletiva de
Trabalho e Norma de Procedimentos, para deslocamento Residência / Trabalho /
Residência.

VII. Cartão-refeição ou alimentação

Disponibilizado para todos os empregados que possuem carga horária contínua
superior a seis horas, conforme Artº 71 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT).

Esse benefício é concedido ao docente quando ocorrer o exercício de outra
função na instituição cuja soma das jornadas ultrapasse a carga horária mínima
estipulada pela legislação.

O empregado pode optar pelo cartão-refeição ou alimentação, o desconto é de
20% do valor total recebido, descontado no demonstrativo do mês. É subsidiado o
valor restante depositado pela IES.
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VIII. Convênio odontológico

O Programa de Assistência Odontológica da IES é oferecido aos empregados e
seus dependentes por meio da parceria do Plano Odontológico do Porto Seguro
Odonto de nível nacional.

O valor da mensalidade, tanto para os empregados quanto para os seus
dependentes legais, varia de acordo com o tipo de plano escolhido pelo
empregado. O valor integral da mensalidade cobrada do plano ouro é de R$ 74,07
e plano bronze R$ 11,45.

Independentemente da data de admissão do empregado, a adesão ao programa
não está sujeita a carências.

O novo plano passou a vigorar a partir de abril/2015, sendo diferenciado porque
cobre manutenção de aparelhos ortodônticos e oferece descontos em
medicamentos, eventos culturais, etc.

IX. Cartão-farmácia

O cartão-farmácia Good Card oferecido aos empregados atua em rede nacional
com as principais farmácias. Visa proporcionar comodidade aos empregados pela
total liberdade para escolher a farmácia credenciada de sua preferência.

As compras são descontadas em folha de pagamento. Não possui taxas para
compras de produtos ou serviços adquiridos. Propicia ao empregado mais
tranquilidade e segurança nas transações.

X. Seguro de vida em grupo

O seguro de vida oferecido pela IES tem como objetivo garantir auxílio financeiro
aos empregados e seus beneficiários, em caso de falecimento do titular
(empregado). A cobertura é por morte natural ou acidental e também invalidez
permanente total ou parcial por acidente ou por doença grave.
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O valor da mensalidade varia de acordo com o capital segurado escolhido e a
faixa etária da idade em que se encontra o empregado.

O seguro de vida fornece assistência funeral individual até R$ 3.000,00 para os
dependentes legais no caso de morte natural ou acidental do empregado.

XI. Seguro de carro

A IES e o seguro Auto Itaú oferece vantagens como descontos especiais na
contratação e renovação do seguro, carro reserva por 15 dias ou 35% de
desconto na franquia, limitado a R$ 550,00 se a vistoria for realizada em uma das
unidades dos Centros de Atendimento Rápido (CAR) e se o empregado optar por
uma oficina referenciada.

Guincho para terceiros com limite de 100 km e até duas utilizações por vigência,
desde que a responsabilidade do acidente seja assumida pelo segurado. E 12%
de desconto nos centros automotivos Porto Seguro.
Ao apresentar o cartão do seguro, o empregado conta com: mão de obra nos
serviços de alinhamento de direção, amortecedor e molas, ar-condicionado
(limpeza e assepsia), arrefecimento, baterias, entre outros.

Assistência residencial exclusiva: encanador, vidraceiro, mudança e guardamóvel, guarda de animais domésticos, cobertura provisória de telhados e
indicação de profissionais para manutenção programada, benefícios que também
estão estendidos para familiares (pais, filhos e cônjuge).

XII. Clube do Serviço Social do Comércio (SESC)

A parceria da IES com o SESC é uma oportunidade para o empregado ter seu
momento de conforto e bem-estar.

Para a adesão, basta o empregado dirigir-se a qualquer unidade do SESC munido
de seus documentos pessoais e contracheque e realizar o pagamento da taxa
anual (o valor da taxa varia de acordo com a quantidade de dependentes legais
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inclusos), que passará a ter direito a todos os benefícios ofertados pelo SESC em
todos os estados brasileiros, no campo do lazer, turismo, cultura, educação,
esporte, saúde e meio ambiente.

i) Desligamento de pessoal

Essa diretriz estabelece os princípios básicos e os procedimentos alinhados aos
valores da IES. Qualquer que seja a forma de desligamento, a solicitação é
analisada criteriosamente, com a finalidade de evitar situações que possam
causar prejuízos à instituição e/ou ao empregado.

Existem pilares na conduta ética no processo de desligamento que demonstram
toda a preocupação da instituição na melhor condução desse processo, tais
como: a) a demissão é uma realidade na vida das empresas, independentemente
do seu tamanho ou ramo de negócio; b) é importante que os gestores estejam
preparados para tornar o fato em si o menos traumático possível, para ambas as
partes: instituição e colaborador.
Cabe ao líder imediato assumir a ação. É erro grave delegar essa ação, seja por
qualquer motivo. O assumir é manifestação de extremo profissionalismo. Assim,
como a admissão é um ato de confirmação de talento e habilidade para
determinada função, a demissão exige respeito pela presença física do
empregado.

Nenhuma demissão deve ocorrer sem que antes tenham acontecido conversas
(feedbacks). A demissão deve ser o último passo do processo de construção do
relacionamento e só deve acontecer quando todas as outras iniciativas não
obtiveram sucesso. Nenhum empregado pode ser pego de surpresa com sua
demissão.

A abordagem deve ser direta, as justificativas ou explicações macroeconômicas
não são pertinentes nesse momento. O coordenador que for demitir e se sentir
pouco preparado quanto ao melhor desempenho nesse momento difícil deve
pensar em como gostaria de ser tratado. A instituição entende que não há melhor
forma do que se colocar no lugar do outro e principalmente pede ao líder que não
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deixe de ressaltar as qualidades profissionais do demitido e expor de forma clara
as razões que levaram a instituição a tomar tal atitude.

As datas escolhidas para demissões devem acompanhar, na medida do possível,
o calendário ético: qualquer ser humano reconhece que Natal, retorno de férias,
etc. são as piores épocas para demissão e esvaziam os mais racionais
argumentos. Por esse motivo, as demissões devem fazer parte de um
planejamento que privilegia decisões eficazes, atitudes que levam em conta
sentimentos, conforto material e emocional dos envolvidos.

Na instituição a entrevista de desligamento é vista como uma ferramenta eficaz,
uma vez que ela possibilita um diagnóstico das causas e das consequências dos
processos de desligamento ocorridos na empresa, não procurando defeitos,
problemas e/ou culpados, mas obter oportunidades de melhoria para ambos os
lados, empresa e empregado.

O controle da rotatividade de pessoal visa a uma atitude permanente e contínua
no acompanhamento gerencial, para evitar recrutamento e seleção com
problemas; baixo comprometimento organizacional; problemas com clima
organizacional; suporte organizacional com problemas; política interna de pessoal
com falhas em alguns ajustes; remuneração inadequada; benefícios insuficientes
ou mal-empregados.

A partir do acompanhamento gerencial, cabe à gestão de pessoas efetuar
tratamento estatístico das informações e fornecer, por meio de relatórios mensais,
os dados qualitativos e quantitativos como instrumento de suporte gerencial.

Todas essas ações visam ao aumento da responsabilidade dos gestores no
processo de desligamento e, consequentemente, nas contratações e no
treinamento da sua equipe, contribuindo para reduzir os níveis de insegurança
dos empregados, da insatisfação nos ex-empregados por desligamentos
malconduzidos e custos da rotatividade, preservando, assim, a imagem da
instituição.
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5 Apresentação e Discussão dos Resultados

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos por meio da pesquisa
quantitativa e qualitativa realizada na IES privada e a discussão dos resultados.

5.1 Limpeza dos dados e análise de confiabilidade

A limpeza dos dados envolve a verificação da consistência dos dados, correção
de possíveis erros, quer seja de digitação ou de informação, e o preenchimento
ou eliminação de valores nulos, redundantes ou incoerentes. Deve ser realizada
sempre com o envolvimento do pesquisador.

Um exemplo de limpeza de dados é a identificação e posterior exclusão ou
correção, quando possível, de valores atípicos ou absurdos, como tempo de
trabalho na empresa superior à idade do respondente. Outro exemplo é o
tratamento de valores perdidos (missing) ou não respostas. Nesse caso, pode-se
utilizar alguma técnica para preenchimento dos valores, como média ou moda das
demais questões semelhantes, interpolação, regressão ou outra técnica para
definir um valor mais provável.

Deve-se também considerar o padrão das não respostas. Se for frequente em
uma mesma variável, pode significar uma questão de difícil compreensão,
assunto pouco comum ou muito polêmico.

5.2 Apresentação dos resultados: etapa quantitativa

5.2.1 Caracterização dos respondentes: análise descritiva

A caracterização dos respondentes da pesquisa - principal curso, idade, sexo,
estado civil - exerce outra atividade profissional além da docência, escolaridade,
tempo de trabalho na docência na instituição e tempo de trabalho na docência no
campus Contagem.
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Na análise descritiva da amostra, os questionários foram respondidos por 105
professores, sendo 65,7% do sexo masculino, casados 64,8%, com idade entre
31 e 50 anos 76,2% e com mestrado completo 56,2%. Pouco mais da metade dos
professores (54,3%) não exerce outra atividade além da docência. Entre aqueles
que a exercem, as mais frequentes são Advocacia (10) e Consultoria (cinco). Mais
de 75% dos professores têm no mínimo o mestrado completo. O tempo de
trabalho na instituição é inferior a três anos para 45,7% dos pesquisados. E
quando considerado o tempo de trabalho no campus Contagem, esse percentual
é de aproximadamente 60%.

A Tabela 8 representa a distribuição dos participantes por principal curso que
leciona.

Tabela 8
Distribuição dos participantes por principal curso que leciona
Principal Curso
Administração

N
13

%
12,4

Ciências Contábeis

10

9,5

Direito

17

16,2

Engenharia Civil

5

4,8

Engenharia de Produção

7

6,7

Engenharia Elétrica

4

3,8

Engenharia Mecânica

7

6,7

Gestão Comercial

2

1,9

Gestão da Produção Industrial

5

4,8

Gestão de Recursos Humanos

5

4,8

Gestão Financeira

3

2,9

Logística

3

2,9

Marketing

3

2,9

Processos Gerenciais

2

1,9

Psicologia

8

7,6

Publicidade e Propaganda

5

4,8

Redes de Computadores

1

1,0

Sistemas de Informação

5

4,8

105

100,0

Total
Fonte: dados da pesquisa (2016).

Os cursos foram agrupados, de acordo com a área de conhecimento, da seguinte
forma:
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•

Sociais: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Gestão Comercial,
Gestão de Produção Industrial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão
Financeira, Marketing, Processos Gerenciais, Psicologia e Publicidade e
Propaganda.

•

Engenharias e Exatas: Engenharia Civil, Engenharia de Produção,
Engenharia

Elétrica,

Engenharia

Mecânica,

Logística,

Rede

de

Computadores e Sistemas de Informação.

Assim, 69,5% (73) ministram disciplinas na área de conhecimentos sociais e
30,5% (32) na área de engenharias.

Dos 105 professores que responderam a esta pesquisa, 16,2% (17) ministram
maior número de disciplinas no curso de Direito, 12,4% (13) no curso de
Administração e 9,55 (10) no curso de Ciências Contábeis.

Na Tabela 9 pode-se observar a distribuição dos participantes de acordo com a
faixa etária.

Tabela 9
Distribuição dos participantes de acordo com a faixa etária
Faixa etária
De 20 até 30 anos
Acima de 31 a 40 anos
Acima de 41 a 50 anos
Acima de 51 a 60 anos
Acima de 61 anos
Total
Fonte: dados da pesquisa (2016).

N
13
38
42
10
2
105

%
12,4
36,2
40,0
9,5
1,9
100,0

Dos 105 professores que responderam a esta pesquisa, 76,2% (38) têm idade
entre 31 e 50 anos, sendo 36,2% entre 31 e 40 anos e 40% entre 41 e 50 anos.
Entre 20 e 30 anos, são 12,4% e acima de 61 anos, 1,9%.

A Tabela 10 apresenta a caracterização dos respondentes da pesquisa no quesito
sexo.
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Tabela 10
Distribuição dos participantes por sexo
Sexo
Feminino
Masculino
Total
Fonte: dados da pesquisa (2016).

N
36
69
105

%
34,3
65,7
100,0

Dos respondentes, 65,7% (69) são do sexo masculino e 34,3% do sexo feminino.

Na Tabela 11 observa-se a classificação dos respondentes da pesquisa de
acordo com o estado civil.

Tabela 11
Distribuição dos participantes por estado civil
Estado Civil
Casado(a)
Separado(a)
Solteiro(a)
Total
Fonte: dados da pesquisa (2016).

N
68
18
19
105

%
64,8
17,1
18,1
100,0

Os casados representaram 64,8% (68) dos respondentes, os solteiros 18,1% (19)
e separados 17,1% (18).

Na Tabela 12 demonstra-se a distribuição dos participantes por outra atividade
profissional além da docência.

Tabela 12
Distribuição dos participantes por outra atividade profissional além da
docência
Exerce outra atividade
Não
Sim
Não respondeu
Total
Fonte: dados da pesquisa (2016)

N
57
47
1
105

%
54,3
44,8
1,0
100,0
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Pouco mais da metade dos professores não exerce outra atividade além da
docência. Dos 44,85 (47) que exercem outra atividade, 21,3% praticam a
Advocacia e 29,8% (14) não informaram.

Tabela 13
Distribuição dos professores que exercem outra atividade além da docência,
por tipo de atividade
Qual atividade

N

%

Advocacia
Consultoria
Analista Contábil
Analista de Indicadores
Analista de TI
Auditor
Consultor de TI
Consultoria e Coach
Coordenação de curso
Empresário
Engenheiro Mecânico
Engenheiro Civil
Empregado Público
Gestor
Grupo de estudo
Palestras e treinamentos corporativos
Perícia contábil
Projeto e consultoria
Psicóloga e funcionária pública
Psicologia clínica e escolar
Supervisora de Logística - indústria de autopeças
Não informado

10
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14

21,3
8,5
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
29,8

Total
TI: tecnologia da informação.
Fonte: dados da pesquisa (2016)

47

100,0

Entre os 47 professores que exercem outra atividade além da docência, 21,3%
(10) atuam na Advocacia, 8,5% (quatro) atividades e 14 não informaram a outra
atividade envolvida.

Em termos de escolaridade, a Tabela 14 define o índice:
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Tabela 14
Distribuição dos participantes por escolaridade
Escolaridade
Especialização / MBA
Mestrado incompleto
Mestrado
Doutorado incompleto
Doutorado
Pós-doutorado incompleto
Total
MBA: Master of Business Administration.
Fonte: dados da pesquisa (2016).

N
7
17
59
15
6
1
105

%
6,7
16,2
56,2
14,3
5,7
1,0
100,0

Especialização/MBA ou mestrado incompleto é a titulação máxima de 22,9% dos
professores pesquisados, 56,2% possuem mestrado completo e 14,3% cursaram
o doutorado incompleto. Apenas 6,7% possuem doutorado completo ou iniciaram
o pós-doutorado.

O tempo de trabalho na docência do respondente na instituição pode ser
observado na Tabela 15.

Tabela 15
Distribuição dos participantes por tempo de trabalho na docência na
instituição
Tempo de trabalho na Instituição
Até 01 ano
De 01 ano e 01 mês a 03 anos
De 03 anos e 01 mês a 05 anos
De 05 anos e 01 mês a 07 anos
De 07 anos e 01 mês a 09 anos
Mais de 09 anos
Total
Fonte: dados da pesquisa (2016).

N
11
37
30
9
8
10
105

%
10,5
35,2
28,6
8,6
7,6
9,5
100,0

Dos participantes da pesquisa, o tempo de trabalho na instituição é inferior a três
anos para 45,7% dos pesquisados.

O tempo de trabalho na docência do respondente na instituição campus
Contagem pode ser observado na Tabela 16.
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Tabela 16
Distribuição dos participantes por tempo de trabalho na docência na
instituição campus Contagem
Tempo trabalho Campus Contagem
Até 01 ano
De 01 ano e 01 mês a 03 anos.
De 03 anos e 01 mês a 05 anos.
De 05 anos e 01 mês a 07 anos.
De 07 anos e 01 mês a 09 anos.
Mais de 09 anos.
Total
Fonte: dados da pesquisa (2016).

N
22
40
26
7
9
1
105

%
21,0
38,1
24,8
6,7
8,6
1,0
100,0

Dos participantes da pesquisa, quando considerado o tempo de trabalho na
instituição no campus Contagem, é inferior a três anos, sendo o percentual de
aproximadamente 60%.

5.2.2 Análise descritiva dos fatores de atração e retenção

A Tabela 17 informa a distribuição dos professores, por concordância com cada
afirmativa e por item.
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Tabela 17

1

24
1
6
4

2
3

1
7

2
1
1
3
1
4
2

14
4
2
2
2
8
7
23
5

7
2
1

5
4
7

3
26
1
5
11
7
37
4
27
6
4
24
41

4
27
22
30
44
29
14
43
33
50
32
48
31

5
49
82
70
50
69
10
57
39
44
69
30
23

105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105

31
2
4
7
8
7
16
28
5
7
23
10
7

38
45
36
34
30
38
45
37
29
61
54
42
47

20
54
62
62
64
49
36
13
64
37
16
47
43

105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105

Total

Concordo
Totalmente

2
3

Concordo
Parcialmente

1
20

Não
Concordo
nem
Discordo

09) Recrutamento e seleção
10) Ambiente de trabalho agradável
11) Boa imagem no mercado
12) Boa infraestrutura
13) Bons salários e benefícios
14) Carreira internacional
15) Crescimento e desenvolvimento profissional
16) Cursos e treinamentos oferecidos
17) Desafios profissionais
18) Qualidade de vida
20) Recrutamento e seleção
21) Programa de ambientação
22) Programa de socialização
23) Pacote salarial
24) Imagem externa da empresa
25) Resultados da empresa.
26) Potencial de carreira
27) Benefícios
28) Avaliação de desempenho
29) Treinamento e desenvolvimento
30) Estilo de gestão
31) Comunicação interna
32) Envolvimento
33) Qualidade de vida
34) Condições de trabalho
Fonte: dados da pesquisa (2016).

Discordo
Parcialmente

Item

Discordo
Totalmente

Distribuição dos participantes, por resposta e por item

Os itens com maior número de pesquisados que concordam totalmente com a
afirmativa foram 10 (ambiente de trabalho agradável), item 11 (boa imagem no
mercado), item 13 (bons salários e benefícios) e item 18 (qualidade de vida). O
item 14 (carreira e mercado) tem o maior número de pesquisados que discordam
totalmente. O item 21 (programa de ambientação) apresenta o maior número de
pesquisados que não concordam nem discordam com a afirmativa, seguido da
afirmativa 14 (carreira e mercado).
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Na Tabela 18, as respostas “concordo totalmente” e “concordo parcialmente”
foram agrupadas em “concordo” e “discordo totalmente” e “discordo parcialmente”
em “discordo”, a fim de facilitar a visualização.

Tabela 18
Distribuição dos professores por concordância, discordância ou nem
discordância nem discordância, por item de Likert
Afirmativas

Discordo
N

%

9
3
2,9
10
0,0
11
0,0
12
0,0
13
0,0
14
44
41,9
15
1
1,0
16
6
5,7
17
5
4,8
18
0,0
20
3
2,9
21
10
9,5
22
16
15,2
23
4
3,8
24
3
2,9
25
2
1,9
26
3
2,9
27
11
10,5
28
8
7,6
29
27
25,7
30
7
6,7
31
0,0
32
12
11,4
33
6
5,7
34
8
7,6
Fonte: dados da pesquisa (2016).

Não Concordo
nem Discordo

Concordo

Total

N

%

N

%

N

%

26
1
5
11
7
37
4
27
6
4
24
41
31
2
4
7
8
7
16
28
5
7
23
10
7

24,8
1,0
4,8
10,5
6,7
35,2
3,8
25,7
5,7
3,8
22,9
39,0
29,5
1,9
3,8
6,7
7,6
6,7
15,2
26,7
4,8
6,7
21,9
9,5
6,7

76
104
100
94
98
24
100
72
94
101
78
54
58
99
98
96
94
87
81
50
93
98
70
89
90

72,4
99,0
95,2
89,5
93,3
22,9
95,2
68,6
89,5
96,2
74,3
51,4
55,2
94,3
93,3
91,4
89,5
82,9
77,1
47,6
88,6
93,3
66,7
84,8
85,7

105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

O item 14 (carreira internacional) foi o item com maior número de discordantes
(totalmente e parcialmente), 41,9%, seguido do item 29 (treinamento e
desenvolvimento), 25,7%, e dos itens 32 (envolvimento), 11,4%, e 27 (benefícios),
10,5%.
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O item 10 (ambiente de trabalho agradável) exibiu o maior percentual de
concordantes (99,0%), seguido do item 18 (qualidade de vida), 96,2%, e dos itens
11 (boa imagem no mercado) e 15 (crescimento e desenvolvimento profissional),
com 95,2% cada.

Já os itens com maior percentual de não concordantes nem discordantes foram
21 (programa de ambientação), 39%, 14 (carreira internacional), 35,2%, e 22
(programa de socialização), 29,5%.

Tabela 19
Estatística descritiva das afirmativas 9 a 34
Fatores Afirmativas Média
9
10

4,2
4,8
4,6

DesvioVariância Mínimo Máximo Soma
padrão
1º
0,90
0,81
2
5
437 3,0
0,44
0,20
3
5
501 5,0
0,58
0,33
3
5
485 4,0

11
4,4
0,67
12
4,6
0,62
13
Atração
2,7
1,20
14
4,5
0,62
15
4,0
0,93
16
4,3
0,81
17
4,6
0,56
18
4,0
0,85
20
3,6
1,00
21
3,6
1,01
22
4,4
0,72
23
4,5
0,76
24
4,5
0,71
25
4,5
0,80
26
4,2
1,04
27
Retenção
4,0
0,92
28
3,3
1,07
29
4,4
0,93
30
4,3
0,58
31
3,6
1,02
32
4,2
0,91
33
4,2
0,90
34
Fonte: dados da pesquisa (2016).

0,45
0,38
1,44
0,39
0,87
0,65
0,32
0,73
0,99
1,02
0,52
0,58
0,50
0,64
1,08
0,85
1,14
0,86
0,34
1,04
0,83
0,80

3
3
1
2
2
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

459
482
285
471
420
447
485
418
379
375
464
392
471
469
437
423
347
463
450
382
443
439

4,0
4,0
2,0
4,0
3,0
4,0
4,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
2,0
4,0
4,0
3,0
4,0
4,0

Quartis
2º
3º
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,0
5,0
3,0
5,0
4,0
4,0
5,0
4,0
4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,0
4,0
3,0
5,0
4,0
4,0
4,0
4,0

5,0
5,0
3,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,0
5,0
5,0
4,0
5,0
5,0

Analisando os itens de forma numérica, observa-se que, entre os fatores de
atração, os itens com maior média, ou seja, mais importantes na atração dos
professores para a instituição foram 10 (ambiente de trabalho agradável), média
4,8, 11 (boa imagem no mercado), média 4,6, 13 (bons salários e benefícios),

110

média 4,6 e 18 (qualidade de vida), média 4,6. Já a menor média, ou seja, o item
julgado como de menos importância foi de 14 (2,7), carreira internacional.

Entre os fatores de retenção, os itens com maior média, ou seja, os itens mais
importantes para a retenção dos professores, foram: 24 (imagem externa da
empresa), média 4,5, 25 (resultados da empresa), média 4,5, 26 (potencial de
carreira), média 4,5, 23 (pacote salarial), média 4,4, e item 30 (estilo de gestão),
média 4,4. Já os itens com menores médias foram: 29 (treinamento e
desenvolvimento), média 3,3, 21 (programa de ambientação), média 3,6, item 22
(programa de socialização), média 3,6, e item 32 (envolvimento), média 3,6.

A escala de Likert é também conhecida como escala somatória, podendo-se
somar todos os valores, determinando um escore total para cada entrevistado ou
para cada item da escala. Como não foi utilizada lógica inversa em item algum,
um escore alto reflete sistematicamente uma resposta favorável. Dessa forma,
entre os fatores de atração, o item 10 (ambiente de trabalho agradável)
apresentou maior soma, 501, seguido dos itens 11 (boa imagem no mercado) e
18 (qualidade de vida), ambos com soma igual a 485.

Em relação à questão aberta, a Tabela 20 demonstra, na opinião dos
participantes, quais os principais fatores de atração que despertaram o seu
interesse em querer trabalhar na instituição.
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Tabela 20
Fatores de atração de interesse em querer trabalhar na instituição
Fatores de Atração

N

%

Oportunidades, crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional

30

29%

Ambiente de trabalho agradável (acadêmico)

24

23%

Renome / Boa imagem no mercado / Solidez / Credibilidade

23

22%

Salário / Remuneração / Benefícios

22

21%

Área atuação / Amor pela Educação / Prazer pela docência

14

13%

Localização

10

10%

Estilo de gestão

10

10%

Autonomia

9

9%

Respeito pelas pessoas

8

8%

Desafios profissionais

6

6%

Valorização / reconhecimento profissional

6

6%

Boa infraestrutura

3

3%

Estabilidade

2

2%

Qualidade de vida no trabalho

2

2%

Recrutamento e seleção
Fonte: dados da pesquisa (2016).

1

1%

O

mais

citado

pelos

profissionais

foi

“oportunidades,

crescimento

e

desenvolvimento pessoal e profissional”, citado por 29% dos entrevistados como
fator de atração e por 23% como fator de retenção. Já o “ambiente de trabalho
agradável” foi citado por 23% dos entrevistados como fator de atração e por 30%
como fator de retenção. O “renome, boa imagem no mercado, solidez e
credibilidade” foi citado por 22% dos entrevistados como fator de atração e por
18% como fator de retenção. O “salário, remuneração e benefícios” foi citado por
21% dos entrevistados, tanto como fator de atração, quanto de retenção.

Nos fatores de atração, destaca-se ainda a “área de atuação, amor pela
educação, prazer pela docência”, citado por 13% dos entrevistados, e
“localização” e “estilo de gestão”, ambos citados por 10% dos entrevistados.

Para a outra questão aberta, a Tabela 21 registra a opinião dos docentes sobre
quais os principais fatores de retenção que os motivam a permanecer na
instituição.
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Tabela 21
Fatores de retenção que os motivam a permanecer na instituição
Fatores de Retenção

N

%

Ambiente de trabalho agradável (acadêmico)

31

30%

Oportunidades, crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional

24

23%

Salário / Remuneração / Benefícios

22

21%

Renome / Boa imagem no mercado / Solidez / Credibilidade

19

18%

Estilo de gestão

19

18%

Equipe docentes motivados / Troca informações / parceria

14

13%

Autonomia

10

10%

Área atuação / Amor pela Educação / Prazer pela docência

10

10%

Desafios profissionais

8

8%

Localização

6

6%

Valorização / Reconhecimento profissional

6

6%

Boa Infraestrutura

4

4%

Estabilidade

4

4%

Respeito pelas pessoas

3

3%

Valores compatíveis

3

3%

Seriedade na condução dos processos

2

2%

Qualidade de vida no trabalho

1

1%

Demissão transparente
Fonte: dados da pesquisa (2016).

1

1%

Os fatores retenção mais citados pelos participantes foram “estilo de gestão”, com
18% dos entrevistados, seguido de “equipe docentes motivadas/troca de
informação/ parcerias”, citado por 13%, e “autonomia” e “área de atuação, amor
pela educação, prazer pela docência”, ambos citados por 10% dos entrevistados.

5.2.3 Análise descritiva bivariada

Com o objetivo de verificar se o nível de concordância com os itens de Likert
variavam em função da escolaridade ou com o tempo de trabalho na instituição,
utilizaram-se os testes não paramétricos de Mann-Whitney e de Kruskall-Wallis.

Os professores foram agrupados, de acordo com a escolaridade, em três grupos
(grupo 1 – professores com especialização/MBA ou mestrado incompleto, grupo 2
– professores com mestrado completo e grupo 3 – professores com doutorado
incompleto ou completo). Verificou-se no item 20 (recrutamento e seleção) uma
média significativamente maior entre os professores do grupo 1 em relação aos
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demais grupos. No item 22 (programa de socialização) verificou-se média
significativamente maior entre os professores do grupo 1 em relação ao grupo 3.

Quanto ao tempo de trabalho na instituição, os professores novamente foram
agrupados em três grupos (grupo 1 – até três anos de trabalho na instituição,
grupo 2 – entre três e cinco anos e grupo 3 – acima de cinco anos). Utilizando-se
novamente o teste de Kruskall-Wallis, observou-se diferença significativa entre os
grupos reunidos por tempo de trabalho apenas para os itens 10 (recrutamento e
seleção), 11 (boa imagem no mercado), 14 (carreira Internacional), 21 (programa
de

ambientação),

25

(resultados

da

empresa)

e

29

(treinamento

e

desenvolvimento).

5.2.3.1 Escolaridade agrupada

Os professores foram agrupados, de acordo com a escolaridade, em três grupos.
Tabela 22
Agrupamento dos professores por escolaridade
Escolaridade
1-Especialização/MBA ou mestrado incompleto
2 - Mestrado completo
3-Doutorado incompleto ou completo

N
24
59
22

%
22,9
56,2
21,0

Total

105

100,0

Fonte: dados da pesquisa (2016).
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Tabela 23
Teste de Kruskall-Wallis, entre os três grupos de escolaridade
Afirmativas

Valor do teste
1,502
9
4,448
10
,843
11
,668
12
3,513
13
,472
14
1,210
15
1,220
16
1,479
17
1,113
18
7,002
20
1,757
21
6,872
22
2,364
23
2,394
24
2,400
25
,649
26
,640
27
,932
28
1,580
29
4,479
30
1,093
31
,791
32
,919
33
,649
34
Fonte: dados da pesquisa (2016).

G.L
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

P-valor
0,472
0,108
0,656
0,716
0,173
0,790
0,546
0,543
0,477
0,573
0,030
0,415
0,032
0,307
0,302
0,301
0,723
0,726
0,627
0,454
0,107
0,579
0,673
0,632
0,723

Conclusão
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
≠
=
≠
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

A Tabela 23 utilizou o teste não paramétrico de Krukall-Wallis para comparar os
valores atribuídos a cada variável, em cada grupo de escolaridade. O teste
identificou diferenças estatísticas significativas entre os grupos de escolaridade,
apenas para os itens 20 (recrutamento e seleção) e 22 (programa de
socialização). As diferenças significativas (p-valor < 5%).

Tabela 24
Comparações múltiplas entre os grupos, item 20
Grupos
1e2
1e3
2e3
Fonte: dados da pesquisa (2016).

P-valor
0,012
0,032
0,720

Conclusão
≠
≠
=
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As comparações múltiplas apontam que no item 20 (Recrutamento e seleção) a
média observada foi maior entre os professores com apenas especialização/MBA
ou Mestrado Incompleto em relação aos demais grupos. Ou seja, entre os
professores com apenas especialização/MBA houve uma maior concordância que
esse item é fator de atração, sendo significativamente menos importante nos
outros dois grupos.

Tabela 25
Estatísticas descritivas nas notas, no item 20, por grupo de escolaridade
Especialização/MBA ou
Mestrado Completo
Mestrado Incompleto
N
24
Média
4,38
Desvio-padrão
0,65
Variância
0,42
Mínimo
3,00
Máximo
5,00
1º Quartil
4,00
4,00
2º Quartil
5,00
3º Quartil
Fonte: dados da pesquisa (2016).

Doutorado Incompleto
ou Completo

59
3,86
0,90
0,81
1,00
5,00
3,00
4,00
4,00

22
3,86
0,83
0,69
3,00
5,00
3,00
4,00
5,00

Quando considerada a média das notas por escolaridade do pesquisado,
observou-se maior média entre aqueles com apenas especialização/MBA ou
mestrado incompleto e médias semelhantes nas demais escolaridades.

Tabela 26
Comparações múltiplas entre os grupos, item 20
Grupos
1e2
1e3
2e3
Fonte: dados da pesquisa (2016).

P-valor
0,212
0,049
0,089

Conclusão
≠
≠
=

O teste de comparações múltiplas mostra que as notas dos professores do grupo
1 são significativamente diferente do grupo 3. Dessa, forma, pode-se dizer que os
pesquisados do grupo 1 foram mais concordantes com a afirmativa 20.
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Tabela 27
Estatísticas descritivas nas notas, no item 22, por grupo de escolaridade
Especialização/MBA ou
Mestrado Incompleto
N
24
Média
3,92
Desvio-padrão
0,78
Variância
0,60
Mínimo
2,00
Máximo
5,00
1º Quartil
3,25
4,00
2º Quartil
4,00
3º Quartil
Fonte: dados da pesquisa (2016).

Mestrado Completo

Doutorado Incompleto
ou Completo

59
3,58
1,09
1,18
1,00
5,00
3,00
4,00
4,00

22
3,18
0,91
0,82
2,00
5,00
2,75
3,00
4,00

No item 22 (programa de socialização), o maior valor também foi observado entre
os professores com especialização/MBA ou mestrado incompleto em relação
àqueles com doutorado incompleto ou completo, mas sem diferença significativa
entre aqueles com mestrado completo.

Para os itens 20 e 22 foi possível identificar os seguintes depoimentos:

Figura 1 - Box-plot valores por grupos de escolaridade, para os itens 20 e 22.
Fonte: dados da pesquisa (2016).

5.2.3.2 Tempo de trabalho agrupado

O teste de Kruskall-Wallis revelou diferença significativa entre os grupos reunidos
por tempo de trabalho apenas para os itens 10 (recrutamento e seleção), 11 (boa

117

imagem no mercado), 14 (carreira internacional), 21 (programa de ambientação),
25 (resultados da empresa) e 29 (treinamento e desenvolvimento).

Tabela 28
Distribuição dos professores pesquisados por tempo de trabalho agrupado
Tempo de Trabalho na instituição
1 - Até 3 anos
2- Entre 3 e 5 anos
3 - Acima de 5 anos

N
48
29
28

%
45,7
27,6
26,7

Total

105

100,0

Fonte: dados da pesquisa (2016).

Quase metade dos pesquisados trabalha na instituição há menos de 3 anos,
27,6% trabalham entre três e cinco anos e 26,7%, trabalham na instituição há
mais de cinco anos.
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Tabela 29
Teste de Kruskall-Wallis, entre os três grupos de escolaridade
Afirmativas

Valor do teste
5,144
9
6,296
10
8,988
11
,249
12
1,727
13
6,559
14
4,991
15
4,297
16
,480
17
1,910
18
3,278
20
9,621
21
,072
22
,143
23
2,742
24
9,332
25
3,508
26
,694
27
2,103
28
7,947
29
4,644
30
2,263
31
2,411
32
4,840
33
,233
34
Fonte: dados da pesquisa (2016).

G.L.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

P-valor
0,076
0,043
0,011
0,883
0,422
0,038
0,082
0,117
0,787
0,385
0,194
0,008
0,965
0,931
0,254
0,009
0,173
0,707
0,349
0,019
0,098
0,323
0,300
0,089
0,890

Conclusão
=
≠
≠
=
=
≠
=
=
=
=
=
≠
=
=
=
≠
=
=
=
≠
=
=
=
=
=

As células em destaque na Tabela 29 identificam os itens onde foram observadas
diferenças significativas entre os grupos de escolaridade. A análise conjunta das
Tabelas 30 e 31 permite identificar qual (ou quais) grupo difere dos demais e onde
se obtiveram maiores notas.
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Tabela 30
Comparações múltiplas entre os grupos, por item

P-Valor

Conclusão

0,092
0,017
0,428

=
#
=

0,002
0,204
0,081

#
=
=

0,248
0,018
0,003

=
#
#

0,035
0,636
0,003

O teste revela se pelo menos um dos grupos difere dos demais. Para saber qual
(ou quais) grupo difere, é necessário realizar as comparações múltiplas.

Tabela 31
Estatísticas descritivas nas notas, no item 10, por tempo na instituição
Até 3 anos
N
48
Média
4,83
Desvio-padrão
0,38
Variância
0,14
Mínimo
4,00
Máximo
5,00
1º Quartil
5,00
5,00
2º Quartil
5,00
3º Quartil
Fonte: dados da pesquisa (2016).

Entre 3 e 5 anos
29
4,59
0,57
0,32
3,00
5,00
4,00
5,00
5,00

Acima de 5 anos
28
4,86
0,36
0,13
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00

No item 10 (ambiente de trabalho agradável), diferenças significativas mostram
que o grupo 2 (tempo de trabalho entre três e cinco anos) difere dos demais
grupos. Na Tabela 29, pode-se observar que a média no grupo de professores
que tem entre três e cinco anos de trabalho na instituição é menor que dos
demais grupos.

Conclusão

Conclusão

#
=
#

Item 29
P-Valor

P-Valor

Item 25

Conclusão

Item 21

P-Valor

1e2
0,033
#
0,006
1e3
0,785
=
0,971
2e3
0,041
#
0,021
Fonte: dados da pesquisa (2016).

Item 14

Conclusão

Item 11
P-Valor

Conclusão

Item 10
P-Valor

Grupos
Comparados

#
=
#
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Tabela 32
Estatísticas descritivas nas notas, no item 11, por tempo na instituição
Até 3 anos
N
48
Média
4,73
Desvio-padrão
0,49
Variância
0,24
Mínimo
3,00
Máximo
5,00
1º Quartil
4,25
5,00
2º Quartil
5,00
3º Quartil
Fonte: dados da pesquisa (2016).

Entre 3 e 5 anos
29
4,34
0,67
0,45
3,00
5,00
4,00
4,00
5,00

Acima de 5 anos
28
4,71
0,53
0,29
3,00
5,00
4,25
5,00
5,00

No item 11 (boa imagem no mercado), o grupo entre três e cinco anos difere
significativamente dos demais e apresenta menor média que os demais grupos.

Tabela 33
Estatísticas descritivas nas notas, no item 14, por tempo na instituição
Até 3 anos
N
48
Média
3,00
Desvio-padrão
1,13
Variância
1,28
Mínimo
1,00
Máximo
5,00
1º Quartil
2,00
3,00
2º Quartil
4,00
3º Quartil
Fonte: dados da pesquisa (2016).

Entre 3 e 5 anos
29
2,59
1,21
1,47
1,00
5,00
2,00
3,00
3,00

Acima de 5 anos
28
2,36
1,22
1,50
1,00
5,00
1,00
2,00
3,00

No item 14 (carreira internacional), os professores com até três anos na instituição
tiveram maior nota que aqueles com mais de cinco anos na instituição, mas não
apresentou diferença significativa com aqueles que têm entre três e cinco anos na
instituição.
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Tabela 34
Estatísticas descritivas nas notas, no item 21, por tempo na instituição
Até 3 anos
N
48
Média
3,88
Desvio-padrão
0,98
Variância
0,96
Mínimo
1,00
Máximo
5,00
1º Quartil
3,00
4,00
2º Quartil
5,00
3º Quartil
Fonte: dados da pesquisa (2016).

Entre 3 e 5 anos
29
3,14
0,99
0,98
1,00
5,00
3,00
3,00
4,00

Acima de 5 anos
28
3,64
0,87
0,76
2,00
5,00
3,00
3,00
4,00

Já no item 21 (programa de ambientação), a diferença é significativa entre
aqueles professores com até três anos na instituição e aqueles entre três e cinco
anos, sendo observada maior média no primeiro grupo, ou seja, os professores
com tempo na instituição de três a cinco anos foram mais concordantes com a
importância do programa de ambientação que aqueles que trabalham há três
anos ou menos na instituição.

Tabela 35
Estatísticas descritivas nas notas, no item 25, por tempo na instituição
Até 3 anos
N
48
Média
4,48
Desvio-padrão
0,62
Variância
0,38
Mínimo
3,00
Máximo
5,00
1º Quartil
4,00
5,00
2º Quartil
5,00
3º Quartil
Fonte: dados da pesquisa (2016).

Entre 3 e 5 anos
29
4,21
0,90
0,81
2,00
5,00
4,00
4,00
5,00

Acima de 5 anos
28
4,79
0,50
0,25
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00

No item 25 (resultados da empresa), o grupo de professores com tempo na
instituição acima de cinco anos apresentou média significativamente maior que os
demais grupos.

122

Tabela 36
Estatísticas descritivas nas notas, no item 29, por tempo na instituição
Até 3 anos
N
48
Média
3,42
Desvio-padrão
1,18
Variância
1,40
Mínimo
1,00
Máximo
5,00
1º Quartil
2,00
4,00
2º Quartil
4,00
3º Quartil
Fonte: dados da pesquisa (2016).

Entre 3 e 5 anos
29
2,86
0,95
0,91
1,00
5,00
2,00
3,00
4,00

Acima de 5 anos
28
3,57
0,84
0,70
1,00
5,00
3,00
4,00
4,00

No item 29 (treinamento e desenvolvimento), os professores com tempo na
instituição entre três e cinco anos apresentaram média significativamente menor
que os demais grupos.

5.2.4 Análise fatorial

5.2.4.1 Fatores de atração

Para as afirmativas de 09 a 18, relacionadas aos fatores de atração, realizou-se
análise fatorial exploratória, utilizando a rotação varimax, com a amostra de 105
professores.

Tabela 37
Testes de KMO e de esfericidade de Bartlett
Kaiser -Meyer- Olkin Medida da Adequação da Amostra .
Teste de esfericidade de Bartlett
Aprox . Qui-quadrado
Df
Sig .
Fonte: dados da pesquisa (2016)

,688
193,106
28
0,000

O teste de KMO (0,668) indicou correlações parciais médias entre as variáveis,
sendo apropriado usar a análise fatorial. O teste de esfericidade de Bartlett (pvalor<0,001) indicou que a matriz de correlações é diferente de uma matriz
identidade, ou seja, as correlações entre as variáveis são suficientes para a
realização da análise fatorial.
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Tabela 38
Matriz de comunalidades
Communalities
Inicial
9
1,000
10
1,000
12
1,000
13
1,000
14
1,000
15
1,000
16
1,000
11
1,000
Método de extração: análise de componente principal.
Fonte: dados da pesquisa (2016).

Extração
0,658
0,782
0,718
0,721
0,711
0,612
0,671
0,616

Inicialmente, a matriz de comunalidade indicou valor inferior a 50% para o item
18, que foi excluído.

Quando os fatores são extraídos, novas comunalidades podem ser calculadas, as
quais representam a correlação múltipla entre cada variável e os fatores
extraídos. Portanto, pode-se dizer que a comunalidade é uma medida da
proporção da variância explicada pelos fatores extraídos.

Em uma nova análise, excluiu-se também a variável 17, com comunalidade
(51%). O modelo final indicou três componentes, de acordo com o critério de
Kaiser (autovalor > 1) e corroborado pelo gráfico screeplot, explicando 64,9% da
variância. A matriz de componentes rotacionadas mostrou que o fator 1, que
explica 26% da variância, é composto pelos itens 9, 14, 16, fator 2, explicando
21%, composto pelos itens 10, 11 e 15, e o terceiro fator, explicando 21% da
variância, composto pelos fatores 12 e 13.
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Tabela 39
Total da variância explicada
Componente

Valores próprios iniciais
Total

1

2,605

2
3
4
5
6
7
8

Somas de extração de
SquaredLoadings

% de
Acumulativo Total
Variância
%
32,561

32,561

% de
Variância

2,60
32,561
5
1,733
21,663
54,224
1,73
21,663
3
1,151
14,392
68,616
1,15
14,392
1
,704
8,802
77,418
,651
6.886
84,304
,480
6,005
90,309
,432
5,406
95,715
,443
4,285
100,000
Método de extração: análise de componente principal.
Fonte: dados da pesquisa (2016).

Somas de rotação de
SquaredLoadings

Acumulado
%

Total

% de Acumulado
Variância
%

32,561

2,085

26,063

26,063

54,224

1,705

21,316

47,379

68,616

1,699

21,237

68,616

-

-

-

-

A variância total explicada pelos três fatores é de 68,6%. O número de fatores a
serem extraídos segue o critério de Kaiser (autovalores > 1).
Na Figura 2 o gráfico screeplot também indica o número de fatores a serem
extraídos.

Figura 2 - Gráfico screeplot.
screeplot
Fonte: dados da pesquisa (2016).
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Tabela 40
Matriz de componentes rotacionada
Componente
1
2
9
0,802
-,118
14
0,797
0,268
16
0,780
12
0,239
0,810
13
-,265
0,798
10
-,213
11
0,360
15
0,249
0,386
Método de extração: análise de componente principal. Método de rotação:
normalização de Kaiser. Rotação convergiu com 5 iterações.
Fonte: dados da pesquisa (2016).

3
0,245
0,117
0,854
0,696
0,633
Varimax com

Após a análise fatorial, procedeu-se à análise de confiabilidade a partir do método
da consistência interna, utilizando-se o alfa de Cronbach. A consistência interna
dos fatores define-se como a proporção da variabilidade nas respostas devido ao
respondente.
•

Fator 1

Tabela 41
Valor de alfa de Cronbach: confiabilidade estatística
Alfa de Cronbach com base nos
Alfa de Cronbach
pontos padronizados
0,725
0,734
Fonte: dados da pesquisa (2016).

N de Itens
3

O valor observado de alfa de Cronbach baseado nos itens padronizados, para o
fator 1, foi de 0,734, o que é classificado por alguns autores como valor aceitável
para um questionário confiável. A Tabela 41 indica que a retirada de algum dos
itens alteraria o valor do alfa de Cronbach para inferior a 0,7.

Tabela 42
Matriz de correlação
14
14
1,000
9
0,484
16
0,491
Fonte: dados da pesquisa (2016).

9
0,484
1,000
0,462

16
0,491
0,462
1,000
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A matriz de correlação indica correlação razoável entre os itens do fator.

Tabela 43
Estatísticas itens com total
Escala média
Variance
de item
escala, de item
excluído
excluído
14
8,16
2,449
9
6,71
3,392
16
6,86
3,290
Fonte: dados da pesquisa (2016).

Corrigida
correlação
item-total
0,570
0,548
0,554

Squared
correlação
múltipla
0,325
0,301
0,307

Alpha de
Cronbach de
item excluído
0,632
0,645
0,635

Se o item 14 fosse excluído, a média da escala aumentaria para 8,16, ao passo
que a exclusão dos itens 9 ou 14 resultaria em valores médios mais baixos. O
valor de alfa de Cronbach não se alteraria de forma significativa com a retirada de
algum dos itens da escala.
• Fator 2
Tabela 44
Valor de alfa de Cronbach para fator 2: confiabilidade estatística
Alfa de Cronbach
0,636
Fonte: dados da pesquisa (2016).

Alfa de Cronbach com base nos
pontos padronizados
0,643

N de Itens
3

Para o fator 2, o valor de alfa de Cronbach para os itens padronizados foi de
0,643, indicando uma consistência interna pouco abaixo do aceitável. Por se tratar
de pesquisa exploratória, recomenda-se atenção a novo estudo sobre o tema.

Tabela 45
Matriz de correlação
10
10
1,000
11
0,377
15
0,342
Fonte: dados da pesquisa (2016)

11
0,377
1,000
0,408

15
0,342
0,408
1,000

A matriz de correlação indica correlação razoável entre os itens do fator.
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Tabela 46
Estatísticas itens com total
Escala média
Variance
de item
escala, de item
excluído
excluído
10
9,12
1,016
11
9,26
0,777
15
9,39
0,727
Fonte: dados da pesquisa (2016).

Corrigida
correlação
item-total
0,427
0,479
0,455

Squared
correlação
múltipla
0,184
0,230
0,207

Alpha de
Cronbach de
item excluído
0,578
0,489
0,534

A Tabela 46 apresenta os valores médios da escala se o item for deletado,
indicando redução no valor da alfa de Cronbach, caso algum dos itens fosse
deletado.
• Fator 3
Tabela 47
Valor de alfa de Cronbach para fator 3: confiabilidade estatística
Alfa de Cronbach
0,582
Fonte: dados da pesquisa (2016).

Alfa de Cronbach com base
nos pontos padronizados
0,583

N de Itens
2

O fator 3 apresentou valor alfa de Cronbach inferior a 0,6, indicando consistência
interna ruim, embora esteja bem próximo do valor mínimo admissível, 0,6.

Tabela 48
Matriz de correlação
12
13
Fonte: dados da pesquisa (2016).

12
1,000
0,411

13
0,411
1,000

Verificou-se fraca correlação entre dois itens da escala (0,411).
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Tabela 49
Estatísticas itens com total
Escala média
Variance
Corrigida
Squared
Alpha de
de item
escala, de item
correlação
correlação
Cronbach de item
excluído
excluído
item-total
múltipla
excluído
a
12
4,60
0,379
0,411
0,169
.
a
13
4,38
0,433
0,411
0,169
.
a. O valor é negativo devido a uma covariância negativa média entre os itens. Isso viola
suposições do modelo confiabilidade. Você pode querer verificar códigos de item.
Fonte: dados da pesquisa (2016).

Com a retirada do item 12, o valor médio da escala seria de 4,60. Já se for
retirado o item 13, o valor médio será de 4,38. A correlação de cada item com a
escala total é de 0,411. Como a escala é formada por apenas dois itens, não é
possível calcular o valor de alfa de Cronbach, caso um item seja retirado.

5.2.4.2 Fatores de retenção

Para as itens 20 a 34 relacionados aos fatores de retenção, a análise fatorial,
utilizando o critério de rotação varimax, após a exclusão dos itens 20, 22, 23, 26,
27, 29 e 31 que apresentaram baixos valores de comunalidades, obteve três
fatores, que juntos explicam 72,2% da variabilidade.

Tabela 50
Testes de KMO e de esfericidade de Bartlett
Kaiser – Meyer - Olkin Medida da Adequação da Amostra
Teste de Bartlett
Aprox .Qui-quadrado
Esfericidade
Df
Sig.
Fonte: dados da pesquisa (2016).

0,774
266,982
28
0,000

O teste de KMO (0,774) e o teste de esfericidade de Bartlett (p-valor<0,001)
indicam que o uso da análise fatorial é adequado. O primeiro fator explica 30% da
variabilidade dos dados, composto pelos itens 30, 32, 33 e 34. Já o fator 2 explica
22% da variabilidade dos dados, composto pelos itens 21 e 28. O fator 3 explica
20% dos dados, composto pelos itens 24 e 25.
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Tabela 51
Matriz de comunalidades
Inicial
21
1,000
24
1,000
25
1,000
28
1,000
30
1,000
32
1,000
33
1,000
34
1,000
Método de extração" análise de componente principal"
Fonte: dados da pesquisa (2016).

Extração
0,701
0,755
0,827
0,773
0,634
0,645
0,685
0,754

Inicialmente, todos os itens recebem valor de comunalidade igual a 1 e calcula-se
o valor após a extração dos fatores. Pôde-se observar que os itens apresentam
correlações razoável ou média com os fatores retidos, conforme elevados valores
das comunalidades (todos acima de 0,6).

Tabela 52

Compo
nent

Total da variância explicada

1
2
3
4
5
6
7
8

Valores próprios iniciais

Somas de extração de
SquaredLoadings
Total
% de Acumulativo Total
% de Acumulativo
Variância
%
Variância
%
3,486 43,576
43,576
3,486 43,576
1,244 15,547
59,123
1,244 15,547
1,045 13,061
72,184
1,045 13,061
0,636
7,952
80,136
0,482
6,023
86,158
0,415
5,184
91,342
0,382
4,771
96,113
0,311
3,887
100,000
Método de extração: análise de componente principal.
Fonte: dados da pesquisa (2016).

43,576
59,123
72,184
-

Somas de rotação de
SquaredLoadings
Total
% de
Acumulativo
Variância
%
2,415
1,750
1,611
-

30,183
21,869
20,132
-

30,183
52,052
72,184
-

Considerando o critério de Kaiser (autovalores > 1), foram extraídos quatro fatores
que, juntos, explicam 72,1% da variabilidade dos dados.

Na Figura 3 o gráfico screeplot indica como quatro o número de fatores a serem
extraídos.
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Figura 3 - Gráfico screeplot,
screeplot para o fator 1.
Fonte: dados da pesquisa (2016).

Tabela 53
Matriz de componentes rotacionada
Componente
1
2
34
0,854
-,137
33
0,736
0,291
30
0,734
0,260
32
0,693
0,341
28
0,177
0,859
21
0,130
0,822
25
0,163
24
0,223
0,219
Método de extração: análise de componente principal.
Método de rotação: Varimax com normalização de Kaiser
Rotação convergiu com seis iterações.
Fonte: dados da pesquisa (2016)..

3
0,243
0,166
0,220
0,894
0,811

4
-

Após a análise fatorial, realizou-se
realizou se o cálculo do alfa de Cronbach para avaliação
da consistência interna. Nos três fatores o valor de alfa de Cronbach foi superior a
0,7, indicando consistência interna razoável.
• Fator 1
Tabela 54
Valor de alfa de Cronbach: confiabilidade estatística
Alfa de Cronbach com base
Alfa de Cronbach
nos pontos padronizados
0,810
0,811
Fonte: dados da pesquisa (2016).

N de Itens
4
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Para o fator 1, o valor do alfa de Cronbach foi de 0,811, indicando consistência
interna satisfatória. Na Tabela 54, percebe-se que a retirada de qualquer um dos
itens reduziria o valor do alfa de Cronbach.

Tabela 55
Matriz de correlação
30
30
1,000
32
0,574
33
0,520
34
0,465
Fonte: dados da pesquisa (2016).

32
0,574
1,000
0,573
0,429

33
0,520
0,573
1,000
0,541

34
0,465
0,429
0,541
1,000

A correlação observada entre os itens está entre 0,4 e 0,6, sendo consideradas
no máximo razoáveis.

Tabela 56
Estatísticas itens com total
Variance
Escala média de escala, de item
item excluído
excluído
30
12,05
5,444
32
12,82
5,063
33
12,24
5,388
34
12,28
5,795
Fonte: dados da pesquisa (2016).

Corrigida
correlação
item-total
0,635
0,642
0,671
0,567

Squared
correlação
múltipla
0,410
0,437
0,455
0,343

Alpha de
Cronbach de
item excluído
0,758
0,756
0,742
0,789

A exclusão de qualquer um dos itens não alteraria de forma significativa o valor
médio da escala, a variância ou o valor do alfa de Cronbach.
• Fator 2
Tabela 57
Valor de Alfa de Cronbach – Confiabilidade estatística
Alfa de Cronbach com base
Alfa de Cronbach
nos pontos padronizados
0,687
0,688
Fonte: dados da pesquisa (2016).

N de Itens
2

No fator 2, o valor observado do alfa de Cronbach foi igual a 0,688, muito próximo
do valor mínimo aceitável de 0,7.
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Não é possível calcular o valor do alfa de Cronbach se o item for deletado, uma
vez que o fator é composto de apenas dois itens.

Tabela 58
Matriz de correlação
21
28
Fonte: dados da pesquisa (2016)

21
1,000
0,525

28
0,525
1,000

A correlação observada entre os itens foi de 0,525.

Tabela 59
Estatísticas itens com total
Escala média
Variance
Corrigida
de item
escala, de item
correlação
excluído
excluído
item-total
21
4,03
0,863
0,525
28
3,61
0,998
0,525
a. Não é possível calcular para apenas um item.
Fonte: dados da pesquisa (2016).

Squared
correlação
múltipla
0,275
0,275

Alpha de
Cronbach de
item excluído
.ª
.ª

A retirada do item 21 alteraria o valor médio para 4,03. Não é possível calcular o
valor do alfa de Cronbach caso um dos itens fosse excluído.
• Fator 3
Tabela 60
Valor de Alfa de Cronbach: confiabilidade estatística
Alfa de Cronbach
0,713
Fonte: dados da pesquisa (2016).

Alfa de Cronbach com base
nos pontos padronizados
0,714

N de Itens
2

O valor observado do alfa de Cronbach foi superior ao mínimo aceitável de 0,7.
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Tabela 61
Matriz de correlação item com total
24
1,000
0,555

24
25
Fonte: dados da pesquisa (2016)

25
0,555
1,000

A correlação observada entre os itens foi de 0,555.

Tabela 62
Estatísticas itens com total
Escala média
Variance
Corrigida
de item
escala, de item
correlação
excluído
excluído
item-total
24
4,49
0,505
0,555
25
4,48
0,563
0,555
a. Não é possível calcular para apenas um item.
Fonte: dados da pesquisa (2016).

Squared
correlação
múltipla
0,308
0,308

Alpha de
Cronbach de
item excluído
.ª
.ª

A retirada de um dos itens não alteraria a média da escala. Não é possível
calcular o valor do alfa de Cronbach caso um dos itens fosse excluído.

Constrói-se um índice utilizando-se a média aritmética das variáveis que
compõem cada um dos fatores.

Tabela 63
Estatísticas descritivas dos fatores
Atração
N
Média

Retenção

Fator 1
104

Fator 2
104

Fator 3
104

Fator 1
104

Fator 2
104

Fator 3
104

3,62

4,63

4,49

4,12

3,82

4,49

Mediana

3,67

4,67

4,50

4,38

4,00

4,50

Desvio-padrão

0,82

0,42

0,54

0,75

0,84

0,64

Variância

0,67

0,18

0,29

0,57

0,71

0,41

Mínimo

2,33

2,67

3,00

1,75

1,50

2,00

Máximo

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Fonte: dados da pesquisa (2016).

Entre os fatores relacionados à atração, observou-se maior média no fator 2,
criado a partir da média aritmética dos itens 10, 11 e 15. Entre os fatores de
retenção, observou-se maior média para o fator 3, criado a partir da média
aritmética dos itens 24 e 25.
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5.3 Apresentação dos resultados: etapa qualitativa

5.3.1 Caracterização dos respondentes: análise descritiva

A caracterização dos respondentes da pesquisa foi feita por idade, sexo, estado
civil, se exerce outra atividade profissional, escolaridade, tipo de formação e
tempo de trabalho na instituição. No caso do diretor, o principal curso da docência
é Publicidade e Propaganda, possui idade entre 31 e 40 anos, sexo masculino,
casado, não exerce outra atividade profissional além da direção, possui mestrado,
é formado em Administração, trabalha na instituição de sete anos e um mês a
nove anos e na direção do campus de Contagem de um ano e um mês a cinco
anos.

Quanto ao gestor, caracteriza-se pela idade entre 41 e 50 anos, é do sexo
feminino, separada, não exerce outra atividade profissional além da gestão, tem
Especialização, tipo de formação psicóloga, tempo de trabalho na instituição é de
um ano e um mês a três anos e o tempo de trabalho na gerência da gestão de
pessoas é de mais de nove anos.

A Tabela 64 apresenta a caracterização dos coordenadores que participaram da
pesquisa no quesito coordenação do curso:
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Tabela 64
Distribuição dos participantes por coordenação curso
Coordenação Curso
Administração
Ciências Contábeis
Design Gráfico
Direito
Engenharia Civil
Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Gestão Comercial
Gestão da Produção Industrial
Gestão de Recursos Humanos
Logística
Marketing
Processos Gerenciais
Psicologia
Publicidade e Propaganda
Redes de Computadores
Sistemas de Informação
Gestão Financeira

N.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

%
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

Total
Fonte: dados da pesquisa (2016).

19

100

% Acumulado
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

Pode-se evidenciar que nove coordenadores atuam em diversas áreas do
conhecimento, coordenando mais de um curso na instituição estudada, entre eles,
Administração, Direito, Logística, Marketing, Psicologia, Gestão Financeira e
outros.

A Tabela 65 apresenta a caracterização dos coordenadores quanto ao principal
curso referente à docência.
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Tabela 65
Distribuição dos participantes por principal curso que leciona
Docência - principal curso
Administração
Ciências Contábeis
Design Gráfico
Direito
Engenharia Civil
Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Gestão Comercial
Gestão de Recursos Humanos
Logística
Marketing
Processos Gerenciais
Psicologia
Publicidade e Propaganda
Redes de Computadores
Sistemas de Informação

N.
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Total
Fonte: dados da pesquisa (2016).

22

%
5,0
5,0
5,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

% Acumulado
5,0
5,0
5,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

100

A maioria dos coordenadores que participaram desta pesquisa mencionou como
principal curso quanto à docência cursos diferentes, tais como Administração,
Ciências Contábeis, Engenharia Elétrica, Gestão de Recursos Humanos,
Sistemas de Informação e outros.

Na Tabela 66 é apresentada a caracterização quanto à idade.

Tabela 66
Distribuição dos participantes por faixa etária
Idade
Acima de 31 até 40 anos
Acima de 41 até 50 anos
Total
Fonte: dados da pesquisa (2016).

N.
7
2
9

%
78
22
100,00

% Acumulado
78
22

A grande maioria dos coordenadores participantes da pesquisa, 78% (sete), tem
idade acima de 31 até 40 anos e apenas 22% (dois) têm acima de 41 até 50 anos.

A Tabela 67 apresenta a caracterização dos coordenadores que participaram
desta pesquisa no quesito sexo.
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Tabela 67
Distribuição dos participantes por sexo
Sexo

N.
5
4
9

Masculino
Feminino
Total
Fonte: dados da pesquisa (2016).

%
56
44
100

Dos nove coordenadores participantes da pesquisa, 56% (cinco) são do sexo
masculino e 44% (quatro) do sexo feminino.

A caracterização dos respondentes no quesito estado civil está representada na
Tabela 68.

Tabela 68
Distribuição dos participantes por estado civil
Estado Civil
Solteiro(a)
Casado(a)
Divorciado(a)
Total
Fonte: dados da pesquisa (2016).

N.
1
7
1
9

%
11
78
11
100

Dos nove coordenadores participantes da pesquisa, 11% (um) são solteiros, 78%
(sete) são casados e 11% (um) são divorciados.

A Tabela 69 ressalta a caracterização dos coordenadores quanto ao fato de
exercerem ou não outra atividade além desta.

Tabela 69
Distribuição dos participantes por outra atividade profissional
Exerce outra atividade
Sim
Não
Não respondeu
Total
Fonte: dados da pesquisa (2016).

N.
6
2
1
9

%
67
22
11
100
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As atividades exercidas pelos coordenadores além da coordenação na instituição
em estudo foram a de consultoria, logística, advocacia, contadoria pública e
empresariado.

De acordo com os dados coletados em campo referentes à escolaridade da
amostra, constatou-se que dos nove coordenadores, 89% (oito) são mestres e
11% (um) possuem doutorado incompleto, conforme mostra a Tabela 70:

Tabela 70
Distribuição dos participantes por escolaridade
Escolaridade
Mestrado
Doutorado incompleto
Fonte: dados da pesquisa (2016).

N.
8
1

%
89
11

Quanto ao tipo de formação dos coordenadores, são Educação Tecnológica,
Mestrado em Administração, Jornalismo, Marketing, Educação, Engenharia de
Produção, Gestão de Negócios, Mestre em Direito Público e dois não informaram,
como pode ser verificado na Tabela 71:

Tabela 71
Distribuição dos participantes por tipo de formação
Tipo de formação
Educação Tecnológica
Mestrado em Administração
Jornalismo
Marketing
Educação
Engenharia de Produção
Gestão de Negócios
Mestre em Direito Público
Não informaram
Total
Fonte: dados da pesquisa (2016).

N.
1
2
1
2
1
1
1
1
1
11

%
9
18,5
9
18,5
9
9
9
9
9
100

Apurou-se, quanto ao tempo de trabalho na instituição avaliada, que dos nove
coordenadores participantes da pesquisa 11% (um) tem de um ano e um mês a
três anos, 56% (cinco) de três anos e um mês a cinco anos e os demais 33%
(três) possuem cinco anos e um mês a sete anos.
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A Tabela 72 ilustra a caracterização dos coordenadores quanto ao tempo de
trabalho na instituição:

Tabela 72
Distribuição dos participantes por tempo de trabalho na instituição
Tempo de trabalho na instituição
De 1 ano e 1 mês a 3 anos
De 3 anos e 1 mês a 5 anos
De 5 anos e 1 mês a 7 anos
Total
Fonte: dados da pesquisa (2016).

N.
1
5
3
9

%
11
56
33
100

No tocante ao tempo de trabalho na coordenação, pode-se constatar que, dos
nove coordenadores, 22% (dois) têm até um ano, 56% (cinco) têm de um ano e
um mês até três anos, 11% (um) têm de três anos e um mês a cinco anos e os
demais 11% (um) de cinco anos e um mês a sete anos. Por meio da Tabela 73 é
possível comprovar tais dados.

Tabela 73
Distribuição dos participantes por tempo de trabalho na coordenação
Tempo de trabalho na coordenação
Até 1 ano
De 1 ano e 1 mês até 3 anos
De 3 anos e 1 mês a 5 anos
De 5 anos e 1 mês a 7 anos
Total
Fonte: dados da pesquisa (2016).

N.
2
5
1
1
9

%
22
56
11
11
100

5.3.2 Resultados das entrevistas

As entrevistas serão apresentadas seguindo-se a ordem do roteiro, com a
utilização do DSC. A representação da opinião coletiva foi construída com base
no discurso direto e objetivo da realidade, com fragmentos dos discursos
individuais. Portanto, para as entrevistas realizadas foi elaborada uma tabela e as
respostas foram analisadas de acordo com a proposta metodológica do DSC. A
Tabela 74 demonstra se o respondente tem conhecimento das práticas de gestão
de pessoas. Caso sim, qual a sua percepção das políticas de gestão de pessoas
referente à atração e à retenção de talentos docentes na instituição em estudo.
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Tabela 74
Conhecimento das práticas de gestão de pessoas - continua
Entrevistado
Expressões-chave
Diretor
“Sim, elas são eficazes, primeiramente, no quesito
baixa rotatividade dos docentes através dos nossos
indicadores.
Em segundo, seria a preocupação em manter ou
aumentar a carga horária dos docentes,
proporcionando, assim, para grande maioria um
crescimento profissional.”
“Sim, [...] são eficazes as políticas de recrutamento
Gestor GP
interno, benefícios e parcerias, salário, a
estabilidade financeira da Instituição para
pagamento em dia, ambiente de trabalho
agradável através de uma gestão próxima com
transparência e sinceridade no momento de crises
contribui para que as pessoas se tornem fiéis e
pertencentes àquele ambiente”.

Coordenador
01

Coordenador
02
Coordenador
03

Coordenador
04

Coordenador
05

“Sim, [...] as políticas de gestão de pessoas podem
melhorar, pelo fato de reter docentes não é algo
simples, principalmente pela dificuldade de ter o
comprometimento de todos.” “[...] não vê a instituição
muito acima e nem abaixo do mercado em geral e
que falta algo básico que é melhorar os benefícios”.
“Sim, [...] as políticas são coerentes com o
mercado.
“Sim, [...] em termos de benefícios e parcerias,
remuneração devido o município da instituição
considero ser um bom fator.” “[...] as políticas são
eficazes porque os números mostram isto através do
clima organizacional favorável e dos constantes
prêmios como melhor empresa para se trabalhar,
porém sente falta de diálogo maior em relação às
necessidades reais dos professores”.
“Sim, identifico boas políticas gestão de pessoas,
existe uma preocupação com os docentes, mas tem
muita coisa para se melhorar. A criação do Programa
de Mérito Docente é um novo passo, que estamos
evoluindo”.

Ideia Central
• Baixa rotatividade.
• Manter ou aumentar a
carga horária.
• Crescimento
profissional.
• Políticas eficaz.
• Recrutamento
interno,
benefícios,
parcerias,
salário.
• Estabilidade financeira da
instituição
para
pagamento.
• Ambiente de trabalho
agradável.
• Gestão próxima com
transparência
e
sinceridade.
• Política de gestão de
pessoas
podem
melhorar.
• Melhorar os benefícios.
Políticas coerentes com o
mercado.
• Políticas eficazes.
• Benefícios e parcerias.
• Remuneração.
• Clima
organizacional
favorável.

•

Boas políticas gestão
de pessoas.
• Preocupação com os
empregados e por meio
do Programa Mérito
Docente.
“Sim, a instituição tem trilhado boa perspectivas de Boas perspectivas, porém
promover a retenção, porém as práticas de gestão as práticas gestão de
de pessoas podem melhorar, percebe que a pessoas podem melhorar.
empresa ainda não conhece verdadeiramente seus
talentos.” “[...] o Programa Mérito Docente poderá ser
uma ferramenta que traga indicadores, pois ainda não
há balizamento de medição de competências, o
programa irá fornecer um mapeamento somente
daqueles docentes que possuem características
diferentes dentro de sala de aula, mas quando
falamos de talento, eu tenho que saber se o talento
daquele professor é só para sala de aula ou se ele
pode assumir algum desafio administrativo, se possui
competências para outros cargos”.

141

Tabela 74
Conhecimento das práticas de gestão de pessoas - conclui
Entrevistado
Expressões-chave
Coordenador “Sim, [...] são práticas excelentes que demonstram
06
preocupação com o capital humano, existe um
segmento forte através de uma comunicação e
transparência os professores são valorizados”.
Coordenador “Sim, [...] são eficazes, os resultados estão além
dos esperados. Preocupação da instituição com os
07
docentes. Pagamento em dia e 13º salário”.

•
•
•
•

Coordenador
08

“Sim, são boas práticas, que percebo na liberdade e •
autonomia ao participar de processos seletivos •
internos e sua transparência nos feedbacks”.
•

Coordenador
09

“Sim, são eficazes, fortalecendo a meritocracia, ou
seja, na valorização das pessoas dando a elas
oportunidade de crescer e na preocupação com as
capacitações que são dadas pela instituição aos
professores,
uma
delas
o
Programa
Desenvolvimento de Coordenadores”.

•
•
•
•
•

Ideia Central
Práticas excelentes.
Preocupação com
valorização.

a

As políticas têm se
mostrado eficazes.
Resultados estão além
dos esperados.
Boas práticas [...]
Liberdade e autonomia.
Processos
seletivos
internos.
Transparência.
Eficazes [...]
Meritocracia
e
valorização.
Capacitações.
Programa
Desenvolvimento
de
Coordenadores.

GP: gestão de pessoas.
Fonte: dados da pesquisa (2016).

Todos os gestores afirmaram ter acesso e conhecimento às práticas gestão de
pessoas da IES. Muitos o definem como uma política eficaz em relação aos
benefícios. Parcerias e valorização foram as mais mencionadas pelos
entrevistados como sendo a forma com que eles percebem as políticas de gestão
de pessoas referente à atração e à retenção. Outras respostas também podem
ser observadas, tais como que as políticas de gestão de pessoas são percebidas
pela baixa rotatividade, preocupação em manter ou aumentar a carga horária,
remuneração, meritocracia, capacitações, crescimento profissional, gestão
próxima, recrutamento interno, liberdade e autonomia, meritocracia, valorização,
comunicação, transparência, clima organizacional favorável e estabilidade
financeira da instituição de pagamento. Porém, dois gestores realçam que a
política gestão de pessoas pode melhorar.

Assim, em relação se os resultados estão sendo alcançados pelas práticas de
gestão pessoas, apresenta-se o seguinte DSC: “Sim, os resultados da política
de gestão de pessoas estão sendo satisfatórios e eficazes”.
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Foram realizadas entrevistas com um diretor, um gestor de pessoas e nove
coordenadores da instituição em estudo para se saber entre os fatores de
atratividade quais eles identificam e consideram essenciais de modo que se torne
um atrativo para novos talentos docentes, levando em consideração os processos
de gestão de pessoas.

Na Tabela 75 registra-se como os entrevistados veem as práticas utilizadas na
organização para atração de talentos docentes.

Tabela 75
Práticas utilizadas para atração de talentos docentes - continua
Entrevistado
Diretor

Gestor GP

Coordenador
01

Coordenador
02

Expressões-chave
“[...] clima organizacional sendo o principal fator
que diferencia a instituição no mercado.” “[...] gestão
sem burocracia, muito próxima de todos (docentes,
discentes, coordenadores, administrativos), fácil
acesso aos profissionais independente do cargo
ocupado dentro da instituição, fator que favorece ao
senso de pertencimento.” “[...] o recebimento dos
diversos prêmios de melhor empresa para se
trabalhar.” [...]
“A IES é uma instituição que sai na frente das demais
no que se refere ao ambiente de trabalho, o clima
organizacional é muito bom, ambiente propício,
agradável o docente se sente com possibilidades de
abrir o leque de possibilidades, crescimento, de
inovar, de ser criativo, da existência de
apoio/parcerias dentro da Instituição para realização
de novos projetos.” [...] atração dos docentes deixou
de ser puramente o salário, em pesquisas internas o
docente valoriza dentro da academia a sua
liberdade para demonstrar sua criatividade,
inovação, tendo o respaldo total da Instituição. [...] as
práticas de atração é que a instituição encontra-se
entre as 100 melhores empresas para se
trabalhar”.
“Primeiro fator da IES é o clima organizacional, no
geral todo mundo gosta de trabalhar aqui [...] existe
um cuidado com o professor através de
treinamentos oficinas, simpósios. Demanda grande
de cursos visando o preenchimento em relação à
carga horária”.
“[...] política coerente de gestão de pessoas
relacionada ao pacote de benefícios e parcerias”.
“[...] Clima organizacional, infraestrutura que
favorece a qualidade técnicas dos docentes ao
ministrar suas aulas.” “[...] o recebimento dos
diversos prêmios de melhor empresa para se
trabalhar”.

•
•
•
•

Ideia Central
Clima organizacional.
Gestão sem burocracia.
Pertencimento.
Prêmios
de
melhor
empresa
para
se
trabalhar.

• Clima organizacional.
• Liberdade.
• Prêmios
de
melhor
empresa
para
se
trabalhar.

• Clima organizacional.
• Treinamentos.
• Demanda grande de
cursos.
• Pacote de benefícios e
parcerias.
• Clima organizacional.
• Infraestrutura.
• Prêmios
de
melhor
empresa
para
se
trabalhar.
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Tabela 75
Práticas utilizadas para atração de talentos docentes – conclui
Entrevistado
Coordenador
03

Expressões-chave
Ideia Central
“Atrai pelo nome, a marca no mercado, solidez e sua • Clima organizacional.
representatividade/ grandiosidade no mercado. Boas • Nome.
avaliações pelo MEC”. “Clima organizacional”.
• Boas avaliações pelo MEC.
Coordenador “Clima organizacional que favorece um ambiente • Clima organizacional.
agradável.” “[...] credibilidade da nome.”
04
• Nome.
Coordenador “[...] clima organizacional promove atração de • Clima organizacional.
talentos, regularidade do pagamento e pacote de • Regularidade
05
do
benefícios e parcerias”.
pagamento.
• Pacote de benefícios e
parcerias.
Coordenador “[...] clima organizacional, reconhecimento, • Clima organizacional.
valorização do profissional através do Programa • Reconhecimento
06
por
Mérito Docente tem sido um incentivo”.
meio do Programa Mérito
Docente.
Coordenador “A primeira coisa é o ambiente de trabalho, a • Clima organizacional.
política pessoal em relação aos pacote de • Pacote de benefícios.
07
benefícios, a forma como incentiva o docente, • Recrutamento interno.
treinamento, desenvolvimento, oportunidade de
crescimento e o aproveitamento através do
recrutamento interno”.
Coordenador “A possibilidade que a IES dá ao docente de ter • Clima organizacional.
08
liberdade de comunicação, remuneração, incentivo, • Reconhecimento.
clima
organizacional,
reconhecimento
do • Desenvolvimento
professor, desenvolvimento profissional através de
profissional.
práticas inovadoras”.
Coordenador “[...] A marca consolidada e sua representatividade • Marca.
no mercado; “[...] o recebimento dos diversos • Prêmios
09
de
melhor
prêmios de melhor empresa para se trabalhar.” “[...]
empresa; Infraestrutura.
Infraestrutura que a instituição. “[...] clima • Clima organizacional.
organizacional através de bons relacionamentos e
parcerias”.
MEC: Ministério da Educação e Cultura.
Fonte: dados da pesquisa (2016).

Observa-se que todos os entrevistados concordaram que a principal causa de
atração na instituição é o clima organizacional; quatro salientam os diversos
prêmios de melhor empresa para se trabalhar e a infraestrutura, que favorece ao
docente melhor qualidade em suas aulas. Três ressaltaram o pacote de
benefícios e parcerias, a consolidação da marca e sua representatividade no
mercado. Dois mencionaram a importância do reconhecimento. Existiram também
outras opiniões individuais, como regularidade no pagamento, Programa Mérito
Docente, que contribui para a valorização e o desenvolvimento profissional,
gestão sem burocracia, demanda ampla de cursos, recrutamento interno e
liberdade na execução das tarefas.
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Sendo assim, as práticas utilizadas na organização para atração de talentos
docentes apresentam o DSC: “Principal causa é o clima organizacional,
prêmios de melhor empresa para se trabalhar, benefícios e parcerias, marca,
infraestrutura, reconhecimento, pagamento em dia, Programa Mérito
Docente”.

A Tabela 76 mostra os resultados quanto aos fatores de retenção que os
entrevistados identificam e consideram essenciais para manter os talentos
docentes na instituição, levando em consideração os processos de gestão de
pessoas.

Tabela 76
Práticas utilizadas para retenção de talentos docentes - continua
Entrevistado
Expressões-chave
“[...] clima organizacional sendo o principal fator
Diretor
que diferencia a instituição no mercado.” “[...] estilo
gestão, sem burocracia, muito próxima de todos
(docentes,
discentes,
coordenadores,
administrativos), fácil acesso aos profissionais
independente do cargo ocupado dentro da
instituição, fator que favorece o senso de
pertencimento.” “[...] transparência nos feedback”.
crescimento e desenvolvimento profissional,
grande parte do grupo gestor (diretores,
coordenadores) iniciaram com docente. “[...]
regularidade do pagamento.

Gestor GP

Coordenador
01

“[...] clima organizacional que favorece a um
ambiente agradável de trabalho, senso de
pertencimento.” Reconhecer aqueles que têm
diferencial, que têm pontos a desenvolver,
aprimorar as formas de conhecimento a cada
docente, não em relação à formação, mas quem
são os professores mentores, que possibilitam um
aprendizado diferenciado aos alunos”.“[...] Programa
Mérito Docente contribui para que o professor seja
um mentor na vida do aluno, que seja um agente de
mudanças na vida profissional e pessoal,
propiciando uma diferenciação, não só em formar
esse aluno, mas que ele tenha além de excelente
aprendizado técnico, que ele passa se tornar um
melhor cidadão”
“[...] clima organizacional; treinamentos (oficinas,
simpósios), gestão próxima com transparência;
iniciativa.” “Programa Mérito Docente, uma forma
de promoção horizontal”. “Preocupação pelo grupo
gestor para que os docentes não percam carga
horária”.

•
•
•
•
•
•

Ideia Central
Clima organizacional.
Estilo gestão, sem
burocracia.
Pertencimento.
Transparência.
Crescimento e
desenvolvimento.
Regularidade do
pagamento.

•
•
•
•

Clima organizacional.
Pertencimento.
Reconhecimento.
Aprimorar o conhecimento
dos docentes.
• Programa Mérito Docente.

•
•
•
•

Clima organizacional.
Gestão próxima.
Programa Mérito Docente.
Carga horária.
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Tabela 76
Práticas utilizadas para retenção de talentos docentes - conclui
Entrevistado
Expressões-chave
Coordenador “[...] clima organizacional; política coerente de
gestão de pessoas relacionada ao pacote de
02
benefícios e parcerias.” “[...] infraestrutura que
favorece a qualidade técnicas dos docentes ao
ministrar suas aulas.”
Coordenador “[...] política de gestão de pessoas relacionada ao
pacote de benefícios e parcerias, visando à
03
qualidade de vida dos professores”. “[...] estilo
gestão” “[...] a preocupação em fazer da instituição a
melhor empresa para se trabalhar.”
Coordenador “[...] clima organizacional, regularidade do
pagamento e pacote de benefícios e parcerias”.
04
Programa Mérito Docente contribui para a
valorização interna, atenção para o desenvolvimento
profissional”.
Coordenador “[...] clima organizacional, regularidade do
pagamento e pacote de benefícios e parcerias.”
05
“[...] valorização através do recrutamento interno,
promovendo e potencializando as oportunidades.”
“[...] para conseguir melhorar ainda mias esse
quesito é necessário melhorar a forma de
feedback, para após a finalização do processo
seletivo interno, o docente precisa saber a onde
precisa aprimorar.
Coordenador “[...] clima organizacional; os prêmios Padre
Magela
Programa Mérito Docente”. “[...]
06
preocupação em aumentar a carga horária visando
fidelização desse profissional, sendo que o mesmo
irá se sentir mais seguro na empresa, existindo uma
parceria fidúcia.
clima
organizacional,
treinamento,
Coordenador “[...]
07
proporcionando um ambiente agradável para o
desenvolvimento das atividades.” “[...] política de
gestão de pessoas relacionada ao pacote de
benefícios e parcerias”. “Carga horária”.
Coordenador “[...] clima organizacional, reconhecimento do
08
professor; “[...] política de gestão de pessoas
relacionada ao pacote de benefícios e parcerias”.
“[...] desenvolvimento profissional através de
cursos
EAD”.
“[...]
treinamentos
(oficinas,
simpósios).
Coordenador “[...] A marca consolidada e sua representatividade
09
no mercado; “[...] o recebimento dos diversos
prêmios de melhor empresa para se trabalhar”.
“[...] Infraestrutura que a instituição. “[...] clima
organizacional através de bons relacionamentos e
parcerias”. “[...] cuidado em preservar a carga
horária”; “[...] treinamentos, oficinas, simpósios,
cursos de extensão, visitas técnicas, congresso. “[...]
política de gestão de pessoas relacionada ao pacote
de benefícios e parcerias”.
EAD: ensino à distância.
Fonte: dados da pesquisa (2016).

Ideia Central
• Clima organizacional.
• Pacote de benefícios e
parcerias.
• Infraestrutura.
• Pacote de benefícios e
parcerias.
• Estilo gestão.
• Melhor empresa para se
trabalhar.
• Clima organizacional.
• Regularidade do pagamento.
• Pacote de benefícios e
parcerias.
• Programa Mérito Docente.
• Clima organizacional.
• Regularidade do pagamento.
• Pacote de benefícios e
parcerias.
• Recrutamento interno.
• Melhorias no feedback.

• Clima organizacional.
• Reconhecimento; prêmios.
Programa Mérito Docente.
• Carga horária.
• Clima organizacional.
• Pacote de benefícios.
• Carga horária.
• Clima organizacional.
• Reconhecimento.
• Desenvolvimento
profissional.
• Treinamentos.
• Marca.
• Prêmios de melhor empresa.
• Infraestrutura.
• Clima organizacional.
• Carga horária.
• Treinamentos.
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Em relação aos fatores de retenção de talentos, todos os 11 entrevistados
afirmaram que a principal causa é o clima organizacional, seis reconhecem o
pacote de benefícios e parcerias como sendo o segundo fator; quatro lembraram
o Programa Mérito Docente e a carga horária; três ressaltam a regularidade do
pagamento e os treinamentos como forma ampliar as competências. Outras
opiniões foram emitidas, como: senso de pertencimento, estilo de gestão sem
burocracia, crescimento e desenvolvimento, prêmios de melhor empresa para se
trabalhar, recrutamento interno, transparência e a marca.

Um gestor realçou a necessidade de aprimorar as formas de conhecimento de
cada docente, não em relação à formação, mas a quem são os professores
mentores, que possibilitam um aprendizado diferenciado aos alunos. Outro gestor
acentuou a busca pela melhoria nos feedbacks aos docentes após a finalização
do processo seletivo interno, pois o docente precisa saber onde precisa aprimorar
para que não ocorra a desmotivação.

Sendo assim, as práticas utilizadas na organização para retenção de talentos
docentes apresenta o DSC: “Principal causa é o clima organizacional, pacote
de benefícios e parcerias, Programa Mérito Docente, carga horária,
regularidade do pagamento e os treinamentos”.

A Tabela 77 demonstra como os gestores são orientados acerca das políticas e
práticas de atração e retenção de talentos docentes.
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Tabela 77
Orientações sobre a política e/ou práticas - continua
Entrevistado
Diretor

Gestor GP

Coordenador
01

Coordenador
02

Expressões-chave
“[...]
as
orientações
são
repassadas
periodicamente, por meio das reuniões,
informativos, pela intranet, objetivo e
tangibilizar as diretrizes internas, como clima
organizacional,
condições
de
trabalho,
Programa Mérito Docente”.
“[...] são repassados através de comunicados
interno, intranet, nas reuniões setoriais, no ato
da
aplicação
dos
Programas
de
Desenvolvimento
Coordenadores,
Programas
de
Desenvolvimento
dos
Gestores Acadêmicos, visando uma gestão
próxima em qualquer nível hierárquico
favorecendo, assim, o clima organizacional”.
“Não existe uma cartilha ou política tão
definidas que indique como fazer para atrair
e reter, mas a gente incorpora os valores da
instituição
como
clima
organizacional,
Programa
Mérito
Docente
vão
sendo
incorporados e repassados nas reuniões,
simpósios, oficinas, intranet”.
“[...] não existe uma política definida, todas
as ações em relação a clima organizacional,
premiações são orientados pelo diretor em
reuniões e comunicados”. “[...] a maioria das
informações do setor gestão de pessoas
ocorrerem através dos meios de comunicação
interna principalmente intranet”.

Ideia Central
• Reuniões.
• Informativos.
• Tangibilização.
• Intranet.
• Reuniões.
• Comunicados internos.
• Intranet.
• Programas de Desenvolvimento
Coordenadores
• Programas de Desenvolvimento
dos Gestores Acadêmicos..
• Ausência política definida atrair
e reter.
• Valores da instituição [...]
repassados
nas
reuniões,
simpósios, oficinas, intranet.
• Ausência política definida atrair
e reter.
• As ações são orientadas pelo
diretor
em
reuniões
e
comunicados.
• Meios
de
comunicação
interna... intranet.

Coordenador
03

“[...] somos orientados através das reuniões, •
intranet a respeito das práticas de valorização •
das pessoas, do cuidado com o clima •
organizacional e da forma da condução dos
desligamentos, o docente deve ser avisado
para não ser pego de surpresa, no decorrer do
processo deve receber feedback, cabendo ao
coordenador a busca por outras estratégias,
como por exemplo a mudança do curso, para
que a demissão possa ser a última alternativa”.

Coordenador
04

“[...] orientado pelos meios de comunicação • Meios de comunicação interna
interna intranet, pelas reuniões periódicas em intranet.
relação ao bem-estar dos docentes, visando à • Reuniões.
retenção.” “[...] um envolvimento forte de
divulgação
dos
benefícios,
visando
à
fidelização dos docentes”.
“[...] não existe uma política clara, focada na • Ausência política definida
atração e retenção”. “[...] atração fica ainda
focada na atração e retenção.
muito na confiança do nome, solidez da • Reuniões.
instituição”. “[...] o gestor põe em prática os • Intranet.
valores da instituição, suas políticas através
das informações recebidas nas reuniões,
intranet, não visualizo algo processual”.

Coordenador
05

Reuniões.
Intranet.
Orientação, respeito.
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Tabela 77
Orientações sobre a política e/ou práticas - conclui
Entrevistado
Coordenador
06

Expressões-chave
“[...] somos orientados periodicamente através
de
treinamentos
de
Programas
de
Desenvolvimento
de
Coordenadores,
visando à melhoria contínua ao selecionar os
melhores e prezando sempre para o bem-estar
de todos os docentes”. “[...] ocorre nas
reuniões, informativos e intranet.” “[...]
através da divulgação dos critérios do
Programa Mérito Docente.
Coordenador “ [...] não identifica uma política definida,
07
nota-se que todas as orientações referem-se
aos valores que a instituição possui, sendo
sempre
repassados
pelos
meios
de
comunicação interno, intranet e reuniões.”
“[...] valorização através do recrutamento
interno”.
Coordenador “[...] as práticas são repassadas através dos
meios de comunicação, reuniões, intranet,
08
treinamentos que apresentam como tema
práticas
de
valorização
dos
nossos
profissionais, ações voltadas para apoiar o
docente em práticas inovadoras, estimulando
para que cada professor possa desempenhar
da melhor maneira seu papel em sala de aula,
tendo o professor o respaldo e o suporte da
coordenação através de uma boa infraestrutura
e boas condições de trabalho, como
equipamentos e tecnologia adequados ao
desempenho eficaz em sala de aula. Boa
prática do recrutamento interno”.
Coordenador “[...] somos orientados nas reuniões, intranet,
nos fóruns que participamos periodicamente,
09
nos cursos de formação, reciclagem de gestão
como Programa de Desenvolvimento dos
Coordenadores” “[...] na forma do repasse das
etapas do Programa Mérito Docente, incentivos
de pesquisa, benefícios.”
Fonte: dados da pesquisa (2016).

Ideia Central
• Treinamentos do Programa
de
Desenvolvimento
de
Coordenadores.
• Reuniões, informativos.
• Intranet.
• Divulgação dos critérios do
Programa Mérito Docente.
• Não identifica uma política
definida.
• Comunicação interna.
• Reuniões.
• Intranet.
•
•
•
•

Meios de comunicação.
Reuniões.
Intranet.
Treinamentos.

•
•
•
•

Reuniões.
Intranet.
Fóruns.
Programa de Desenvolvimento
dos Coordenadores.

Todos os gestores afirmaram receber orientações das práticas de atrair e reter
através das reuniões, treinamentos, informativos e intranet. Entretanto, quatro
gestores reconhecem a ausência de uma política mais definida de atração e de
retenção.

Sendo assim, o DSC dessa questão é: ”Os gestores recebem orientações das
práticas de atração e retenção através dos meios de comunicação interna,
reuniões e treinamentos”.
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No que se refere ao planejamento e implementação das políticas e das práticas
de atração e retenção de talentos docentes na instituição em estudo, foi feito o
questionamento: como gestor, qual a sua participação na elaboração do processo
de planejamento e implementação das políticas e/ou práticas voltadas para
atração e retenção de talentos docentes na instituição? A Tabela 78 indica qual a
referida participação.

Tabela 78
Participação no planejamento e implementação - continua
Entrevistado
Expressões-chave
Diretor
“Como gestor, primeiro levar as práticas e programas
desenvolvidos pelo núcleo de gestão de pessoas aos
professores, dar suporte ao corpo docente, abrindo
canal de comunicação, fomentando dentro do corpo
docente essas práticas para ampliar e também para
ser um canal de comunicação de feedback para o
setor gestão de pessoas”. “[...] houve uma
participação dos coordenadores na elaboração do
Programa
Mérito
Docente,
tendo
como
implementação o papel do gestor de fomentar melhor
essas práticas de retenção, de motivação, de
envolvimento, de pertencimento, sendo o canal de
comunicação com áreas afins, gestão de pessoas,
reitoria e diretoria”.
Gestor GP
“O foco é juntar o comitê de diretoria junto com as
gestores de gestão de pessoas e fazer o
levantamento dos pontos fortes, elencar o que a IES
tem de atração e o que se pode fazer de retenção e
definir o que se deseja permanecer e definir como
reter as pessoas”.
“[...] Participação ocorreu na elaboração
do
Programa Mérito Docente e nas ações que são
repassados através nas reuniões setoriais, nos
Programas de Desenvolvimento Coordenadores,
Programas de Desenvolvimento dos Gestores
Acadêmicos”.
Coordenador “[...] nunca participei diretamente em uma reunião
01
com o setor gestão de pessoas para planejamento ou
implementação dos processos gestão pessoas,
porém todas as reuniões setoriais temos
oportunidades de diálogos com qualquer nível
hierárquico, podendo opinar, dando sugestões de
melhorias em qualquer parte do processo que não
estão legais”.
Coordenador “[...] não identifico participação do planejamento,
02
não possuímos poder de alterar o processo.” “[...] a
conexão com área de gestão de pessoas é pequena
para opinarmos na mudança de qualquer processo, a
gestão do campus, do clima, da pessoa, dos
docentes é inteiramente nossa, então temos total
liberdade de mudar algumas coisas, a gente pode
mudar aqui, na prática.

Ideia Central
• Elaboração do Programa
Mérito Docente.
• Comunicação.

• Levantar
os
pontos
fortes e elencar a atração
de talentos na instituição.
• Participação do
Programa Mérito
Docente.

• Nunca
participei
diretamente.
• Inexistente o processo
de
elaboração
de
políticas na instituição.

Não identifico participação.
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Tabela 78
Participação no planejamento e implementação - conclui
Entrevistado
Expressões-chave
Coordenador “[...] são poucos os processos que opinamos,
03
fomos convocados para participar da construção dos
critérios de valorização/ premiação do Programa
Mérito Docente. Outro seria as políticas de
priorização da contratação interna, de não
demissão, do cuidado com a carga horária do
docente, através da liberdade na elaboração de um
planejamento antecipado sobre a carga horária,
sendo um planejamento dialogado entre outros
campus, para que o docente que esteja perdendo
carga horária na unidade Contagem possa recuperar
sua carga horária em outra unidade, a partir do
momento que somos convocados, alertados e
cobrados, me sinto participante do processo”.
Coordenador “[...] a participação é mínima no planejamento e
04
implementação dessas práticas gestão de pessoas,
todos eles acontecem diretamente no setor gp,
reitoria, vejo que possuímos um envolvimento
mediático”.
Coordenador “[...] nesse tempo de coordenação só identifico uma
única participação na montagem dos critérios do
05
Programa Mérito Docente”.
Coordenador “A única participação foi na montagem dos critérios
do Programa Mérito Docente foi construído junto
06
com todos os coordenadores, foi bem democrático o
processo, se tornando um incentivo, quanto mais
docentes receberem o prêmio, isso irá refletir também
uma boa gestão”.
Coordenador “A única participação que se lembra foi no
Programa Mérito Docente”.
07
Coordenador “Somente na elaboração do Programa Mérito
Docente”.
08
Coordenador “[...] o único processo que houve participação foi
critérios do Programa Mérito Docente, os demais já
09
vieram prontos”. “Nas engenharias, por exemplo, há
programas prontos que aplicamos, uma linha de
trabalho muito padronizada, mas tem um consenso, a
gente senta, discute e chegamos num consenso e
vemos a melhor forma de se trabalhar”.
Fonte: dados da pesquisa (2016).

Ideia Central
• São poucos os processos
que opinamos [...]
Programa Mérito Docente.
• Política de priorização da
contratação interna.

A participação é mínima.

Única
participação
Programa Mérito Docente.
• A única participação [...]
Programa
Mérito
Docente.
• Há democracia nesse
sentido.
A única participação [...]
Programa Mérito Docente.
Somente [...] Programa
Mérito Docente.
• O
único
processo
Programa
Mérito
Docente, os demais já
vieram prontos.
• Programas de políticas
preestabelecidos.

Constata-se, por meio da Tabela 78, que a maioria, representada por oito dos
entrevistados, destaca a participação em um único processo de planejamento e
implementação, sendo a construção dos critérios de valorização e premiação do
Programa Mérito Docente.

Porém, é importante ressaltar que cinco dos entrevistados declaram também que
os gestores não têm participação direta na elaboração de outro processo de
planejamento e implementação das políticas e/ou práticas voltadas para atração e
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retenção de talentos docentes na instituição. Entre as respostas observadas,
verificou-se também que, de acordo com um dos entrevistados, é inexistente o
processo de elaboração de políticas na instituição; seguido por um que afirmou
ser por meio da comunicação; um disse que tal participação ocorre apenas para
serem levantados os pontos fortes e indicar a atração de talentos na instituição;
um identificou ser uma forma de valorizar o corpo docente; para um os programas
de políticas são preestabelecidos na instituição; e um respondeu que a
participação do gestor nesse sentido é uma forma de mostrar que há democracia.

Sendo assim, existem dois DSCs para essa questão: “A única participação
ocorreu no processo de construção dos critérios de valorização e
premiação do Programa Mérito Docente” e “Nunca participou diretamente
do planejamento e implementação dos processos de atração e retenção de
talentos docentes”.

A participação do grupo gestor no processo de acompanhamento e reavaliação
das práticas de atração e retenção de talentos docentes é abordada na Tabela
79.
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Tabela 79
Processo de acompanhamento e reavaliação
Entrevistado
Expressões-chave
Ideia Central
“Reavaliamos as políticas o tempo todo.
Diretor
• A participação ocorre por
Existe um canal de comunicação sempre aberto meio da reavaliação.
em qualquer nível hierárquico, que facilita o • Canal
de
comunicação
alcance
dos
objetivos
institucionais, aberto em qualquer nível
favorecendo a busca pelo acompanhamento e nas hierárquico...
facilita
o
sugestões de melhorias”. “[...] Importante alcance
dos
objetivos
ferramenta feedback.” “Como, por exemplo, o institucionais, favorecendo
simpósio dos professores que ocorre todo início [...] acompanhamento e nas
do semestre é outra forma de darmos melhorias.
oportunidade de reavaliação de nossas práticas”. • Feedback.
• Simpósio dos professores
[...]
forma
de
darmos
oportunidade de reavaliação.
“A gestão de pessoas está à frente do • A gestão de pessoas está à
Gestor GP
acompanhamento e reavaliação”. “A política de frente do acompanhamento
feedback é uma forma importante de poder ouvir o e reavaliação.
docente, de expressar a ele seus pontos fortes e • O acompanhamento das
fracos e o que precisa melhorar”. “O simpósio dos políticas é feito por meio de
professores, oficinas do início do semestre são feedback,
simpósio
dos
mecanismos inspiradores que contribuem como professores, oficinas
do
meio de reavaliarmos nossas práticas”.
início do semestre.
Coordenador “Reavaliação ocorre modestamente, sendo em Ocorre modestamente;
01
sua maioria informalmente em ações no próprio
campus”.
Coordenador “O simpósio dos professores é uma forma de • Simpósio dos professores.
02
resposta [...]” “O feedback realizado aos docentes • Feedback.
e o dia a dia trazem respostas da eficácia do • Reavaliação ocorre por
processos. Porém a reavaliação ocorre apenas meio de mudanças gestão
através da gestão do próprio campus, nele do próprio campus.
possuímos total liberdade para mudar na prática
algumas coisas”.
Coordenador “Eu não recorda, se existe são pouco expressiva •
Não recorda.
a reavaliação [...]”.
03
• Reavaliação
pouco
expressiva.
é
pequeno
no
quesito Envolvimento é pequeno.
Coordenador “Envolvimento
reavaliação”.
04
Coordenador “Não recordo de ter reavaliado nenhuma prática Não recordo.
05
de atração e retenção”.
Coordenador “Os processos já estão consolidados e sua •
Processos
[...]
06
reavaliação ocorre através dos feedbacks,
consolidados.
avaliação institucional”.
•
Feedbacks.
•
Avaliação institucional.
Coordenador “As práticas são acompanhadas através da Avaliação
institucional
e
avaliação institucional, feedbacks e suas feedbacks.
07
eficácias”.
Coordenador “[...] por ser recente na coordenação e pela falta da Não opinou.
vivência, não opinou”.
08
Coordenador “[...] primeiramente essas práticas já estão prontas, •
Práticas já estão prontas
elas vêm do setor gestão de pessoas, nossa
09
[...].
função é implementá-las, depois analisamos •
Análise dos resultados.
seus resultados e impactos, para buscarmos
assim melhorias. [...] através dessas melhorias
após o acompanhamento pode-se identificar um
aumento da motivação dos docentes que sentem
que a instituição está buscando acertar”.
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Fonte: dados da pesquisa (2016).

A respeito da participação do processo de acompanhamento e reavaliação das
práticas de atração e retenção de talentos docentes, foi questionado aos
entrevistados de que forma os gestores participam do acompanhamento e
reavaliação das políticas e/ou práticas de atração e retenção de talentos
docentes. A Tabela 79 demonstra que, dos 11 entrevistados, cinco mencionaram
o

feedback

como

importante

ferramenta;

quatro

ressaltaram

avaliação

institucional; três aludiram ao simpósio dos professores. As opiniões individuais
relataram canal de comunicação aberto em qualquer nível hierárquico, facilidade
de alcance dos objetivos institucionais a partir de reuniões setoriais, oficinas do
início do semestre, por meio de análise dos resultados, todos como forma de
oportunidade de acompanhamento e reavaliação. Três gestores não se recordam,
detectando-se opiniões diversas, como: ocorre modestamente no próprio campus,
envolvimento é pequeno, pouco expressivo; e um dos gestores não opinou.

Assim, indicam-se dois DSCs para a questão apresentada: “Principal forma são
o feedback, avaliação institucional, simpósio dos professores” e “três
entrevistados não se recordam do acompanhamento e reavaliação das
práticas de atração e retenção de talentos docentes”.

Acompanha-se na Tabela 80 a opinião dos entrevistados sobre quais os principais
desafios para atração e retenção de talentos docentes na instituição.
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Tabela 80
Desafios para atração e retenção de talentos - continua
Entrevistado
Diretor

Gestor GP

Coordenador
01
Coordenador
02

Coordenador
03

Expressões-chave

Ideia Central

“[...] o primeiro desafio seria conseguir ampliar
ainda mais a liberdade de acesso entre os
coordenadores e seus professores, no
cuidado com a carga horária do docente,
pensando na sua empregabilidade ou para que
nenhum professor seja pego de surpresa no caso
de desligamento”. “[...] é antecipar planejamento
para o próximo ano para buscar estratégias
para possíveis desligamentos, buscando ações
como aumento do portfólio de cursos visando
alcançar a carga horária desejada por cada
professor. Manter o clima organizacional, para
continuarmos a receber premiações de melhor
empresa para se trabalhar”. “[...] o desafio para
área de gestão de pessoas é buscar o
entendimento e envolvimento de todos em
relação
aos
números
do
vestibular,
oscilações,
desafios
fundo
investimento
estudantil (FIES), buscando a transparência”.
“[...] atual cenário econômico contribui para que
as pessoas não busquem ousar tanto em relação
à troca de emprego, muitas procuram neste
momento uma certa estabilidade para buscar
uma calmaria na sua vida profissional, pessoal,
porém muitas pessoas por essa não mobilidade
se prostram, acomodam e não buscam as
melhorias ou crescimento que elas gostariam,
neste momento oportunidade é a palavra-chave,
oportunidade de melhorar, de fazer diferente de
se superar, é necessário incentivar a todos para
buscar o crescimento”.
“Crise econômica e a captação de alunos”.
“[...] é conseguir reter, comprometer e fidelizar
professor horista é um tipo de retenção
diferenciada”.
O desafio é justamente manter essa questão da
oferta e da demanda, porque ela está
intrinsecamente ligada, porque é preciso manter a
sala cheia, para que o professor mantenha sua
carga horária.
[...] continuar mantendo a credibilidade/
qualidade da instituição no mercado de ensino,
algo essencial dentro das dificuldades do
cenário atual.
[...] continuar cuidado do clima organizacional
e das pessoas de fato.
Manter os prêmios de melhor empresa para se
trabalhar neste segmento.
Criar políticas que demonstrem preocupação
em aproximar cada vez mais do que os
docentes desejam e precisam.
[...] montar estratégias de ouvir, o que elas estão
precisando visando à valorização no trabalho e

• Ampliar a liberdade de
acesso
entre
os
coordenadores
e
seus
professores.
• Buscar
carga
horária
desejada para cada docente.
• Empregabilidade.
• Buscar
estratégias
para
possíveis desligamentos.
• Manter
o
clima
organizacional.
• Melhor empresa para se
trabalhar.
• Entendimento e envolvimento
de todos em relação aos
números
do
vestibular,
oscilações, desafios FIES.
Cenário econômico que o país
enfrenta.

• Crise
econômica
captação de alunos.
• Retenção.

e

a

• Oferta e demanda dos cursos.
•
Carga
horária
do
professor.
• Manter
a
credibilidade/
qualidade da instituição.
• Dificuldades
do
cenário
atual.
• Continuar cuidando do clima
organizacional
e
das
pessoas.
• Melhor empresa para se
trabalhar.
• Criar
políticas
de
aproximação do que os
docentes
desejam
e
precisam.
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preservação do clima organizacional.

• Preservar
organizacional.

clima

Tabela 80
Desafios para atração e retenção de talentos - conclui
Entrevistado
Coordenador
04
Coordenador
05

Coordenador
06

Coordenador
07

Expressões-chave

Ideia Central

[...] crise econômica, dificuldades financeiras •
e de captação de alunos.
•
•
[...] crise econômico.
•
[...] um programa de gestão de competência •
coerente.
Conseguir
preservar
um
bom
clima •
organizacional.
[...] crise econômica, dificuldades financeiras, •
captação de alunos e a concorrência com
outras instituições de ensino.
•

Crise econômica.
Dificuldades financeiras.
Captação de alunos.
Crise econômica.
Programa de gestão de
competência coerente.
Preservar
bom
clima
organizacional.
Crise econômica e dificuldades
financeiras.
Captação de alunos e a
concorrência com
outras
instituições de ensino.
Manter o clima organizacional visando à • Manter
o
clima
empregabilidade dos professores, mesmo com organizacional visando à
a crise econômica que contribui para um empregabilidade
dos
enxugamento, propiciando um
clima de professores.
insegurança.
•
Crise econômica.

[...] crise econômica, dificuldades captação de •
Crise econômica;
alunos e conseguir encaixar o professor que • Dificuldades captação de
08
perdeu carga horária em outro curso/disciplina alunos e conseguir encaixar o
condizente com suas competências, almejando a professor que perdeu carga
empregabilidade dos nossos professores.
horária.
• Empregabilidade professor.
Coordenador [...] crise econômica, conseguir dar apoio e •
Crise econômica.
oportunidade
aos
docentes
em
seu • Conseguir
dar
apoio/
09
crescimento pessoal e profissional, [...] oportunidade ao docente em
visando sua empregabilidade.
seu crescimento pessoal e
[...] manter prêmio de melhor empresa para se profissional.
trabalhar.
• Empregabilidade
do
docente.
FIES: Fundo de Financiamento Estudantil.
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Coordenador

Considerando os desafios para atração e retenção de talentos docentes na
instituição, as opiniões foram diversas. Todos os 11 respondentes mencionaram a
crise econômica e as dificuldades financeiras atuais como fator de dificuldade. Em
seguida, foi reportada a liberdade de acesso entre os coordenadores e seus
professores, com o intuito da busca de uma carga horária desejada para cada
docente, novas estratégias para possíveis desligamentos, entendimento e
envolvimento de todos em relação aos números do vestibular, oscilações, FIES,
concorrência com outras instituições, manutenção da demanda dos cursos,
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acomodação e não busca por crescimento por parte do docente, conseguir reter,
comprometer e fidelizar professor horista, credibilidade e qualidade da instituição.
No entanto, quatro entrevistados citaram captação de alunos, empregabilidade e
preservação do clima organizacional, visando a um bom lugar para se trabalhar
como grandes desafios.

Isso posto, concluiu-se que o DSC dessa questão assim se define: “Os principais
desafios para atração e retenção docentes na instituição foram às
dificuldades financeiras causadas pela crise econômica do país, a captação
de alunos, a empregabilidade dos professores e a preservação do clima
organizacional, visando a um bom lugar para se trabalhar”.

5.4 Discussão dos resultados

Esta seção objetiva discutir os resultados da pesquisa, conforme dados coletados
nas pesquisas documental, quantitativa e na qualitativa.

O primeiro objetivo específico pretendeu “descrever as práticas de gestão de
pessoas adotado pela IES”. As informações foram obtidas a partir das políticas de
gestão de pessoas da IES e por meio do DSC, pelos relatos dos entrevistados.
Os dados adquiridos indicaram tratar-se de uma instituição consolidada no
mercado, reconhecida, premiada e respeitada no seu segmento de atuação, que
apresenta seu planejamento estratégico adequadamente definido e alicerçado às
práticas de gestão de pessoas. Esse alinhamento potencializa a contribuição da
área para os resultados empresariais, consolidando o compromisso da empresa
com os acionistas, empregados, alunos, clientes e sociedade.

Entende-se por práticas de gestão de pessoas a maneira pela qual uma empresa
se organiza para gerenciar e orientar o comportamento humano no trabalho. Para
isso, a empresa se estrutura definindo princípios, estratégias, políticas e práticas
ou processos de gestão. A partir desses mecanismos, implementa diretrizes e
orienta os estilos de atuação dos gestores em sua relação com aqueles que nela
trabalham (Fischer, 2002).
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Nesse contexto, a gestão de pessoas nas organizações é um fator relevante. Gil
(2001) afirmou que ela é importante, pois faz com que os colaboradores
cooperem entre si para um objetivo comum, que é atingir os objetivos da
empresa, além de simultaneamente, alcançarem seus objetivos individuais em
relação ao crescimento e valorização.

Pode-se observar, de acordo com os entrevistados, que os resultados das
práticas de gestão de pessoas estão sendo satisfatórios e eficazes. As políticas
de gestão de pessoas são claras, coerentes com o mercado e, para sua
efetivação,

desenvolvem-se ações e práticas de gestão de pessoas,

constantemente monitoradas, entre elas: recrutamento e seleção, treinamento e
desenvolvimento, remuneração, benefícios e parcerias, plano de carreira,
avaliação de desempenho, qualificação, programa de reconhecimento do mérito
docente, prêmio professor e desligamento de pessoal.

Com base no exposto, o ponto de vista dos entrevistados demonstrou que tais
práticas

oferecem

como

resultado

um

clima

organizacional

favorável,

comunicação, baixa rotatividade, liberdade, gestão próxima, autonomia e
transparência. Sendo assim, pode-se afirmar que se trata de ações de gestão
moderno, conhecido como gestão sistêmica, direcionado para o ambiente e seus
procedimentos.

Segundo Ulrich (2000), a gestão sistêmica é aplicada em instituições constituídas
por diversos subsistemas que interagem, se potencializam e se influenciam entre
si, visando manter um ambiente agradável de trabalho e relacionamento. Além
disso, se trata de um modelo de gestão em que a empresa interage com o seu
ambiente externo, influenciando e sendo influenciada, uma vez que ele é voltado
para o ambiente e relacionamento de processos.

O segundo objetivo específico, “identificar as práticas utilizadas na organização
para atração e retenção de talentos docentes, verificando de que forma estão
alicerçados nos processos de gestão de pessoas”, pode-se inferir nos relatos dos
entrevistados

que

tais

práticas

ocorrem

em

resultado

de

bom

clima

organizacional, em decorrência do nome que a instituição tem no mercado, do
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pacote de benefícios e parcerias, cargos e salários, infraestrutura, regularidade no
pagamento,

programa

mérito

docente,

reconhecimento,

treinamento

e

comunicação. Segundo os respondentes, estas são as práticas que a IES em
estudo aplica para atrair e reter talentos docentes.

Em relação a essas práticas, o clima organizacional se mostrou muito importante
para os entrevistados da pesquisa qualitativa, contribuindo para o crescimento da
produção e dos próprios colaboradores. Desse modo, trabalhando em um
ambiente agradável, os entrevistados trabalham mais motivados e, como
consequência, buscam manter a qualidade dos serviços e atingir as metas
organizacionais.

De acordo com os dados da pesquisa quantitativa realizada com os docentes,
igualmente aos respondentes da pesquisa qualitativa, pode-se verificar que tais
práticas também devem envolver ambiente de trabalho agradável, ou seja,
valorizam o clima organizacional, seguido pela qualidade de vida no trabalho, boa
imagem da instituição no mercado, bons salários e benefícios, crescimento e
desenvolvimento profissional.

Ainda que a maioria dos respondentes tenha escolhido o clima organizacional
como sendo uma das principais práticas na IES em estudo, a literatura referencia
que outros fatores precisam ser levados em consideração, pois também são
relevantes para atrair e reter talentos.

Dutra (2002) destaca que o novo cenário do mercado e da competitividade tem
feito com que as empresas busquem por melhores práticas de gestão de pessoas
para a atração e retenção de talentos. São estratégias sugeridas pelo autor como,
por exemplo, o recrutamento interno e externo, o desenvolvimento de carreira
(cargos, salários, qualidade de vida, remuneração) e os benefícios oferecidos pela
instituição.

Wood e Picarelli (2010) defendem que as práticas que podem ser adotadas pelas
organizações para atrair e reter talentos são por meio de um sistema de
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remuneração, visando premiar ou pagar os colaboradores pela sua produtividade
e metas alcançadas.

A comunicação também foi mencionada pelos entrevistados como sendo uma das
formas como os gestores são orientados sobre as práticas utilizadas na
organização para atração e retenção de talentos docentes. Os canais de
comunicação se mostram muito eficazes, pois por meio deles torna-se possível a
divulgação de dados e informações necessárias ao conhecimento dos
colaboradores, além de possibilitar o estímulo a uma nova relação entre o tempo
e o espaço e garantir aos empregados a utilização de maneiras mais eficientes de
se relacionarem entre si, seja no ambiente interno ou no externo.

Nesse contexto, foram registradas pela pesquisa qualitativa outras práticas como
sendo fundamentais para se reter talentos, tais como avaliação, gestão sem
burocracia,

crescimento

e

desenvolvimento,

carga

horária,

valorização,

regularidade do pagamento, prêmios de melhor empresa para se trabalhar, plano
de carreiras e meritocracia.

Diferentemente do resultado da pesquisa qualitativa, a pesquisa quantitativa
realizada neste estudo com os docentes permitiu constatar que, entre os fatores
de retenção, outros fatores considerados importantes foram a imagem externa da
empresa, resultados da empresa e potencial de carreira. Outros fatores também
foram mencionados, tais como estilo de gestão, pacote salarial, treinamento e
desenvolvimento, programa de ambientação, programa de socialização e
envolvimento, que também apareceram como fatores de retenção.

Ao considerar a análise do resultado referente à questão aberta sobre os fatores
de atração e retenção da pesquisa quantitativa, verificou-se que o mais
importante é o ambiente de trabalho agradável, o que reforça a resposta dada por
todos os respondentes. Além do exposto, devem-se ainda levar em consideração
outros fatores, tais como oportunidades, crescimento e desenvolvimento, boa
imagem no mercado e salário, remuneração e benefícios. Percebe-se, até o
momento, que o clima organizacional continua sendo o fator de mais relevância
para os participantes desta investigação.
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Nota-se semelhança nos resultados entre os docentes (pesquisa quantitativa) e
diretor, gestor e coordenadores (pesquisa qualitativa) em apenas um dos fatores
de atração e retenção de talentos, que foi o clima organizacional. Abstraiu-se
discrepância entre os resultados das pesquisas, pois os docentes acreditam em
outros fatores como imagem externa da empresa, qualidade de vida no trabalho,
resultados da empresa, potencial de carreira, estilo de gestão como os mais
importantes para atrair e reter. E os entrevistados declararam pacote de
benefícios e parcerias, cargos e salários, carga horária, reconhecimento,
comunicação, regularidade do pagamento e os treinamentos. Entende-se, com
base neste resultado, que a visão do que seja atrair e reter é de fato diferente
para os grupos pesquisados. Neste caso, cabe à instituição procurar métodos
para saber lidar com esse fato, para conseguir atrair e reter seus talentos
docentes.

Em relação ao terceiro objetivo específico deste estudo, “verificar de que forma se
deu o planejamento e implementação das práticas de atração e retenção de
talentos docentes”, percebeu-se que os participantes da pesquisa destacaram
diversas maneiras como podem ter se dado o planejamento e implementação das
práticas de atração e retenção de talentos docentes, tais como a partir práticas e
programas que são desenvolvidas pelo núcleo de gestão de pessoas aos
professores; por meio de um suporte contínuo ao corpo docente; e com a abertura
de um canal de comunicação que contribuiu para tal planejamento.

Conforme Marras (2010), uma organização que tem como um dos seus objetivos
a implantação de estratégias de gestão de talentos deve fazê-la sob a orientação
de adequado planejamento, de modo que sejam atendidas às suas necessidades
e dos empregados. Assim sendo, entende-se que, para essa implementação
ocorrer, a instituição em estudo precisa considerar o valor que as pessoas
possuem como parte da organização.

Além do exposto, destaca-se, ainda, que o planejamento e implementação das
práticas de atração e retenção de talentos docentes na IES em estudo também se
deram a partir da introdução de inovações que fomentaram melhores práticas não
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somente de retenção, mas, inclusive, de reconhecimento e motivação. Constatouse que no DSC, quando os entrevistados ressaltaram acerca da participação da
construção do “Programa Mérito Docente”, querem dizer que esta tem sido uma
forma de a IES reconhecer, por meio da eleição dos critérios de valorização dos
professores, que eles são muito importantes para a manutenção da organização e
para o seu sucesso no mercado.

Diante do exposto pelos entrevistados, verificou-se que o objetivo sobre como se
deram o planejamento e implementação das práticas de atração e retenção de
talentos docentes não ficou evidente. Conforme análise realizada das respostas,
três entrevistados mencionaram não identificar participação em processo algum.
Esse fato evoca outros aspectos que requerem investigação a respeito de como
tal prática ocorreu, pois o planejamento é fundamental e deve ter sido feito para
que a implantação fosse efetivamente eficaz.

Acerca dos achados, confirma-se que o planejamento é importante, pois, para
Marras (2010), trata-se de uma etapa de grande relevância para a implantação de
qualquer processo. Dessa forma, referente às práticas de gestão de pessoas na
organização em estudo, por meio do discurso do sujeito coletivo, observou-se a
necessidade de se fazer parte do processo de implementação das práticas de
atração e retenção de talentos docentes.

Nesse mesmo enfoque, o planejamento auxilia que seja feita a adequada análise
e avaliação do potencial dos talentos que constituem o corpo docente, sem
alguma exclusão. Tal fato de justifica porque uma prática precisa levar em
consideração o aspecto de conhecimento que os empregados possuem, sendo
este fundamental para quem deseja se colocar à frente dos concorrentes.
Somado a isso, ao se observar que os entrevistados detectaram diversas
maneiras com que se podem ter se dado o planejamento e implementação das
práticas de atração e retenção de talentos docentes, entende-se que a IES em
estudo deve buscar adotar e aplicar práticas voltadas para a retenção de seus
talentos, oferecendo aos docentes credibilidade; possibilidade de crescimento;
valorização; estímulo; motivação, remuneração, salário, clima organizacional; e
outros.
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De acordo com o quarto objetivo desta pesquisa, que propôs “indicar de que
forma os gestores participam do processo de acompanhamento e reavaliação das
práticas de atração e retenção de talentos docentes”, descobriu-se, por meio das
respostas dos entrevistados, de modo geral, que essa participação ocorre de
muitas maneiras. Citam-se algumas delas: reavaliação, feedback, avaliação
institucional, simpósio dos professores, mudanças, reuniões, incentivo, motivação
e análise dos resultados. Por outro lado, ainda que se tenham tais apontamentos
evidenciando, de alguma forma, a participação dos entrevistados no processo de
acompanhamento e reavaliação das práticas de atração e retenção de talentos
docentes, três gestores não se recordam. Houve opiniões diversas, como: ocorre
modestamente no próprio campus, o envolvimento é pequeno, pouco expressivo.
Uma resposta afirmou que tal participação apenas acontece com a reitoria e
diretoria, pois os coordenadores, por exemplo, somente participam de situações
imediatas e não acompanham nem reavaliam as práticas de atração e retenção
na IES em questão.

A atração e retenção de talentos tem sido uma estratégia que as organizações
têm adotado para manter a competitividade e, por isso, precisa ser um processo
bem elaborado. Contudo, notou-se, entre os entrevistados, que é pequena a
participação dos gestores quanto a este quesito. Devido ao resultado obtido,
acredita-se que este seja um quadro que precisa ser mudado na IES, pois,
conforme preconizam Dunzer et al. (2008), as práticas para atrair e reter talentos
contribuem para a consolidação de vantagem competitiva. Outro aspecto sugerido
pelos autores sobre a atração e retenção de talentos é o alcance do sucesso que
normalmente é atingido pelas empresas que se focam em atrair e reter pessoas
talentosas.

Assim sendo, Marras e Marras (2012) explicam a importância, para o sucesso de
uma empresa, de reter talentos, pois são estes que irão colocá-la à frente da
concorrência. Entretanto, as empresas precisam ter consciência de que atrair e
reter talentos requer o envolvimento de muitas práticas e políticas de gestão de
pessoas. Isso porque uma empresa que tem boa política de gestão de pessoas
consequentemente

se

preocupará

com

o

salário,

remuneração,

clima
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organizacional, líderes e liderados motivados, preocupa-se em desenvolver e
capacitar pessoas e oferecerá perspectiva de crescimento.

O quinto objetivo desta pesquisa, que foi “relatar os desafios relacionados às
práticas de atração e retenção de docentes”, revelou que os entrevistados
acreditam que os maiores desafios são o cenário econômico em que o país vive
na atualidade, seguido pelos feedbacks, a própria atração e retenção em si,
preservação do clima organizacional, manutenção de um bom lugar para se
trabalhar, empregabilidade dos professores, oferta e demanda, captação de
alunos e profissionalização e capacitação. Sendo assim, percebe-se semelhança
nesse resultado com os estudos de Ferri (2006), que afirma que a empresa que
deseja atrair e manter em sua equipe as pessoas talentosas, deverá se ater a
determinados passos que contribuem, inclusive, para a satisfação no trabalho,
melhoria no desempenho e para a busca por uma empresa desejada pelas
pessoas por ser um bom lugar para trabalhar.

Verificou-se, ao longo desta pesquisa, que a IES em estudo parece não possuir
um plano definitivo e efetivo de atração e retenção de talentos docentes. Essa
percepção quanto ao resultado foi mencionada pelos entrevistados, que
reconhecem não haver efetiva participação dos gestores na elaboração do
processo de planejamento e implementação das políticas e práticas de atração e
retenção de talentos docentes nem participação do acompanhamento e
reavaliação. Além disso, notou-se que para alguns dos entrevistados a IES em
estudo não tem um processo de elaboração de políticas para atração e retenção
de talentos.

Contudo, os fatores de atratividade indicados pelos respondentes foram
abordados com diferente relevância. Nesse caso, constatou-se que o clima
organizacional, nome da IES, benefícios e parcerias, infraestrutura, pagamento
em

dia,

Programa

Mérito

Docente,

oportunidades,

crescimento

e

desenvolvimento, cargos e salários, reconhecimento e a comunicação foram
ressaltados como sendo os principais fatores que atraem docentes a uma IES.
Por conseguinte, entendeu-se que, ao atrair, a IES também precisa reter,
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principalmente se for um docente que faz a diferença na instituição e sai da
mesmice da sala de aula.

Com base no exposto, os fatores de retenção são, segundo os respondentes,
entre outros, o clima organizacional, senso de pertencimento, gestão sem
burocracia, estilo de gestão, reconhecimento, avaliação, oportunidade de
crescimento, salário, valorização e benefícios. Estes e outros fatores foram
mencionados pelos respondentes ao serem questionados sobre a retenção.

Outro aspecto relevante refere-se à forma como os gestores são orientados
acerca das políticas e práticas de atração e retenção de talentos docentes.
Acentua-se, a partir das respostas dos entrevistados, que as formas são a
comunicação, o treinamento, os valores, motivação, autonomia e premiações.
Sobre este último, a IES possui o Programa Mérito Docente para reconhecer, por
meio de premiação, o trabalho do docente.

Verificou-se que o planejamento e implementação das políticas e práticas de
atração e retenção de talentos docentes na IES não contam com a participação
dos gestores, mas, quando há, esta se faz por meio da comunicação e para
avaliar os pontos fortes e enfatizar a atração de talentos na instituição.

Além dos dados apresentados dos entrevistados, evidenciou-se que as palavras
mais citadas, ao se analisar as práticas de gestão de pessoas orientadas à
atração e retenção de talentos docentes numa IES privada da cidade de
Contagem, foram “clima organizacional, benefícios e valorização”, entre outras,
sendo este o modo como eles percebem tal quesito.
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6 Considerações Finais

A dissertação teve como objetivo descrever as práticas de gestão de pessoas
orientadas à atração e retenção de talentos docentes numa IES privada da cidade
de Contagem.

Tendo por base a teoria consultada acerca do tema proposto, pode-se verificar
que, em tempos atuais, em que a competitividade está cada vez mais acirrada, a
organização procura por métodos para atrair e reter talentos ou prioriza o mérito
de seus empregados (desempenho). Assim, ela terá mais chances de criar uma
empresa mais humanizada e competitiva. Isso porque as pessoas que ali
trabalham passarão a se sentir mais valorizadas e, consecutivamente, motivadas
a contribuir efetivamente para o alcance das metas e objetivos organizacionais.

Assim sendo, a gestão de atração e retenção de talentos demonstra clareza na
orientação e direcionamento para o crescimento dos lucros da empresa e
melhoria no desenvolvimento das atividades por parte do colaborador. Contudo, é
importante destacar que a literatura não é esclarecedora quanto ao fato de a
gestão da atração e retenção de talentos estar direta e exclusivamente associada
a altos salários recompensadores, a um novo modelo de avaliação de
desempenho ou demais benefícios apenas para se manter na empresa.

Constatou-se, portanto, que a literatura referencia a importância de as empresas
atraírem e reterem talentos para se colocarem à frente dos concorrentes,
independentemente do perfil apresentado, desde que seja talentoso. Sobre o
perfil, a partir dos dados coletados em campo, pode-se verificar, quanto ao perfil
dos docentes, que a maioria é do sexo masculino, casada, idade entre 31 e 50
anos e com mestrado completo. Quanto ao diretor, tem idade entre 31 e 40 anos,
do sexo masculino, casado, tem mestrado e é formado em Administração. A
caracterização do gestor é idade acima de 41 até 50 anos, do sexo feminino,
separada, possui Especialização, é psicóloga. Acerca das características dos
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coordenadores, a maioria tem idade acima de 31 até 40 anos, é do sexo
masculino, casados e são mestres.
A respeito do modelo de gestão de pessoas adotado na instituição em estudo, a
pesquisa qualitativa evidenciou que ele está relacionado e contribuindo
diretamente com o clima organizacional, sendo este um modelo de gestão
moderno, sistêmico, voltado para o ambiente e o relacionamento de processos.
Os entrevistados referiram que o clima organizacional deve ser a base de um
modelo de gestão, por contribuir para o crescimento da produção e dos próprios
empregados, uma vez que um ambiente favorável ao trabalho gera motivação e
satisfação em se trabalhar na empresa. Isso, por sua vez, faz com que as
pessoas trabalhem mais motivadas e atinjam as metas organizacionais.

No que se refere às práticas utilizadas na organização para atração e retenção de
talentos docentes, a pesquisa qualitativa mostrou que elas ocorrem como
resultado de um bom clima organizacional. Mas, conforme os dados quantitativos,
constatou-se que as tais práticas também devem envolver, além da possibilidade
de um ambiente de trabalho agradável, conforme mencionado pela maioria dos
respondentes, qualidade de vida no trabalho, boa imagem no mercado,
crescimento e desenvolvimento profissional. Contudo, um ponto que merece
destaque é que, mesmo o clima organizacional sendo mencionado como uma das
principais práticas de atração e retenção de talentos, destaca-se a relevância de
se considerar outros fatores que também podem contribuir para esse propósito.
Percebe-se, nesse contexto, serem necessárias ações claras, objetivas e
transparentes para o crescimento organizacional e individual, baseadas em
processos de gestão em que a participação ativa dos profissionais auxilie no seu
crescimento e no da empresa.

Entretanto, observou-se também que os dados quantitativos mencionaram outros
fatores que podem contribuir para a atração e retenção de talentos que foram: o
resultado da empresa, potencial de carreira, salário e estilo de gestão.

Com base no exposto, percebe-se que a visão dos docentes e demais
entrevistados foi a mesma, pois a pesquisa qualitativa propõe o clima
organizacional como principal fator de atração e retenção de talentos, igualmente
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constatado na pesquisa quantitativa, que informou ser o ambiente de trabalho
agradável.
A partir desta pesquisa, verificou-se que a forma de planejamento e
implementação das práticas de atração e retenção de talentos docentes se dá de
várias maneiras, conforme afirmado pelos entrevistados da pesquisa qualitativa.
Por outro lado, ao serem considerados os dados coletados com a pesquisa
quantitativa, notou-se que o bom planejamento para a implementação das
práticas de atração e retenção de talentos deve envolver muitas ações efetivas,
entre elas, qualidade de vida no trabalho, crescimento e desenvolvimento pessoal
e profissional, salário, remuneração e benefícios, entre outros. Assim sendo,
entende-se que existe a necessidade de que o planejamento possa atender os
profissionais e empresa para se criar um clima que propicie motivação.

Como parte desse planejamento, na IES em estudo, notou-se o reconhecimento e
valorização do docente com a criação do Programa Mérito Docente. Neste caso,
abstraiu-se no DSC que essa é uma maneira de serem reconhecidos. Entretanto,
ainda que se tenham observado tais apontamentos, pode-se afirmar que eles não
ficaram claramente evidenciados, conforme dados coletados qualitativa e
quantitativamente sobre o planejamento e implementação das práticas de atração
e retenção de talentos docentes na IES em estudo.

Percebeu-se,

referente

à

participação

dos

gestores

no

processo

de

acompanhamento e reavaliação das práticas de atração e retenção de talentos
docentes, pelos dados qualitativos produzidos neste estudo, que essa
participação acontece por meio de reavaliação; feedback; avaliação institucional;
simpósio dos professores; comunicação; mudanças; reuniões; e análise dos
resultados. Porém, mesmo que esta pareça ocorrer de diversas formas, ainda
requer ações de melhorias, pois três entrevistados disseram que a participação
nessas diretrizes é praticamente nula.

Por isso, considera-se ser necessário que ações sejam desenvolvidas de forma
clara, objetiva e transparente de modo que ocorra o crescimento organizacional e
individual. Entende-se, conforme descrito, que as práticas utilizadas na
organização para acompanhamento e reavaliação das práticas de atração e
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retenção de talentos docentes precisa ser revista, pois somente com a
participação ativa dos profissionais será possível o crescimento na carreira. Pode
haver

desenvolvimento

contínuo

dos

conhecimentos,

das

habilidades,

capacitação e outros voltados para o atingimento das metas e objetivos tanto da
IES quanto do professor.

Sobre o aspecto relacionado aos desafios, verificou-se ser o cenário econômico
que o país vive na atualidade o maior deles. Em seguida, feedbacks, a captação
de alunos, a empregabilidade dos professores e a preservação do clima
organizacional. Contudo, ao analisar a IES, pode-se afirmar que por ela não
possuir um plano definitivo e efetivo de atração e retenção de talentos docentes,
talvez esteja perdendo grandes talentos para outras instituições, sendo este um
fator a ser considerado, analisado e revisto.

Por fim, respondendo ao objetivo geral, constatou-se que, ao se descrever as
práticas de gestão de pessoas orientadas à atração e retenção de talentos
docentes numa IES privada da cidade de Contagem, pôde-se constatar que há
vários aspectos que necessitam de análise profunda a respeito da atração e
retenção de talentos docentes em instituições de ensino superior.

Como limitação desta pesquisa, salienta-se a inexistência de entrevistas
realizadas com os ex-empregados, o que poderia acrescentar dados sobre os
fatores de influência na atração e retenção e, ainda, validar ou não pontos de
vistas daqueles que permanecem na instituição.

Como sugestão espera-se que este estudo seja visto como ponto de partida para
o desenvolvimento de outras pesquisas futuras, servindo de contribuição para a
comunidade acadêmica e civil.

Sugere-se também uma investigação na própria IES, pesquisas com outros
públicos-alvo, em outros campi, para verificar se os fatores organizacionais de
atração e retenção de talentos podem diferenciar.
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Indicam-se, ainda, estudos comparativos de casos em empresas com outros
perfis, como de ramo e portes diferentes e outros tipos de empregados, apurando
se os fatores organizacionais de atração e retenção de talentos se diferenciam em
virtude dessas três variáveis.

6.1 Considerações gerenciais

Além das conclusões já explicitadas na análise e interpretação da pesquisa, em
conformidade com os objetivos, propõe-se, ainda, a elaboração de ações para a
melhoria dos processos de atração e retenção de talentos docentes na IES em
estudo.

A pesquisa sinalizou que práticas utilizadas na instituição para atração e retenção
de talentos docentes alicerçadas no modelo de gestão de pessoas precisam ser
revistas e melhoradas.

Com base nisso, sugere-se que a instituição, por intermédio dos gestores do nível
estratégico (reitoria, diretor e gestor pessoas), incremente a participação efetiva
dos coordenadores de cursos na elaboração dos processos de planejamento e
implementação das políticas e práticas de atração e retenção de talentos
docentes, fundamentado nos processos de gestão de pessoas, juntamente com
seu acompanhamento e reavaliação.

Outra sugestão importante envolve os docentes nos processos de decisão ou
engajamento em projetos em andamento, escutando suas sugestões de forma
apreciativa.

Outra recomendação seria avaliar os benefícios e parcerias disponibilizados, se
realmente atendem às necessidades dos professores, ajudando, assim, a
empresa a oferecer benefícios e parcerias que contribuam para atrair e manter os
talentos na organização.

Outro fator importante diz respeito ao aumento do valor de incentivo à política de
qualificação e ao programa de treinamento e desenvolvimento, para proporcionar
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aos docentes mais oportunidades de aprimorar seus conhecimentos nas áreas
em que atuam e também auxiliar os que querem aperfeiçoar seus estudos.
A instituição também poderia garantir comunicação eficiente. Os docentes
precisam receber informações sobre a situação da empresa, variáveis
econômicas e políticas, resultados do mercado, número do vestibular, oscilações,
indicadores internos e atingimento dos objetivos, visando alcançar a carga horária
desejada por cada professor.

Sendo assim, somente com a participação ativa dos profissionais serão possíveis
a adaptação à cultura, a satisfação, capacitação e o desenvolvimento contínuo
dos conhecimentos, das habilidades e do crescimento na carreira. Esses fatos
assemelham-se às estratégias de atração e retenção de talentos que
proporcionam a motivação dos empregados, pois estes sabem aonde querem
chegar e o que precisam para atingir esses objetivos de crescimento na
organização.

Consequentemente,

diminui

a

rotatividade

e

aumenta

produtividade e o atingimento das metas e objetivos da IES quanto do professor.

a
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APÊNDICES

Apêndice A – Roteiro de entrevista diretor do campus, gestor de gestão de
pessoas e coordenadores de cursos
SESSÃO 01 - PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
Nas questões abaixo, assinale o item que melhor caracterize o seu perfil:
A) Coordenação curso(s)
( )
Administração
( )
Ciências Contábeis
Design Gráfico
( )
( )
Direito
( )
Engenharia Civil
( )
Engenharia de Produção
( )
Engenharia Elétrica
( )
Engenharia Mecânica
( )
Gestão Comercial

(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)

Gestão da Produção Industrial
Gestão de Recursos Humanos
Logística
Marketing
Processos Gerenciais
Psicologia
Publicidade e Propaganda
Redes de Computadores
Sistemas de Informação

B) Docência – Principal curso (mais disciplinas)
( )
Administração
(
( )
Ciências Contábeis
(
Design Gráfico
( )
(
( )
Direito
(
( )
Engenharia Civil
(
( )
Engenharia de Produção
(
( )
Engenharia Elétrica
(
( )
Engenharia Mecânica
(
( )
Gestão Comercial
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)

Gestão da Produção Industrial
Gestão de Recursos Humanos
Logística
Marketing
Processos Gerenciais
Psicologia
Publicidade e Propaganda
Redes de Computadores
Sistemas de Informação

C) Faixa etária
( )
De 20 até 30 anos
( )
Acima de 31 até 40 anos
( )
Acima de 41 até 50 anos
D) Sexo
( )
Masculino
E) Estado civil
( )
Solteiro(a)
( )
Casado(a)
( )
Viúvo(a)

( )
( )

Acima de 51 até 60 anos
Acima de 61 anos

( )

Feminino

( )
( )

Separado(a)
Outros _____________________________

F) Exerce outra atividade profissional além da coordenação/docência
( )
Não
( ) Sim, qual: __________________________

G) Informe sua escolaridade
( )
Especialização / MBA
( )
Mestrado Incompleto
( )
Mestrado
( )
Doutorado Incompleto

( )
( )
( )

Doutorado
Pós-Doutorado Incompleto
Pós-Doutorado

H) Tipo de formação_____________________________________________________________
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I) Quanto tempo de trabalho na instituição
( )
Até 01 ano
( )
De 1 ano e 01 mês a 3 anos.
( )
De 3 anos e 01 mês a 5 anos.

( )
( )
( )

De 5 anos e 01 mês a 7 anos.
De 7 anos e 01 mês a 9 anos.
Mais de 09 anos.

J) Quanto tempo de trabalho na coordenação
( )
Até 01 ano
( )
( )
De 1 ano e 01 mês a 3 anos.
( )
( )
De 3 anos e 01 mês a 5 anos.
( )

De 5 anos e 01 mês a 7 anos.
De 7 anos e 01 mês a 9 anos.
Mais de 09 anos.

SESSÃO 02 – ROTEIRO DE ENTREVISTA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Descrever as práticas de
gestão de pessoas adotado.
Identificar
as
práticas
utilizadas na organização
para atração e retenção de
talentos
docentes,
verificando de que forma
estão
alicerçados
nos
processos de gestão de
pessoas.

Verificar de que forma se
deu o planejamento e
implementação das práticas
de atração e retenção de
talentos docentes.
Identificar de que forma os
gestores
participam
do
processo
de
acompanhamento
e
reavaliação das práticas de
atração e retenção de
talentos docentes.
Identificar
os
desafios
relacionados às práticas de
atração e retenção.

QUESTÕES DO ROTEIRO
1) A instituição possui práticas de gestão de pessoas? Caso
sim, como você percebe as políticas e/ou práticas de
gestão de pessoas referente atração e retenção?
2) Entre os fatores de atratividade, quais você identifica e
considera essenciais de modo que se torne um atrativo
para novos talentos docentes, levando em consideração
os processos de gestão de pessoas?
3) Entre os fatores de retenção, quais você identifica e
considera essenciais para manter os talentos docentes na
Instituição, levando em consideração os processos de
gestão de pessoas?
4) De que forma os gestores são orientados sobre as
políticas e/ou práticas de atração e retenção de talentos
docentes?
5) Como gestor, qual a sua participação na elaboração do
processo de planejamento e implementação das políticas
e/ou práticas voltadas para atração e retenção de talentos
docentes na Instituição?
6) De que forma os gestores participam do acompanhamento
e reavaliação das políticas e/ou práticas de atração e
retenção de talentos docentes?

7) Em sua opinião, quais os principais desafios para a
atração e retenção na Instituição?
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Apêndice B – Carta-convite aos docentes

Estamos realizando uma pesquisa com o objetivo de analisar as práticas de
gestão de pessoas orientadas à atração e retenção de talentos docentes numa
IES privada da cidade de Contagem. Esta pesquisa é parte integrante da
Dissertação do Mestrado Profissional em Administração, da Fundação Pedro
Leopoldo-MG., e gostaríamos de contar com a sua colaboração no preenchimento
deste questionário, acessando o link.

INSTRUÇÕES
•

Seja sincero nas suas respostas.

•

Não existem marcações certas ou erradas.

•

Todas as afirmativas objetivam registrar sua opinião.

•

As respostas são confidenciais, não sendo de interesse identificar o
respondente, pois o estudo visa analisar as respostas de forma conjunta.

•

A pesquisa encontra-se dividida em três sessões (dados demográficos,
fatores de atração e retenção).

•

Você vai gastar em torno de 20 minutos para participar.

Clique no link para responder. http://goo.gl/forms/P8G6VFYBSZ

Tendo algum problema de acesso, por favor, avise-nos. A pesquisa só será
concluída se todos os itens obrigatórios forem respondidos. Ao clicar em enviar,
aparecerá a mensagem. Sua resposta foi registrada. Caso a mensagem não
apareça, é porque tem afirmativa sem resposta.

Agradecemos sua participação e colocamo-nos à inteira disposição para
quaisquer informações que forem necessárias.

Fernando Alves da Silva

Drª Ester Eliane Jeunon

Mestrando

Orientadora
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INSTRUMENTO DE PESQUISA - PERFIL DO RESPONDENTE DO QUESTIONÁRIO - DOCENTE
SESSÃO 01 - PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
Nas questões 01 a 08, assinale o item que melhor caracterize o seu perfil:
1) Principal curso (mais disciplinas):
GRADUAÇÃO BACHAREL
( )
Administração
( )
Ciências Contábeis
( )
Direito
( )
Engenharia Civil
( )
Engenharia de Produção

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Psicologia
Publicidade e Propaganda
Sistemas de Informação

GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA
( )
Gestão Comercial
( )
Gestão da Produção Industrial
( )
Gestão de Recursos Humanos
( )
Gestão Financeira

(
(
(
(

)
)
)
)

Logística
Marketing
Processos Gerenciais
Redes de Computadores

( )
( )

Acima de 51 até 60 anos
Acima de 61 anos

( )

Feminino

( )
( )

Separado(a)
Outros _____________________________

2) Faixa etária
( )
( )
( )

De 20 até 30 anos
Acima de 31 até 40 anos
Acima de 41 até 50 anos

3) Sexo
( )
Masculino
4) Estado civil
( )
Solteiro(a)
( )
Casado(a)
( )
Viúvo(a)

5) Exerce outra atividade profissional além da docência
( )
Não
( ) Sim, qual: __________________________

6) Informe sua escolaridade
( )
Especialização / MBA
( )
Mestrado Incompleto
( )
Mestrado
( )
Doutorado Incompleto

( )
( )
( )

Doutorado
Pós-Doutorado Incompleto
Pós-Doutorado

7) Quanto tempo de trabalho na docência na Instituição
( )
Até 01 ano
( ) De 5 anos e 01 mês a 7 anos.
( )
De 1 ano e 01 mês a 3 anos.
( ) De 7 anos e 01 mês a 9 anos.
( )
De 3 anos e 01 mês a 5 anos.
( ) Mais de 09 anos.
8) Quanto tempo de trabalho na docência no campus Contagem
( )
Até 01 ano
( ) De 5 anos e 01 mês a 7 anos.
( )
De 1 ano e 01 mês a 3 anos.
( ) De 7 anos e 01 mês a 9 anos.
( )
De 3 anos e 01 mês a 5 anos.
( ) Mais de 09 anos.
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SESSÃO 02 - FATORES DE ATRAÇÃO
Orientações para preenchimento:
Numere de 01 a 05, numa escala crescente de importância, os fatores que determinam o seu
interesse em trabalhar em uma instituição, sendo:
01 - fator menos determinante no meu interesse.
05 - fator mais determinante no meu interesse.
O quadro explica como dar as notas.
Siglas
DT
DP
ND/NC
CP
CT

Significado
Discordo Totalmente
Discordo Parcialmente
ND/NC Não Concordo Nem Discordo
CP Concordo Parcialmente
Concordo Totalmente

Nota
1
2
3
4
5

FATORES DE ATRAÇÃO
FATORES DEFINIÇÕES: procuro trabalhar em uma empresa... DT DP ND/NC CP CT
Recrutamento cujos processos de recrutamento e seleção sejam 1 2
3
4 5
e Seleção
conduzidos com transparência e ética.
10) Ambiente de que oferece aos seus colaboradores ambiente de 1 2
3
4 5
trabalho
trabalho harmonioso e agradável, pautado no respeito
agradável às pessoas e na ética profissional.
11) Boa imagem que tem boa imagem no mercado, é merecedora de 1 2
3
4 5
no mercado respeito e credibilidade, demonstrando ética nos
negócios, serviços e produtos de qualidade e
comprometimento com a sustentabilidade.
12)
Boa
que
oferece
boa
infraestrutura
aos
seus 1 2
3
4 5
infraestrutura colaboradores no dia a dia, como estacionamento,
restaurante/lanchonetes, postos de atendimento
bancário, estacionamento, atendimento médico e
odontológico, locadoras, etc.
13)
Bons
que oferece aos seus colaboradores um pacote de 1 2
3
4 5
salários e
remuneração e benefícios atrativo, acima da média
benefícios de mercado.
14)
Carreira
que tem atividades no exterior e oferece 1 2
3
4 5
internacional oportunidades reais de carreira internacional.
15) Crescimento que oferece aos seus colaboradores, a partir da sua 1 2
3
4 5
e desenvolvi- estrutura de cargos e salários e de seus programas e
mento
processos estabelecidos, oportunidades reais de
profissional crescimento e desenvolvimento profissional.
16)
Cursos e
que oferece oportunidades de realização de cursos e 1 2
3
4 5
treinamentos treinamentos no local de trabalho, ampliando as
oferecidos competências de seus colaboradores.
17)
Desafios
que estabelece para seus colaboradores metas 1 2
3
4 5
profissionais desafiadoras, porém realizáveis, que estimulam o
desenvolvimento de suas competências.
18) Qualidade de que possibilita que os colaboradores tenham 1 2
3
4 5
vida
equilíbrio entre vida profissional e pessoal, podendo
conciliar trabalho, família, lazer e outras atividades
importantes.
Fonte: adaptado, pelo autor da dissertação, de: Cabral, E. S. M. (2012). Fatores condicionantes da
atração e retenção de profissionais e suas âncoras de carreira: um estudo com engenheiros
recém-formados de uma empresa construtora de obras de infraestrutura de Minas Gerais.
Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Fumec. Belo Horizonte. (com base na
literatura disponível e validação de especialistas).
9)
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19) Em sua opinião, quais os principais fatores que despertaram o seu interesse em querer
trabalhar na instituição?
SESSÃO 03 - FATORES DE RETENÇÃO
Orientações para preenchimento:
Numere de 01 a 05, numa escala crescente de importância, os fatores que determinam o seu
interesse em trabalhar em uma instituição, sendo:
01 - fator menos determinante no meu interesse.
05 - fator mais determinante no meu interesse.
O quadro explica como dar as notas.
Siglas
DT
DP
ND/NC
CP
CT

Significado
Discordo Totalmente
Discordo Parcialmente
ND/NC Não Concordo Nem Discordo
CP Concordo Parcialmente
Concordo Totalmente

Nota
1
2
3
4
5

185

FATORES DE RETENÇÃO
FATORES
DEFINIÇÕES: A organização onde trabalho...
DT DP ND/NC CP CT
20) Recrutamen- demonstra que seus processos de recrutamento interno 1 2
3
4 5
to & Seleção são conduzidos com transparência, focando as
competências técnicas e a sintonia entre as
características pessoais e a cultura da organização.
21) Programa de apresenta existência e eficácia do programa de 1 2
3
4 5
ambientação ambientação e socialização para que as pessoas se
sintam bem-vindas quando ingressam na instituição.
22) Programa de promove eventos sociais para integrar seus empregados 1 2
3
4 5
socialização (como confraternizações, eventos esportivos, etc.)
23)
Pacote
me oferece remuneração compatível com a oferecida no 1 2
3
4 5
salarial
mercado (público ou privado, dependendo do caso) a
partir das minhas competências e formação/
escolaridade.
24)
Imagem
apresenta resultados do negócio, postura ambiental e 1 2
3
4 5
externa da
comunitária, status na mídia, é merecedora de respeito
empresa
e credibilidade, boa opinião dos empregados e exempregados.
25) Resultados demonstra solidez e perspectivas de crescimento a 1 2
3
4 5
da empresa médio e longo prazos, atuando em um segmento de
mercado atraente, lucrativo e promissor.
26) Potencial de oferece oportunidades em cargos de coordenação, 1 2
3
4 5
carreira
gerência e diretoria ocupados por aproveitamento
interno de talentos.
27) Benefícios
possui um plano flexível de benefícios, o que me 1 2
3
4 5
permite escolher os mais adequados às minhas
necessidades (plano de saúde/ odontológicos, refeição/
alimentação, previdência privada, seguros, etc.).
28) Avaliação de meu gesto/coordenador analisa os pontos fortes e 1 2
3
4 5
desempenho fracos do meu desempenho visando o aprimoramento.
29) Treinamento investe no meu desenvolvimento, viabilizando a minha 1 2
3
4 5
e desenvolvi- participação em eventos externos como congressos,
mento
seminários, palestras para o meu aprimoramento
profissional.
30)
Estilo de meu gestor/coordenador expressa claramente suas 1 2
3
4 5
gestão
expectativas sobre meu trabalho, reconhecendo os
esforços quando bem executado, sem favoritismo pessoal.
31) Comunicação possui canais de comunicação para divulgar informações 1 2
3
4 5
interna
e estimular a comunicação (intranet, reuniões periódicas,
jornais internos, painéis eletrônicos, etc.).
32) Envolvimento procura conhecer minhas expectativas e aspirações 1 2
3
4 5
para definir minhas atividades.
33) Qualidade
possibilita que os colaboradores tenham equilíbrio entre 1 2 3
4 5
de vida
vida profissional e pessoal, podendo conciliar trabalho,
família, lazer e outras atividades importantes.
34) Condições fornece os materiais, equipamentos e tecnologia 1 2 3
4 5
de trabalho adequados ao desempenho eficaz de minha função,
preocupando-se com minha saúde e meu bem-estar no
trabalho (exemplos: local arejado, boa iluminação,
instalações confortáveis, programas de qualidade de
vida, programas de doenças e estresse no trabalho,
centrais de atendimento ao empregado, etc.).
Fonte: adaptado, pelo autor da dissertação, de: Cabral, E. S. M. (2012). Fatores condicionantes da
atração e retenção de profissionais e suas âncoras de carreira: um estudo com engenheiros recémformados de uma empresa construtora de obras de infraestrutura de Minas Gerais. Dissertação
(Mestrado em Administração) - Universidade Fumec. Belo Horizonte. (com base na literatura disponível
e validação de especialistas)..
35) Em sua opinião, quais os principais fatores que o motiva a permanecer na instituição?

