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RESUMO 

Há relatos de que muitas empresas, sobretudo as maiores, cada vez mais se 
preocupam com o bem-estar de seus colaboradores. Estudiosos do tema, por sua vez, 
afirmam que a motivação do colaborador é diretamente proporcional ao ambiente em 
que está inserido. Neste sentido, esta pesquisa investiga a relação entre o 
estabelecimento de um clima organizacional favorável, promovido pelas 
organizações, e a manutenção de talentos dentro delas. Para isso utilizou-se do 
método survey de pesquisa para analisar os dados das consideradas as 150 melhores 
empresas para trabalhar da pesquisa de 2017 coletados pela MEPT em parceria com 
o PROGEP e a revista VOCÊ S/A. De caráter quantitativo descritivo, este trabalho 
utilizou-se de ferramentas de estatística descritiva para ponderar sobre a relação 
existente entre o clima organizacional e a manutenção de talentos. Os resultados 
apresentados pelo estudo confirmam que empresas que prezam pelo bem-estar de 
seus funcionários, utilizando-se de diretrizes pré-estabelecidas de Recursos Humanos 
e Gestão de Pessoas, possuem os funcionários mais satisfeitos com o ambiente de 
trabalho, e por consequência, mais suscetíveis a permanecer na organização. 
 
Palavras Chave: Clima Organizacional, Recursos Humanos, Talentos. 
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ABSTRACT 
There are description that many companies, above all the bigger ones, are increasingly 
searching to worry more about the well-being of it’s employees. Theme scholars allege 
that the employee motivation is directly proportional to the enviroment in which it is. In 
this sense, this reaserch investigate the relationship between a propitious 
organizational climate promoted by the organizations and the maintenance of talents 
whitin them. For this, we used the survey method to analyze the data of the considered 
150 best companies to work from 2017 survey collected by MEPT in partnership with 
PROGEP and VOCÊ S/A magazine. Qualitative descriptive, this paper used 
descriptive statistics tools to weigh about the relation between the Organizational 
Climate and maintenance of talents. The results that are presented confirm that the 
companies that cherish for the well-being of its employees, by using Human Resources 
and People Management pre-established guidelines, are those that have the most 
pleased workers, and consequently, more likely to remain in the organization. 
 

Key Words: Organizational Climate, Human Resouces, Talents. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na Era do Conhecimento, a qual estamos inseridos, “a base da excelência 

organizacional passou a ser o elemento humano” Chiavenato (2009, p. 01), visto que 

este deixou de desempenhar papel coadjuvante e passou a ser protagonista fazendo 

com que as empresas passassem a valorizar o capital humano. Informação que é 

reiterada por Lacombe (2011), que assegura existir um vínculo direto entre a 

motivação do colaborador e o ambiente interno da empresa. 

Desde a proliferação de micro e pequenas empresas em terras brasileiras, por 

volta da década de 80, associa-se o labor com o “ganhar a vida” (MINARELLI 1995). 

Segundo Dutra (2002) o padrão até então vigente originado do modelo taylorista-

fordista, era simples e esperava-se um resultado único a partir da utilização da 

expertise dos empregados, fortalecendo o conceito de distribuição e divisão do 

trabalho.  

Na já mencionada Era do Conhecimento, as empresas precisam entender que 

o capital humano é a real fonte de vantagem competitiva, e devem preocupar-se, 

portanto em manter seus talentos motivados. Isto posto, a pesquisa que se segue, 

propõe um questionamento a respeito da influência exercida pelo clima organizacional 

na retenção de talentos. 

 

1.1. Problema de Pesquisa 

Muito se tem discutido acerca de como manter o capital intelectual nas 

organizações. O estudo acerca o Clima Organizacional, construído sob a base de 

variáveis psicológicas, utilizado para avaliar a percepção do trabalhador na 

organização (MENEZES e GOMES, 2010). Permite, portanto, compreender 

elementos do comportamento humano dentro da organização e assim reter os talentos 

conquistados, de maneira a aumentar o valor da companhia, como um todo. 

Com base nisso, este estudo se propõe a entender o conceito de Clima 

Organizacional, aplicabilidade da pesquisa de Clima Organizacional, assim como 

definir o termo “Talento”. 

Utilizando os resultados obtidos na pesquisa “Melhores Empresas para Você 

Trabalhar”, uma parceria entre a FIA e a Revista VOCÊ S/A, propõe-se o seguinte 

questionamento: 

O Clima Organizacional é fator relevante na manutenção de talentos? 
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1.2. Objetivos do estudo 

A partir da breve contextualização apresentada destacam-se os objetivos deste 

trabalho, que, em seu objetivo geral, busca averiguar a relação existente entre Clima 

Organizacional e retenção de talentos nas organizações. Para auxiliar o alcance 

desse objetivo geral, foram estabelecidos como objetivos específicos os seguintes: 

• Identificar fatores do Clima Organizacional que influenciam a retenção 

de talentos. 

• Caracterizar esforços da Área de Recursos Humanos voltados à 

manutenção do Clima Organizacional influenciam na retenção de 

talentos. 

1.3. Justificativa 

De acordo com Carvalho (1999) o clima organizacional não é determinado por 

leis, regulamentos, tradições e instruções da organização ou de seus dirigentes, mas 

sim pelas atitudes das pessoas. 

Bergamini (1997) afirma que  
O clima organizacional reflete uma tendência ou inclinação a respeito de até 
que ponto as necessidades da organização e das pessoas que dela fazem 
parte estariam efetivamente sendo atendidas, sendo esse aspecto um dos 
indicadores da eficácia organizacional. (p. 99) 

A escolha do tema, baseia-se na fala de Nonaka e Takeuchi (1995, apud 

CABRITA, 2012), os quais afirmam que o capital humano, sendo o principal elemento 

do capital intelectual é, hoje, a principal fonte de vantagem competitiva e as 

organizações, devem por esta razão, trabalhar para reter seus talentos. Para isso, 

deve-se saber que a qualidade de vida e satisfação dos funcionários, tanto dentro 

quanto fora do ambiente de trabalho, tomam lugar de  grandes salários e variedade 

de benefícios quando o funcionário tem uma decisão a tomar entre se manter na 

mesma empresa ou aceitar um novo desafio, segundo Lina Nakata (2017), gerente de 

conteúdo do Great Place to Work. 

A fim de comprovar a importância da remuneração estratégica, na forma de 

benefícios outros, que não o salário, nas organizações, na pesquisa que se segue, 

buscou-se encontrar elementos de Clima Organizacional e Gestão de Talentos que 

justifiquem a preocupação eminente de gestores com a satisfação de seus 

colaboradores, de modo a evitar turnover voluntário. 

Para isso, será utilizado o questionário elaborado pela pesquisa das Melhores 

Empresas para Você Trabalhar, tal como os resultados obtidos na pesquisa de 2017, 
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onde constam dados das empresas dos anos de 2015 e 2016. Para análise estatística 

dos dados, serão utilizados tabela de frequências, coeficiente de correlação e qui-

quadrado, de modo a buscar comprovação dos objetivos levantados. 

A Pesquisa está dividida em Introdução (exposta acima), contendo Problema 

de Pesquisa, Objetivos do estudo e justificativa para a realização da pesquisa. Na 

etapa a seguir, Referencial teórico, dividido em duas partes; são elas: Clima 

Organizacional, incluindo os conceitos de pesquisa de Clima Organizacional e 

Modelos de pesquisa de Clima Organizacional; e Gestão de Talentos contendo 

também a definição para retenção de talentos. 

Em seguida, a metodologia utilizada na construção da pesquisa, onde é 

apresentado os objetivos da pesquisa, a estratégia que será utilizada para se alcançar 

os objetivos estabelecidos, o método que fora utilizado, assim como o instrumento da 

pesquisa, a forma como os dados serão analisados e a operacionalização da 

pesquisa. 

Por fim, serão apresentados os resultados obtidos e a discussão acerca deles, 

as considerações finais, tal como as limitações encontradas na realização da 

pesquisa. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico, está estruturado em três partes: primeira, é uma tratativa 

dos conceitos básicos que envolvem Clima Organizacional, tal como sua importância 

nas organizações. Em seguida as diversas definições de talentos, para então 

concluirmos uma reflexão sobre gestão de talentos nas organizações. 

 

2.1. Clima Organizacional 

 Em 1929, não foi apenas a quebra da bolsa de valores de Nova Iorque que 

impactou as relações nas organizações. O rompimento com a teoria clássica, do 

trabalhador mecânico, caiu por terra trazendo o ser social, comprovado por meio do 

Experimento de Hawthorne, de Elton Mayo, que o trabalhador apresenta melhor 

desempenho quando trabalhando em grupos tendo suas necessidades psicológicas 

de interação supridas (FRANKE; KAUL, 1978). Dando espaço então, para a Escola 

de Relações Humanas.  

As pesquisas a respeito das novas teorias para a Administração, com estudos 

voltados ao trabalhador, ganharam importância, como, por exemplo, a do Clima 
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Organizacional. Este possui relação direta com a percepção do trabalhador quanto 

aos diferentes aspectos do seu trabalho, por esta razão é um dos atributos mais 

relevantes ao estudo do comportamento humano no ambiente organizacional 

(MENEZES; GOMES, 2010).   

Considerando-se as pessoas como parte importante de uma organização, 

Chiavenato (2010, p.176) afirma que “clima organizacional é o sentimento das 

pessoas, a maneira como elas interagem entre si, com os clientes ou elementos 

externos “. A qualidade do ambiente afeta o colaborador, tanto em sua conduta quanto 

a respeito da satisfação com o trabalho desempenhado e com a companhia como um 

todo (TACHIZAWA, FERREIRA e FORTUNA, 2006, apud CERIBELI; LIMA, 2018). 

O conceito “clima organizacional”, pode ainda ser amplamente utilizado com o 

intuito de estabelecer o conjunto de satisfações e insatisfações dos colaboradores, 

ainda que, de forma mais volátil e menos estrutural que a cultura organizacional 

(FLEURY, SAMPAIO, 2002). Chiavenato (2002, p. 470) traduz ainda clima 

organizacional como dependente do “estado motivacional dos funcionários”, ou seja, 

como o que acontece no ambiente de trabalho, afeta comportamentos e atitudes, e 

como as pessoas veem, sentem e percebem todo esse contexto. 

Enquanto Luz (1996) sustenta que o clima organizacional consiste em um 

conjunto de valores, atitudes e padrões de comportamentos de uma organização, ao 

passo que depende de ações realizadas por parte da companhia para transformar as 

ações e interações dos colaboradores, Carvalho (1999) considera que é determinado 

pelas atitudes dos empregados como um todo e não por imposições por parte do 

negócio. Muito embora ambos tenham sua credibilidade, e ambas pesquisas sejam 

fundamentadas em estudos aprofundados sobre o assunto, o Clima dentro das 

organizações, é considerado predominantemente determinado pelos funcionários. 

Isto porque com base na fundamentação a qual essa pesquisa é desenvolvida, 

observa-se que esforços da companhia não são suficientes, caso os colaboradores 

não estejam de acordo.  

Em resumo, Fischer et. al. (2009) concluíram que, diferente do discurso 

engessado do modelo Industrial, o ambiente empresarial atual busca entender as 

necessidades, motivações e interesses das pessoas, de modo que a criação de um 

ambiente positivo do trabalho torna-se indispensável para otimização de resultados 

organizacionais. 
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2.1.1. Pesquisa de Clima Organizacional 

Para Luz (1996) pesquisas sobre o clima dentro das organizações tem, o 

objetivo de otimizar resolução de problemas, no âmbito de relacionamento entre os 

envolvidos, tal como no plano motivacional dos colaboradores. Toledo e Milioni (1979), 

citados por Ahrens, Timossi e De Francisco (2014), afirmam que a pesquisa de clima 

busca identificar e avaliar atitudes e padrões comportamentais na organização a fim 

de orientar políticas corretivas, tal como ações para resolução de problemas 

organizacionais. 

A pesquisa de Forehand e Gilmer (1964), sobre comportamento organizacional 

em 1960, nos Estados Unidos, marcou o início dos estudos sobre clima organizacional 

(RIZZATTI, 2002). O movimento chamado de Comportamentalismo, buscou maneiras 

de combinar elementos da Psicologia para desenvolver ferramentas de humanização 

do trabalho em conjunto com melhorias na produção (RIZZATI, 2002). 

Ainda segundo Rizzati (2002, p. 26-27): 

O tema é relevante porque estuda o funcionamento da organização através 

de um elenco de variáveis entrelaçadas, fugindo assim à abordagem linear e 

unilateral.  

 

Sendo assim, a análise do clima tem o objetivo de identificar onde se situam as 

maiores deficiências da organização e como ações podem resultar em uma melhor 

integração e compatibilidade de metas, proporcionando um melhor desempenho tanto 

no campo pessoal, como organizacional. 

Para estabelecer a qualidade do clima dentro das organizações, são realizadas 

as “pesquisas de Clima Organizacional”. 

 

2.1.2. Modelos de pesquisa de Clima Organizacional 

 A pesquisa de clima é a ferramenta utilizada para avaliar o clima de uma 

organização, ela fornece uma representação da percepção dos profissionais inseridos 

em uma empresa (LUZ, 2001). 

 Segundo pesquisas recentes de Luz (2001), Rizzati (2002) e Pereira (2003), 

existem alguns modelos básicos desenvolvidos para aplicação genérica em empresas 

de qualquer ramo de atividade. Eles compartilham a importância de três modelos 

específicos. As pesquisas mais aceitas para o estabelecimento da qualidade do Clima 
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nas organizações são: Litwin e Stinger (1968), Kolb et al (1986) e Sbragia (1983). 

Bispo (2006) apresenta um quadro comparativo dos três modelos (QUADRO 1). 
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Quadro 1 – Resumo dos fatores/indicadores de cada modelo básico de pesquisa 

FATORES/ 

INDICADORES 
CARACTERÍSTICAS 

LITWIN E 

STINGER (1968) 

KOLB et 

al (1986) 

SBRAGIA 

(1983) 

Apoio Logístico 

Proporcionado 

Descreve o quanto a organização aprovisiona as pessoas com 

condições e instrumentos de trabalho necessários para o 

desenvolvimento de seus trabalhos. 

  x 

Autonomia Presente Dispensa da necessidade de supervisão a todo tempo.   x 

Calor e Apoio 
O sentimento de que boas relações prevalecem no ambiente 

de trabalho e é prezada por ela. 
 x  

Clareza 

Organizacional 

O grau de organização e definição dos objetivos da empresa. 
 x  

Clareza Percebida 
O quanto a organização informa às pessoas sobre os assuntos 

que lhes dizem respeito. 
  x 

Condições de 

Progresso 

O quanto a organização provê a seus colaboradores 

oportunidades de crescimento e avanço profissional, de modo 

a atender suas aspirações e expectativas profissionais. 

  x 

Conflito 
É o sentimento de que a administração não teme opiniões 

discrepantes; aceita os diferentes aqui e agora. 
x  x 

Conformismo Entender que existem fatores externos limitadores que devem  x x 
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ser respeitados.  

Consideração 

Humana 

Descreve o quanto as pessoas são tratadas com atenção em 

termos humanos. 
  x 

Cooperação Percepção da prevalência de espírito de ajuda mútua. x  x 

Desafio 
Sentimento de risco na tomada de decisão e desempenho das 

funções. 
x   

Ênfase na 

Participação 

Envolvimento das pessoas nas decisões, assim como quanto 

aceitação de ideias e sugestões. 
  x 

Estado de Tensão 
Habilidade das pessoas de responderem aos mais diversos 

conflitos com razão e não com emoção. 
  x 

Estrutura 

Sentimento sobre as restrições no ambiente de trabalho: 

excesso de regras, regulamentos, procedimentos entre outras 

limitações. 

x  x 

Forma de Controle 

O quanto a organização se utiliza de dados de controle para 

efeito de auto orientação e solução de problemas antes de 

policiamento e punição. 

  x 

Identidade 
Sentimento de pertencimento e relevância dentro da 

organização; 
x  x 

Justiça Descreve critérios de decisão predominantes: habilidades e   x 
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Predominante desempenhos antes dos políticos, pessoais e credenciais. 

Liderança 

Disposição de aceitar e seguir lideranças assim como a 

liberdade de assumi-la quando necessário e serem 

recompensados por isso. 

 x  

Padrões O grau em que a organização enfatiza normas e processos. x x x 

Prestígio Obtido 
A percepção das pessoas sobre sua imagem no ambiente 

externo pelo fato de pertencerem à organização. 
  x 

Proximidade da 

Supervisão 

Liberdade de fixar seus próprios métodos de trabalho e 

exercitar iniciativa sem controle cerrado da administração. 
  x 

Recompensa 

Sentimento de reconhecimento por um trabalho bem feito com 

ênfase em reforço positivo e não em punições; sentimento de 

justiça sobra políticas de promoção e remuneração. 

x x x 

Reconhecimento 

Proporcionado 

Descreve o quanto a organização reconhece um desempenho 

ou atuação acima da média. 
  x 

Relacionamento 
Sensação de camaradagem e ajuda mútua, que prevalece na 

organização. 
x   

Responsabilidade 
Sentimento de autonomia na tomada de decisões e 

independência no desempenho das funções. 
x x  

Tolerância Existente Aceitação de erros de forma construtiva antes do que punitiva.   x 

Fonte: Adaptado de Bispo, 2006.
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Segundo Bispo (2006), cada fator apresentado tem o papel de ressaltar 

características cujo autor considera mais relevantes para medir a satisfação, o 

desempenho e a motivação do colaborador no ambiente de trabalho. 

● Modelo de Litwin e Stringer (1968) faz uso de um questionário baseado em 9 

fatores/indicadores, foi o primeiro a ser testado em grandes empresas, 

permitindo comparação entre diferentes climas organizacionais em empresas 

com diferentes políticas de RH, resultando em comprovação da importância de 

se estudar o assunto. 

● Modelo de Kolb et al. (1986) consiste na utilização de uma escala de sete 

fatores/indicadores, buscou aperfeiçoar o modelo anterior, de Litwin e Stringer, 

a partir do avanço nos estudos sobre Psicologia Organizacional. 

● Por fim, modelo de Sbragia (1983) que se trata de um estudo empírico sobre o 

tema, utiliza-se de 20 fatores/indicadores. Ainda com base no estudo de Litwin 

e Stringer, foi elaborado a partir do estudo em 13 instituições públicas. Por ser 

bem mais abrangente que os dois primeiros, foi capaz de apontar várias 

deficiências institucionais quanto à estratégia de Recursos Humanos. 

Como mencionado, o mais abrangente, é o de Sbragia (1983) e por esta razão, 

ele será considerado para a presente pesquisa. 

Além do Clima Organizacional, outra vertente a ser explorada nesta pesquisa, 

é a de Talentos e Gestão de Talentos. 

  

2.2. Gestão de Talentos 

Para o dicionário Aurélio (2018), talento pode ser uma aptidão natural, ou 

adquirida. Engenho, disposição, habilidade. Originada do Latim, é a capacidade para 

exercer certa ocupação ou desempenhar uma atividade. Entretanto, não é possível 

encontrar um consenso quanto à definição de talentos na literatura, pois se trata de 

um termo ambíguo, dependente da abordagem de gestão e estratégia das 

organizações (FREITAG e FISHER, 2017). 

Limongi-França (2014, p. 92), afirma que talento é “o potencial das pessoas 

para dominar os conhecimentos, habilidades e comportamentos identificados como 

críticos ao cargo”, não necessariamente nato ao indivíduo, mas que pode ser 

adquirido por mérito, através de workshops ou treinamentos, por exemplo. Lembrando 
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também que, mesmo um talento natural, pode não ser desenvolvido de modo que não 

será aproveitado. 

Chiavenato (2010, p. 52) por sua vez, declara que “um talento é sempre um 

tipo especial de pessoa. [...] Para ser talento a pessoa precisa possuir algum 

diferencial competitivo que a valorize.”. Entende-se, portanto, que desse ponto de 

vista, nem todos podem ser considerados um talento aos olhos da companhia. 

Entretanto, afirma também que, na atualidade, talento envolve quatro aspectos 

essenciais: o saber do conhecimento, resultado de aprender a aprender; habilidade 

de utilizar e aplicar o conhecimento adquirido; julgamento de saber analisar a situação 

e o contexto; e atitude de saber fazer acontecer (CHIAVENATO, 2010). 

Ao visualizar a falta de consenso na definição do termo talento, buscou-se, 

então, analisar definições de outras fontes de conhecimento, e foi encontrado  um 

trabalho no âmbito da produção acadêmica de Administração, elaborado por Freitag 

e Fisher (2018), os quais definem talento, embora não de maneira completa, mas que 

reforçam a importância do termo para sua compreensão na gestão de talentos. Diante 

das controvérsias e falta de consenso quanto ao conceito de talento, optamos nessa 

investigação pelo entendimento do termo da seguinte forma: 

● “Talento é a combinação de habilidades, competências e experiências 

necessárias para o desempenho do trabalho” (Berger & Berger, 2004, p.233, 

tradução livre). 

● Ou a relação estabelecida por Ulrich (2007, p.32, tradução livre) onde, “talento 

é igual a competência multiplicada pelo comprometimento multiplicado pela 

contribuição”. 

Isto posto, para esta pesquisa será considerado que nas organizações talento 

é todo aquele que possui ou desenvolve habilidades inerentes à profissão, de modo 

que possa ser natural do indivíduo ou adquirida por esforço próprio. 

Com o início da Era da Informação na década de 1990, mais importante do que 

o capital financeiro, o conhecimento humano, passou a ser essencial nas 

organizações (CHIAVENATO, 2010). Este é hoje, portanto, o principal patrimônio de 

uma empresa. Saber realizar boa gestão desse capital intelectual disponível é 

indispensável para a performance competitiva da empresa. 

É preciso lembrar, portanto, que segundo Chiavenato (2002, p. 4) “talento sem 

um contexto adequado – estrutura e cultura – não funciona”, visto que, de acordo com 

o autor, um talento sob má gestão pode ser inibido, enquanto quando bem explorado 
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tem potencial para alcançar altos níveis de desempenho. Para que isto ocorra, saber 

como orientar os recursos disponíveis de maneira eficaz é uma prática cada vez mais 

apreciada dentro das organizações. Completa, que o exercício de gestão de talentos, 

tal como manutenção deste patrimônio é primordial para competitividade e sucesso 

das organizações. (CHIAVENATO, 2010). 

Segundo Yamashita (2007) são 14 os fatores relevantes para que uma 

empresa retenha os seus talentos, conforme descrito no Quadro 2.  
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Quadro 2 – Fatores relevantes na retenção de talentos 

Item Fator relevante Descrição 

1 
Canal de 

comunicação 
permanente 

As organizações devem sempre se preocupar em criar canais de comunicação para que todos os 
profissionais estejam sempre bem informados sobre as ações da empresa. A informação deve ser 
sempre partilhada entre todos, já que, sem comunicação, não existiria trabalho em equipe. A 
comunicação, segundo Rowntree (1992), deve ter sempre dois sentidos. A organização deve ser 
um canal de emissão de mensagens e também um canal de recepção de mensagens de 
profissionais, sejam da empresa, sejam externas, visto que comunicar é partilhar ideias e 
sentimentos. A comunicação implica oportunidade de diálogos. 

2 
Critérios para 
contratação 

Para se estruturar uma empresa competitiva, é preciso assegurar que pessoas talentosas serão 
contratadas constantemente e com padrões equivalentes. Portanto, conforme especifica Branham 
(2002, p. 20), o processo de seleção assume papel relevante; com isso, a alta gerência deve se 
envolver desde o início nesse processo para garantir que está se contratando a pessoa certa. De 
acordo com Michaels (2002, p. 126), a empresa deve ter um plano de recrutamento estratégico por 
escrito e para cada área, para cada tipo de talento, especificando o perfil pessoal e profissional que 
interessa à empresa. O procedimento para o recrutamento deve contar com uma estratégia 
abrangente e que enxergue a empresa como um todo, com o intuito de contratar profissionais que 
se entrosem com os valores e a cultura organizacional da empresa. 

3 
Programa de 

integração e clima 
organizacional 

As organizações devem possuir um programa formal de integração dos novos contratados, com o 
intuito de facilitar sua adaptação e reduzir o tempo necessário para conhecer outras áreas e 
pessoas de seu futuro contato de trabalho. Segundo Resende (2003, p. 141), as empresas só têm 
a ganhar ao proporcionar um ambiente de trabalho agradável, onde as pessoas gostem de 
frequentar, pertencer e contribuir e a convivência entre elas seja aprazível e de muita cooperação 
e participação. As organizações devem buscar intensamente pela construção de um ambiente onde 
as pessoas tenham prazer. Sabe-se que essa condição foi alcançada quando não existir o que 
Resende (2003, p. 131) classificou de a “síndrome da segunda-feira”. Na noite de domingo, a 
pessoa, já pensando na segunda-feira, fica feliz em poder reencontrar os colegas de trabalho, de 
continuar o projeto que está em desenvolvimento, de adquirir novos conhecimentos, de saber que  
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encontrará um ambiente harmonioso e proativo e que está participando e contribuindo para a 
construção de uma grande empresa. 

4 
Procedimentos para 
tratar funcionários 

Ter um programa formal de como se deve tratar um novo funcionário, informando-o de seus direitos 
e deveres e o modo de se comportar na empresa, o que poderá facilitar o entendimento de suas 
responsabilidades e atribuições. Desde o primeiro dia na empresa, o recém-contratado deve saber 
quais são as expectativas da empresa em relação a ele. O que se espera em termos de 
desenvolvimento de projeto e de resultados previstos, assim como os prazos para que os projetos 
estejam concluídos. É importante que o novo contratado saiba quais serão suas atividades e, 
principalmente, qual será seu grande desafio. Para isso, a empresa deve detalhar suas atividades, 
informar-lhe as pessoas que possivelmente vão interagir com ele no projeto, além das áreas e 
diretorias que serão importantes para o bom desempenho de suas tarefas. 

5 
Delegação de 

responsabilidade 

Segundo Branham (2002, p. 210), somente as empresas realmente comprometidas em reter 
talentos importantes entendem que seus melhores profissionais desejam maior autonomia e 
liberdade para tomar decisões. Ele complementa dizendo que até profissionais de desempenho 
mediano melhoram sua performance quando recebem mais autonomia para mostrar seu valor. 
Segundo Michaels (2002, p. 135), as pessoas precisam de novos desafios, por exemplo, mudança 
de cargos de linha para administrativos, iniciar projetos, entre outros. De acordo com Branham 
(2002, p. 204), é importante que o desafio seja condizente com o nível de habilidade do profissional 
e que use, com predominância, seus melhores talentos motivados para realizá-los. 

6 Feedback regular 

“Respeito é bom e eu gosto”. A frase diz o quanto é importante se manter um tratamento de respeito 
mútuo, para manter a dignidade e a confiança do profissional. Deve-se enaltecer um trabalho bem-
feito e prestar um reconhecimento direto ao profissional responsável. O contrário também é 
verdadeiro, visto que o feedback deve ter mão dupla de direção, e o profissional precisa saber sua 
real posição na empresa. De acordo com Michaels (2002, p. 144), um feedback deve ser franco, ou 
seja, deve haver diálogo aberto, honesto, ético e respeitoso sobre as realizações do profissional, 
associado ao reconhecimento dos desafios, ou até dos fracassos, bem como o que se espera dele 
para os próximos projetos e desafio. 

7 Promoção por mérito 
Segundo Michaels et al. (2002), as melhores empresas diferenciam a remuneração, as 
oportunidades e outros investimentos, direcionando para os profissionais de melhor desempenho 
um crescimento rápido. O autor ainda relata que essa deve ser a espinha dorsal da organização 
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que deve ter sempre em foco a diferenciação como forma de promoção e remuneração. Assim, os 
melhores profissionais sentir-se-ão mais encorajados a se desenvolverem e evoluir dentro da 
empresa. Deve haver também flexibilidade para a movimentação (horizontal e vertical) em toda a 
empresa, sempre buscando a melhor colocação para o desenvolvimento profissional, com 
indicação para cargos gerenciais ou projetos importantes. 

8 
Estímulo ao 

autodesenvolvimento 

O novo profissional deve ter consciência de que seu crescimento também passa pelo interesse no 
autodesenvolvimento; segundo Resende (2003, p. 123), esse é um processo contínuo na vida de 
um profissional e que, do ponto de vista pessoal, é uma forma de tornar a vida menos monótona. 
Ainda de acordo com esse autor, as mudanças rápidas e constantes na tecnologia e no mercado 
de trabalho e a imprevisibilidade das situações econômicas, das empresas e do mercado, exigirão 
que as pessoas sintam a importância de se reciclarem e ampliarem competências e habilidades. 
Ele entende que as pessoas terão necessidade de estudar e consciência da capacidade de 
aprender e reaprender, da competência de ser flexível e adaptativo e da necessidade de ser 
polivalente (p. 104). 

9 
Programa de 
treinamento 
continuado 

Segundo Branham (2002, p. 45), manter um programa de treinamento continuado e com 
planejamento de longo prazo dará às pessoas a capacidade necessária para alcançar seus 
objetivos empresariais, garantir que a empresa e seu pessoal se mantenham em ritmo de mudança, 
evolução e crescimento. E, conforme Michaels (2002, p. 128), o talento raramente surge totalmente 
desenvolvido. Existe o potencial, mas esse precisa ser cultivado, desenvolvido e desafiado. 
Branham (2002) entende que essa atitude desperta no funcionário sentimento de valorização, já 
que ele sente que merece o investimento da empresa, cria valor para o cliente, e ainda existe a 
tendência de as pessoas ficarem mais tempo nas organizações. 

10 
Cultura 

organizacional 

Segundo Branham (2002), para que uma organização seja a empresa em que as pessoas querem 
trabalhar, é preciso que os líderes criem uma cultura organizacional que estimule, desenvolva e 
recompense o compromisso mútuo e consiga atrair os melhores profissionais. Conforme descreve 
Dutra (1996, p. 127), essa é uma questão importante para se conhecer os padrões culturais e 
políticos da empresa e o quanto poderá atingir positivamente ou não aos anseios do novo 
contratado. A cultura deve ser compatível com a personalidade do talento contratado, para que a 
sinergia resultante maximize os conhecimentos dominados tanto pela empresa quanto pelo novo 
profissional. Dessa forma, não há conflitos de interesse nem haverá incompatibilidade de “gênios”. 
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O importante é o novo profissional se sentir como se estivesse em “casa”, tendo encontrado o local 
ideal para trabalhar achando que aquela empresa foi feita para ele. Sendo assim, valores, 
costumes, ética e honestidade são aderentes ao modo de pensar daquela pessoa recém-chegada. 

11 
Programa de 
remuneração 

De acordo com a descrição de Dutra (1996, p. 75), uma das alternativas de remuneração é que ela 
seja condizente com o “espaço ocupacional” de uma pessoa na organização, ou seja, o referido 
espaço é resultante da interação entre as necessidades organizacionais e a capacidade do 
profissional. Segundo Michaels et al. (2002, p. 73), o salário é importante porque traz também 
satisfação pessoal, além de seu valor tangível e que permite cumprir seus compromissos pessoais 
e familiares. Além do salário básico, Branham (2002, p. 56) diz que podem ser acrescentadas outras 
formas de pagamento que poderão compor a cesta de remuneração total, tais como:  
- Prêmios monetários de reconhecimento especial; 
- Pagamento variável individual ou de grupo; 
- Prêmios de soma total; 
- Participação nos ganhos; 
- Participação nas contribuições; 
- Remuneração variável de longo prazo em dinheiro; 
- Opções de compra de ações. 

12 
Programa flexível de 

benefícios 

Branham (2002, p. 44) considera importante se conceder benefícios que sejam adequados aos 
funcionários e que, para isso, se deve olhar para as necessidades deles com o intuito de ajudar a 
equilibrar sua vida ou facilitá-la. Entre esses benefícios, seguem alguns destaques: 
- Horário flexível; 
- Trabalho executado em casa; 
- Sistema de “Vans” para auxiliar no transporte; 
- Treinamento na gestão do orçamento doméstico; 
- Sessões de treinamento em técnicas interpessoais e criação de equipes para ajudar no 
entrosamento dos funcionários; 
- Concessão de bolsas de estudos; 
- Concessão de reembolso da academia de ginástica se o 
funcionário frequentar no mínimo três vezes por semana; 
- Pagamento de uma semana entre o Natal e o Ano-Novo; 
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- Disponibilidade de um plano de aposentadoria; 
- Oferecimento de cobertura de saúde aos funcionários 

13 
Programa de 

mentores 

Michaels et al. (2002, p. 152) entende que a atividade de mentor tem papel importante no 
desenvolvimento profissional, visto que abrevia o tempo necessário de aprendizagem, além de 
passar ao pupilo a experiência de como se comportar em ambientes gerenciais. Devem existir 
normas de confidencialidade, para evitar possíveis constrangimentos. Os autores sugerem que o 
mentor seja indicado pela alta gerência da empresa e que se façam reuniões periódicas, por 
exemplo, mensais, e com uma agenda predefinida pela direção da organização, mas que seja 
flexível, com acompanhamento periódico do gerente superior. 

14 
Área de Recursos 

Humanos 

Nesses tempos de grande competitividade entre as organizações, busca-se espaço em um 
mercado cada vez mais exigente e seletivo, onde o diferencial está em produtos e/ou serviços com 
baixo custo e alta qualidade, rapidez e bom atendimento. Para se conseguir esse diferencial, as 
empresas precisam ter sua área de Recursos Humanos como parceira empresarial. Segundo Ulrich 
(1998), isso significa dizer que a área de RH precisa ser estratégica e participar ativamente das 
decisões da organização, facilitando as mudanças que são necessárias para se manter competitiva. 
Deve, ainda, influenciar positivamente nas questões que envolvem funcionários e os pontos que 
são relevantes e impactam no capital humano e intelectual, e, consequentemente, na cultura 
organizacional. Ulrich (1998) entende que atualmente a área de RH precisa desempenhar papel 
estratégico, planejando o desenvolvimento do capital humano e da evolução dos processos com 
visão de longo prazo e com uma estrutura de implementação de curto prazo (passo a passo) que 
envolva toda a organização. 

Fonte: Retirado de Yamashita (2007). 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

3.1. Objetivos da pesquisa 

 O objetivo geral da pesquisa é identificar esforços da Área de Recursos 

Humanos voltados à manutenção do Clima Organizacional favorável que influenciam 

na retenção de talentos nas organizações. Considera-se, portanto, para este fim, 

dados secundários oriundos do estudo de clima organizacional realizado pela 

Fundação Instituto de Administração (FIA), por meio do Programa de Estudos em 

Gestão de Pessoas (PROGEP) em parceria com a revista VOCÊ S/A, os quais são 

responsáveis pelo desenvolvimento da pesquisa que define As Melhores Empresas 

para Você Trabalhar no Brasil (MEPT). 

 

3.2. Estratégia da Pesquisa 

 A abordagem é quantitativa que se justifica, pois, requer recursos e técnicas 

estatísticas, para traduzir as respostas obtidas com o questionário em conhecimentos. 

Os dados obtidos sofrerão, portanto, análise quantitativa, com utilização de estatística 

descritiva, considerando a afirmação de Gil (2008) de que o método é de grande valia 

para as ciências sociais, já que visa aplicação de suposições que, apesar de não 

possuírem caráter de absoluta veracidade, possuem maior probabilidade de o serem. 

 Ainda segundo Gil (2008, p.17): 

 Mediante a utilização de testes estatísticos, torna-se possível determinar, em 

termos numéricos, a probabilidade de acerto de determinada conclusão, bem 

como a margem de erro de um valor obtido. Portanto, o método estatístico 

passa a caracterizar-se por razoável grau de precisão, o que o torna bastante 

aceito por parte dos pesquisadores com preocupações de ordem quantitativa. 

 A pesquisa é do tipo descritiva e propõe investigar a possível existência de 

relações entre variáveis, além de buscar também determinar, tanto teórica como 

praticamente, a natureza da relação existente (GIL, 2008). Segundo Prodanov (2013), 

uma característica deste tipo de pesquisa é a utilização de questionário como 

instrumento de coleta de dados visando descrever fatos com a mínima interferência 

possível. (Consultar os ANEXOS I e II) 
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3.3. Método 

 Quanto ao método de coleta de dados, neste estudo, utilizou-se pesquisa de 

levantamento, propondo, portanto, interrogação direta à amostra (PRODANOV, 

2013), por meio de questionário, aplicado pela MEPT. O método em questão, também 

conhecido como survey, propõe segundo Gil (2008), a prerrogativa de uma amostra 

considerável de objetos acerca do estudo, para que seja possível aplicação dos 

resultados à totalidade do universo.   

 O método de levantamento social, possui vantagens indispensáveis para este 

estudo. Dentre elas, conhecimento direto da realidade, visto que a amostra 

entrevistada é responsável por fornecer as informações sobre seu comportamento, 

crenças e opiniões, de modo que podem sofrer análise estatística e uso de correlações 

entre outros procedimentos estatísticos, até mesmo conhecimento da margem de erro 

dos resultados obtidos (GIL, 2008).  

Para a realização das análises estatísticas será utilizado o SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) da IBM. O software em questão oferece análise 

estatística de maneira acessível aos usuários. 

 

3.4. Instrumento de pesquisa 

 Como instrumento de pesquisa neste trabalho, utilizou-se dados secundários 

obtidos a partir da aplicação do questionário elaborado pela revista VOCÊ S/A, 

juntamente com a FIA (Fundação Instituto de Administração), o qual objetivou 

conhecer a percepção do trabalhador em relação a empresa em que está inserido, tal 

como as ações que a empresa toma com a intenção de guarnecer a organização de 

um melhor ambiente de trabalho. 

 São dados da pesquisa realizada em 2017, e consta dados de 2015 e 2016 das 

empresas entrevistadas. 

A pesquisa das Melhores Empresas para Você Trabalhar, desenvolvida pelos 

professores André Fischer e Joel Dutra da Faculdade de Economia e Administração 

da Universidade de São Paulo (FEA-USP). Tem como objetivo principal gerar dados 

para a área de GRH (Gestão de Recursos Humanos). 

 

3.5.  População e amostra 

 A participação na pesquisa é opcional e o questionário não é necessariamente 

aplicado a todos da organização, sendo assim, só o que se pode afirmar, é que se 
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possui uma amostragem da população para análise (FISCHER, 2017). Desse modo, 

é uma amostra não-probabilística da população de organizações que atuam no Brasil, 

entretanto, é uma amostra diferenciada, composta por organizações que, em geral, 

preocupam-se com o clima organizacional de sua organização, sendo referências de 

boas práticas de RH. 

 

3.6. Análise de Dados 

 Para melhor compor a observação dos dados coletados na pesquisa que 

direciona este trabalho, buscou-se compreender mais sobre a técnica de análise 

estatística descritiva. Muito utilizada para fins de organizar, resumir e descrever 

características importantes de uma amostra ou população observada, assim como 

compará-las (REIS; REIS, 2002). Nesta pesquisa serão utilizadas as seguintes 

análises: cálculo de frequência e percentual, correlação e Qui-quadrado. A seguir são 

explicitadas como cada análise é realizada. 

 A frequência, segundo Guedes et al (2006) apurada é pontual, pois não admite 

perda de informação. A correlação, segundo Gil (2008) consiste em determinar os 

dados que possuem maior influência, eliminando aqueles que representam resultados 

acima ou abaixo para coerência interna da escala. Por fim, o cálculo do Qui-quadrado 

destina-se a determinar quais ocorrências possuem menor possibilidade de 

acontecer, visto que para a estatística, uma probabilidade de ocorrência igual ou 

menor a 5% pode ser desconsiderada (ARAÚJO NETO, 2014). É calculado a partir da 

frequência observada menos a frequência esperada para a classe em questão ao 

quadrado tudo isso divido pela frequência esperada de modo a determinar a 

dependência, ou não, das variáveis a serem consideradas (VIALI, 2008). 

 

3.7. Operacionalização da pesquisa 

 As variáveis que compõem os constructos “Ambiente Organizacional” da 

pesquisa são descritas no Quadro 3, bem como, as respectivas perguntas do 

questionário para sua mensuração. Já a intenção em permanecer na organização será 

representada pela variável Rotatividade, a qual será calculada por meio da divisão do 

número de empregados que saíram pelo número total de empregados (Arthur, 1994) 

e será medida pela pergunta “2.2. Informe as movimentações e outras ocorrências 

envolvendo o quadro de empregados da empresa entre janeiro e dezembro de 2016”. 
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Quadro 3 – Variáveis e perguntas para mensuração do constructo “Ambiente Organizacional” 

Item Fator relevante Variável Perguntas do Questionário Respondente 

1 
Canal de 

comunicação 
permanente 

Comunicação interna 
6. O que a empresa divulga nos canais 
de comunicação é de fato o que 
vivemos no dia a dia de trabalho. 

Empregado 

2 
Critérios para 
contratação 

Contratação de 
empregados 

73. A empresa oferece no dia a dia o 
que me prometeu na contratação. 

Empregado 

3 
Programa de 

integração e clima 
organizacional 

Integração de 
empregados 

Gestão do Clima 
organizacional 

37. O ambiente de trabalho da 
empresa facilita o relacionamento 
entre os funcionários. 
 

Empregado 

4 
Procedimentos para 
tratar funcionários. 

Gestão dos 
processos de 

trabalho 

3. Recebo todas as informações que 
preciso para fazer bem o meu 
trabalho. 

Empregado 

5 
Delegação de 

responsabilidade 
Autonomia 

 
78. Nesta empresa, tenho liberdade 
para implementar minhas ideias ou 
usar minha criatividade na realização 
das minhas tarefas  
 

Empregado 

6 Feedback regular Feedback 
51. Periodicamente recebo de meu 
chefe avaliações sobre meu 
desempenho. 

Empregado 

7 Promoção por mérito Gestão da Promoção 
35. A empresa utiliza critérios justos 
para promoção e crescimento na 
carreira. 

Empregado 

8 
Estímulo ao 

autodesenvolvimento 
Autodesenvolvimento 

48. Sinto-me estimulado a buscar 
novos conhecimentos fora da 
empresa. 

Empregado 
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9 
Programa de 
treinamento 
continuado 

Treinamento e 
Desenvolvimento 

30. Os treinamentos oferecidos pela 
empresa atendem adequadamente às 
necessidades do meu trabalho. 

Empregado 

10 
Cultura 

organizacional 
Gestão da Cultura 

Organizacional 

52. Meus valores pessoais são muito 
similares aos valores defendidos pela 
minha empresa. 

Empregado 

11 
Programa de 
remuneração 

Programa de 
remuneração 

56. Considero justo o salário pago por 
esta empresa aos seus funcionários. 

Empregado 

12 
Programa flexível de 

benefícios 
Programa flexível de 

benefícios 

5. Os benefícios oferecidos por esta 
empresa atendem adequadamente às 
minhas necessidades. 

Empregado 

13 
Programa de 

mentores 
Mentoring 

72. Meu chefe contribui para o meu 
planejamento de carreira. 

Empregado 

Fonte: elaborado pela autora. 
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 Além das perguntas já descritas, também serão utilizadas as seguintes para 

caracterização da amostra, conforme exposto no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Perguntas relacionadas a caracterização dos respondentes 

Perguntas Respondente 

1.5 Assinale o principal ramo de atividade da empresa inscrita.  Empresa 

1.7.1. Preencha o estado e a cidade. Empresa 

2.1. Total de empregados com vínculo empregatício, incluindo 

estagiários. 
Empresa 

86. Qual o cargo você ocupa na empresa atualmente? Empregado 

90. Qual o seu nível de instrução atual? Empregado 

97. Você é? Resposta: 1 – Homem; 2 – Mulher; 3 - Outro Empregado 

Fonte: elaborado pela autora. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para a realização da análise dos dados fornecidos pela pesquisa As Melhores 

Empresas para Você Trabalhar realizada pela parceria entre a revista VOCÊ S/A e o 

PROGEP, utilizou-se, à priori, informações sobre a população que foi entrevistada. 

Cadastraram-se no questionário 345 empresas e estas somaram 248.170 funcionários 

respondentes. 

 Dado que o objetivo desta pesquisa é identificar a relação existente entre o 

Clima Organizacional e a retenção de talentos por parte das empresas, optou-se por 

utilizar as consideradas 150 melhores, de acordo com os critérios da MEPT. 

 

4.1. Caracterização da Amostra 

 A caracterização da amostra será dividida em duas partes, primeiro referente 

às 150 empresas consideradas as melhores pela pesquisa das Melhores Empresas 

para Você Trabalhar e em seguida quanto aos funcionários dessas empresas. 

 

4.1.1. Caracterização das Empresas 
 A amostra da pesquisa, no que tange às empresas pesquisadas, é composta 

por 345 organizações dos mais diversos ramos de atividade. Na tabela 1, abaixo, 

consta o ramo de atividade das 150 melhores, de acordo com a MEPT. 

 

Tabela 1 – Ramo de atividade das participantes da pesquisa 

  

  Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Agronegócio 8 5,3 5,3 5,3 

  Alimentos, bebidas e fumo 8 5,3 5,3 10,7 

  Automotivo 7 4,7 4,7 15,3 

  Bancário 4 2,7 2,7 18 

  Comércio Varejista 5 3,3 3,3 21,3 

  Consultoria e Auditoria 1 0,7 0,7 22 

  Cooperativa 8 5,3 5,3 27,3 

  Educação 3 2 2 29,3 

  Eletroeletrônico 2 1,3 1,3 30,7 

  Empresa de Benefícios 2 1,3 1,3 32 

  Energia 10 6,7 6,7 38,7 

  Engenharia e Construção 6 4 4 42,7 

  Farmacêutica 7 4,7 4,7 47,3 
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  Higiene e Cosméticos 2 1,3 1,3 48,7 

  Hospital 1 0,7 0,7 49,3 

  Indústrias de Embalagens 4 2,7 2,7 52 

  Indústrias Diversas 11 7,3 7,3 59,3 

  Materiais de Construção 2 1,3 1,3 60,7 

  

Mineração, Metalurgia e 

Siderurgia 

6 4 4 64,7 

  Moveleiro 2 1,3 1,3 66 

  Papel e Celulose 1 0,7 0,7 66,7 

  Química e Petroquímica 7 4,7 4,7 71,3 

  Saúde e Nutrição Animal 1 0,7 0,7 72 

  Serviços de Saúde 12 8 8 80 

  Serviços Diversos 10 6,7 6,7 86,7 

  Serviços Financeiros 7 4,7 4,7 91,3 

  Serviços Públicos 1 0,7 0,7 92 

  Tecnologia e Computação 9 6 6 98 

  Transporte e Logística 3 2 2 100 

  Total 150 100 100   

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em destaque, estão os ramos que possuem maior aderência à pesquisa. 

De modo a facilitar a classificação das empresas, estas foram separadas em 

duas categorias, sendo elas: Indústria e Comércio e serviços, de acordo com 

informações do Sebrae (2019), as atividades são separadas como apresentado no 

quadro 5, a seguir. 

 

Quadro 5 – Caracterização de atividades. 

Atividade Ramos que se enquadram 

Industrial 
Gráfica, calçado, vestuário, bebidas, mobiliário, couros, 

metalurgia, mecânica. 

Comércio e 

serviços 

Veículos, tecidos, combustíveis, ferragens, roupas, 

acessórios, alimentação, transporte, turismo, saúde 

educação, lazer. 

Fonte: Sebrae, 2019. 

 
Sendo assim, é possível descrever as empresas participantes como está 

apresentado na tabela 2. 



34 
 

 

Tabela 2 – Atividade das empresas participantes da pesquisa 

    

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Comércio 

e 

serviços 

74 49,3 49,3 49,3 

  Indústria 76 50,7 50,7 100 

  Total 150 100 100   

Fonte: banco de dados MEPT. 

  

A tabela 2, deixa claro que a preocupação com a satisfação dos funcionários 

no ambiente de trabalho, independe do ramo de atividade em que ela atua. 

Como a MEPT não disponibiliza informações referentes à faixa de faturamento 

bruto, foi utilizado como critério para esta classificação o número total de funcionários, 

muito utilizado em pesquisas (DUTRA; GUAGHARDI, 1984). Para tal foram utilizadas 

informações fornecidas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas, o SEBRAE (2013), como mostra o quadro 6, para classificá-las.  

 

Quadro 6 – Caracterização do Sebrae quanto ao porte 

Porte 

Setores 

Comércio e serviços Indústria 

Microempresa até 9 pessoas ocupadas até 19 pessoas ocupadas 

Empresa de Pequeno 

Porte 

de 10 a 49 pessoas 

ocupadas de 20 a 99 pessoas ocupadas 

Empresa de Médio Porte 

de 50 a 99 pessoas 

ocupadas 

de 100 a 499 pessoas 

ocupadas 

Grandes Empresas 

100 pessoas ocupadas ou 

mais 

500 pessoas ocupadas ou 

mais 

Fonte: Sebrae & DIEESE (2013). 

 
 A partir das informações do quadro 6 e utilizando o número de funcionários por 

empresa em 2016 (ano a que se refere a pesquisa), informação disponível na base 

de dados da pesquisa, é possível descrever as empresas que constituem a amostra 

como de médio e grande portes, como está apresentado na tabela 3. 

 
Tabela 3 – Classificação do porte das empresas pesquisadas 

Porte Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Microempresa 0 0,0 0,0 0,0 
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Empresa de Pequeno 

Porte 

0 0,0 0,0 0,0 

Empresa de Médio Porte 22 14,7 14,7 14,7 

Grandes Empresas 128 85,3 85,3 100,0 

Total 150       

Fonte: dados da pesquisa. 

  

Nota-se, portanto, que são as empresas de maior porte, que possuem maior 

preocupação com o Clima Organizacional, e por essa razão, buscam ações (como a 

participação na pesquisa) para melhorá-lo. 

A informação em relação ao número de funcionários das empresas 

participantes da pesquisa, permite calcular também o turnover dessas empresas. De 

2015 para 2016, aumentou, mas não em grandes proporções ou se manteve. 

 

Tabela 4 – Alteração no quadro de funcionários 

Mudança no nº de empregados Frequência Porcentagem Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

5 Aumentou em grande extensão 22 14,7 14,7 14,7 

4   41 27,3 27,3 42 

3 Não mudou 24 16 16 58 

2   32 21,3 21,3 79,3 

1 Diminuiu em grande extensão 31 20,7 20,7 100 

  Total 150       

Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Por fim, a pesquisa não fornece informações quanto localização das empresas 

participantes. 

 

4.1.2. Caracterização dos Funcionários 
 A amostra dos funcionários que responderam à pesquisa, totaliza 248.170 

pessoas. Este valor representa 41% da população de 609.755 de pessoas ocupadas 

dentro das 150 empresas pesquisadas.  
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Tabela 5 – Caracterização quanto ao Gênero 

  

  Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido           

  Homem 91349 64,4 64,4 64,4 

  Mulher 47128 33,2 33,2 97,6 

  Outro 304 0,2 0,2 97,8 

  

Não 

informou 
3037 2,1 2,1 100 

  Total 141818 100 100   

Fonte: banco de dados MEPT. 
  

 De acordo com as informações fornecidas pelos respondentes, 64% são 

homens. 

Tabela 6 – Faixa etária 

Intervalo Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

até 19 anos 224 0,2 0,2 0,2 

de 20 a 39 

anos 88352 62,3 62,3 62,5 

de 40 a 59 

anos 50584 35,7 35,7 98,1 

acima de 60 

anos 2658 1,9 1,9 100,0 

Total 141818       

Fonte: banco de dados MEPT 

 

A grande maioria compõe a população em idade ativa (PIA). De acordo com o 

IBGE (2008), esta é composta por adultos de até 59 anos. 
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Tabela 7 – Cargo ocupado 

    
Frequênci

a 

Porcentage

m 

Porcentage

m válida 

Porcentage

m 

acumulativa 

Válido 

  
        

  Operacional / Auxiliar 44750 31,6 31,6 31,6 

  Administrativo 20027 14,1 14,1 45,7 

  

Técnico de nível superior 

(universitário)/especialis

ta 

16270 11,5 11,5 57,2 

  
Técnico de nível médio 

(segundo grau) 
15682 11,1 11,1 68,3 

  
Supervisor / 

Coordenador 
10772 7,6 7,6 75,9 

  Vendedor 8997 6,3 6,3 82,2 

  Gerente 8370 5,9 5,9 88,1 

  Estagiário 4121 2,9 2,9 91 

  Diretor / Presidente 887 0,6 0,6 91,6 

  Trainee 511 0,4 0,4 92 

  
NS/NR - Não Sei / Não 

Quero Responder 
7220 5,1 5,1 97 

  Não informou 4211 3 3 100 

  Total 141818 100 100   

Fonte: banco de dados MEPT. 

  

Quando questionados quanto ao trabalho que desempenham dentro da 

organização, os colaboradores ocupam essencialmente cargo operacional/auxiliar e 

administrativo como está apresentado na Tabela 7. 
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Tabela 8 – Nível de Instrução 

    Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido           

  Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado) 4681 3,3 3,3 3,3 

  
Pós-Graduação Lato Sensu (MBA, Aperfeiçoamento ou 

Especialização) 
26169 18,5 18,5 21,8 

  Curso Superior (Bacharelado, Licenciatura ou Habilitação) 37222 26,2 26,2 48 

  Curso Superior de Tecnologia (Tecnólogo) 10572 7,5 7,5 55,5 

  Curso Superior de Curta Duração 2986 2,1 2,1 57,6 

  Ensino Médio 47221 33,3 33,3 90,9 

  Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado) 4681 3,3 3,3 94 

  Ensino Fundamental ou menos (Primeiro Grau) 6220 4,4 4,4 98,4 

  Não informou 2781 2,0 2 100 

  Total 141818 100 100   

Fonte: banco de dados MEPT.
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 Por fim, o nível de instrução dos funcionários respondentes da pesquisa, tabela 

8, descreve que 57,5% da amostra possui ao menos formação de Ensino Superior 

dentre eles, 21,8% com pós-graduação, como mostra a tabela 8. 

Isto posto, conclui-se que o perfil predominante nos colaboradores 

respondentes é: masculino, tem entre 20 e 39 anos, ocupam cargos operacionais e 

administrativos e são formados ao menos em um curso superior. 

 

4.2. Análise dos Resultados 

Com o uso do Software SPSS Statistics, realizou-se a distribuição estatística 

dos dados. Como o programa não trata adequadamente as respostas NS/NR (Não sei 

/ Não quis responder), este tipo foi substituído por valor nulo (0). 

 

Tabela 9 – Teste estatístico das variáveis 

A
s
s
e
r
t
i
v
a
 

N 

M
é
d
i
a
 

M
e
d
i
a
n
a
 

M
o
d
a
 

D
e
s
v
i
o
 

P
a
d
r
ã
o
 

V
a
r
i
â
n
c
i
a
 

I
n
t
e
r
v
a
l
o
 

M
í
n
i
m

o
 

M
á
x
i
m

o
 

S
o
m

a
 

Válido 

I1 141818 4,3221 5 5 0,9281 0,8613 5 1 5 612954 

I2 141818 4,4256 5 5 0,9033 0,8160 5 0 5 627625 

I3 141818 4,3262 5 5 1,0345 1,0701 5 0 5 613533 

I4 141818 4,2675 5 5 1,1029 1,2164 5 0 5 605214 

I5 141818 3,7799 4 5 1,4071 1,9799 5 0 5 536062 

I6 141818 4,3559 5 5 0,9768 0,9541 5 0 5 617746 

I7 141818 4,1777 5 5 1,2120 1,4689 5 0 5 592474 

I8 141818 4,1379 5 5 1,2636 1,5966 5 0 5 586831 

I9 141818 4,3574 5 5 1,0862 1,1798 5 0 5 617955 

I10 141818 3,8592 4 5 1,3233 1,7511 5 0 5 547304 

I11 141818 0,6969 0 0 1,6157 2,6104 5 0 5 98837 

I12 141818 0,7653 0 0 1,7236 2,9707 5 0 5 108535 

I13 141818 0,7440 0 0 1,6823 2,8300 5 0 5 105515 

Fonte: banco de dados da MEPT analisados pelo SPSS Statistics. 
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 Os valores obtidos na tabela 9, mostraram-se satisfatórios nos itens de 1 a 10, 

obtendo médias acima de 3 e moda 5. Entretanto os itens 11, 12 e 13, devido à grande 

abstenção de respostas (a maior parte sendo NS/NR), obteve média inferior a 1 e 

moda 0. 

Para verificar a normalidade da distribuição, foi realizado o teste de 

Kolmogorov-Smirnov (Tabela 10). 

Tabela 10 – Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov 

Variável  Estatística  df  Sig. 

I1  0,304 141548 0,000 

I2 0,347 141556 0,000 

I3 0,334 140259 0,000 

I4 0,328 140273 0,000 

I5 0,258 137866 0,000 

I6 0,335 140534 0,000 

I7 0,321 138032 0,000 

I8 0,319 139418 0,000 

I9 0,364 138131 0,000 

I10 0,273 138362 0,000 

I11 0,290 24035 0,000 

I12 0,378 24333 0,000 

I13 0,326 24372 0,000 

a. Correlação de Significância de Lilliefors 

Fonte: banco de dados da MEPT analisados pelo SPSS Statistics. 
 

Observa-se na tabela 10 que a distribuição não é normal e por esta razão, 

testes não paramétricos, como coeficiente de Spearman para Correlação, por 

exemplo não podem ser utilizados. Assim sendo, para o cálculo da correlação, para a 

finalidade de analisar os dados coletados na pesquisa, será utilizado o coeficiente de 

correlação de Pearson para cada uma das variáveis fornecidas pela pesquisa das 

Melhores Empresas para Você Trabalhar (Tabela 11), de modo a localizar quais são 

as questões que possuem maior força de aderência. 

Além disso, a falta de normalidade na amostra, explica também a falta de 

distinção entre as empresas de maior e menor turnover, de modo que a relação não 

se sustenta. 

Tabela 11 – Coeficiente de Correlação de Pearson aplicado às variáveis 

Assertiva 

Correlações 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 

I1 1 ,357** ,489** ,477** ,465** ,445** ,304** ,416** ,343** ,350** ,058** ,044** ,043** 

I2 ,357** 1 ,429** ,354** ,376** ,346** ,250** ,280** ,311** ,451** ,046** ,044** ,036** 
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I3 ,489** ,429** 1 ,431** ,498** ,471** ,338** ,379** ,433** ,420** ,057** ,049** ,044** 

I4 ,477** ,354** ,431** 1 ,515** ,484** ,374** ,415** ,400** ,405** ,058** ,044** ,044** 

I5 ,465** ,376** ,498** ,515** 1 ,516** ,398** ,481** ,438** ,513** ,084** ,056** ,055** 

I6 ,445** ,346** ,471** ,484** ,516** 1 ,401** ,428** ,476** ,425** ,072** ,063** ,065** 

I7 ,304** ,250** ,338** ,374** ,398** ,401** 1 ,391** ,446** ,371** ,087** ,074** ,077** 

I8 ,416** ,280** ,379** ,415** ,481** ,428** ,391** 1 ,467** ,413** ,064** ,024** ,027** 

I9 ,343** ,311** ,433** ,400** ,438** ,476** ,446** ,467** 1 ,455** ,034** ,019** ,019** 

I10 ,350** ,451** ,420** ,405** ,513** ,425** ,371** ,413** ,455** 1 ,028** ,020** ,011** 

I11 ,058** ,046** ,057** ,058** ,084** ,072** ,087** ,064** ,034** ,028** 1 ,952** ,951** 

I12 ,044** ,044** ,049** ,044** ,056** ,063** ,074** ,024** ,019** ,020** ,952** 1 ,963** 

I13 ,043** ,036** ,044** ,044** ,055** ,065** ,077** ,027** ,019** ,011** ,951** ,963** 1 

** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 
Fonte: Dados da pesquisa MEPT analisados pelo SPSS Statistics. 

 

A correlação linear entre as variáveis, é medida para analisar quais são as que 

possuem maior aderência. Para esse tipo de análise, valores absolutos iguais a 1 e -

1 indicam uma relação linear perfeita, enquanto 0 indica que não há relação entre as 

variáveis analisadas. 

Na tentativa de comprovar a veracidade da hipótese levantada, foram 

realizados testes estatísticos levando em conta a variável turnover. 
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Tabela 12 – Teste estatístico para as empresas que possuem maior turnover 

A
ssertiva 

N M
éd

ia 

M
ed

ian
a 

M
o

d
a 

D
esvio

 

P
ad

rão
 

V
ariân

cia 

M
ín

im
o

 

M
áxim

o
 

So
m

a 

Válido 

I1 65748 4,37 5,00 5 ,891 ,795 0 5 287485 

I2 65748 4,48 5,00 5 ,856 ,732 0 5 294348 

I3 65748 4,40 5,00 5 ,981 ,962 0 5 289297 

I4 65748 4,33 5,00 5 1,060 1,124 0 5 284844 

I5 65748 3,89 4,00 5 1,373 1,885 0 5 255920 

I6 65748 4,41 5,00 5 ,945 ,894 0 5 289682 

I7 65748 4,27 5,00 5 1,158 1,340 0 5 280672 

I8 65748 4,21 5,00 5 1,223 1,495 0 5 276864 

I9 65748 4,40 5,00 5 1,045 1,091 0 5 289618 

I10 65748 3,91 4,00 5 1,308 1,712 0 5 257295 

I11 65748 ,79 0,00 0 1,709 2,922 0 5 51985 

I12 65747 ,86 0,00 0 1,818 3,305 0 5 56861 

I13 65748 ,83 0,00 0 1,761 3,101 0 5 54695 

Fonte: Dados da pesquisa MEPT analisados pelo SPSS Statistics. 

 

Tabela 13 - Teste estatístico para as empresas que possuem menor turnover 

A
ssertiva 

N M
éd

ia 

M
ed

ian
a 

M
o

d
a 

D
esvio

 

P
ad

rão
 

V
ariân

cia 

M
ín

im
o

 

M
áxim

o
 

So
m

a 

Válido 

I1 76070 4,28 5,00 5 ,956 ,915 0 5 325469 

I2 76070 4,38 5,00 5 ,940 ,884 0 5 333277 

I3 76070 4,26 5,00 5 1,075 1,155 0 5 324236 

I4 76070 4,21 5,00 5 1,136 1,290 0 5 320370 

I5 76070 3,68 4,00 5 1,429 2,042 0 5 280142 

I6 76070 4,31 5,00 5 1,001 1,002 0 5 328064 

I7 76070 4,10 5,00 5 1,252 1,567 0 5 311802 

I8 76070 4,07 5,00 5 1,295 1,676 0 5 309967 

I9 76070 4,32 5,00 5 1,119 1,253 0 5 328337 

I10 76070 3,81 4,00 5 1,334 1,780 0 5 290009 

I11 76070 ,62 0,00 0 1,525 2,327 0 5 46852 

I12 76070 ,68 0,00 0 1,633 2,666 0 5 51674 

I13 76070 ,67 0,00 0 1,607 2,584 0 5 50820 

Fonte: Dados da pesquisa MEPT analisados pelo SPSS Statistics. 
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Verificou-se, portanto, que os itens 11 e 12, aqueles que se referem à satisfação 

quanto a remuneração e benefícios oferecidos, possuem maior relevância, dada a 

relação entre a percepção dos colaboradores e sua satisfação com os já mencionados 

itens, e à maior probabilidade de permanência do talento na empresa. Por esta razão 

são as variáveis a serem analisadas. Em seguida o teste de qui-quadrado, para 

verificar a independência dos itens de 1 a 10, em relação aos itens analisados (11 e 

12), obtendo os valores apresentados abaixo (tabelas 14 e 15). Valores estes, que 

reiteram a existência de uma relação entre as variáveis selecionadas e as demais 

analisadas. 

 

Tabela 14 – Teste qui-quadrado da variável I1 

Assertiva Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

I1 41689,159a 16 0,000 

I2 8626,584a 16 0,000 

I3 35966,855a 16 0,000 

I4 27181,466a 16 0,000 

I5 4839,340a 16 0,000 

I6 30435,509a 16 0,000 

I7 60608,682a 16 0,000 

I8 27737,632a 16 0,000 

I9 31841,873a 16 0,000 

I10 38892,396a 16 0,000 
Fonte: Dados da pesquisa MEPT analisados pelo SPSS Statistics. 

 

Tabela 15 – Teste qui-quadrado da variável I2 

Assertiva Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

I1 40785,384a 16 0,000 

I2 5181,431a 16 0,000 

I3 26100,368a 16 0,000 

I4 26553,756a 16 0,000 

I5 2772,725a 16 0,000 

I6 16140,949a 16 0,000 

I7 31086,074a 16 0,000 

I8 16572,338a 16 0,000 

I9 26942,973a 16 0,000 

I10 25355,445a 16 0,000 
Fonte: Dados da pesquisa MEPT analisados pelo SPSS Statistics. 

 

A partir das análises realizadas e apresentadas acima, propõe-se as seguintes 

considerações. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Sabe-se que a retenção de talentos, assim como sua performance no ambiente 

de trabalho, está diretamente relacionada ao clima favorável. Sejam condições 

psicológicas ou físicas. Este estudo, propôs 1: Investigar se esforços da área de RH 

voltados à manutenção do Clima Organizacional influenciam na retenção de talentos 

e 2: Investigar fatores do Clima Organizacional que influenciam a retenção de talentos.  

Muito embora não tenha sido possível confirmar a primeira proposição, também 

não se pode descartá-la por completo. De maneira geral as classificadas como 150 

Melhores Empresas reduziram, de fato, seu turnover nos anos analisados. Contudo, 

com base nas respostas dos funcionários, não é possível afirmar que o clima 

organizacional seja fator determinante para tal. Visto que remuneração e cesta de 

benefícios ainda aparentam ter grande importância na tomada de decisão do 

colaborador de permanecer ou não. Dadas as análises estatísticas apresentadas na 

tabela 11, pode-se afirmar que os colaboradores das melhores empresas, encontram-

se satisfeitos com o ambiente em que estão inseridos. 

Sobre os fatores do Clima Organizacional que influenciam na retenção de 

talentos, nesta amostra, a remuneração e os benefícios se apresentam como os mais 

determinantes. 

Pode-se supor que, como se analisou as 150 melhores, ou seja, organizações 

nas quais o clima organizacional tende a ser bom, o que distinguirá as que mais retém 

das que menos retém será sua política de compensação. 

Apesar de o fator remuneração seja considerado de suma relevância para a 

retenção de talentos nas empresas, não se pode afirmar que seja o único a ser levado 

em conta, dado que a abstenção de resposta para esta questão fora extremamente 

alta.  

Por fim, pode-se concluir que, a cultura enraizada na sociedade, ainda preza 

de maneira enérgica a remuneração acima de um clima favorável na organização. 

 

5.1. Limitações da pesquisa 

Para que a pesquisa seja capaz de fornecer conclusões mais rebuscadas 

acerca do assunto, assim como sobre as hipóteses propostas, seria necessário 

acessar toda a base populacional abordada pela MEPT, para viabilizar testes 

estatísticos mais sofisticados. 
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ANEXO I – Questionário Empregados 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
  



 
 

ANEXO 2 – Questionário Empresas 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 


