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RESUMO

Este estudo teve o objetivo de identificar os fatores que atraem e retêm as pessoas em uma
empresa privada inserida no ramo de transporte de pessoas, visando contribuir com as
informações disponíveis na literatura acadêmica, profissional e científica acerca da temática;
além de estabelecer fatores e premissas que possam servir como embasamento para a
construção de uma proposta de valor do empregado a ser implementada na empresa. Para isso,
realizou-se uma pesquisa qualitativa, por meio de um estudo de caso, utilizando-se de reuniões
do modelo focus group e arquivos de questionários de desligamento por solicitação do próprio
colaborador da empresa como fontes de dados. Por meio da análise dos dados constatou-se que
os principais fatores de atração da empresa consistem na indicação e experiência anterior com
a mesma, devidas à boa reputação que a organização conquistou ao longo de mais de cinquenta
anos atuando no mercado; além da busca por novas experiências e/ou oportunidades e da
necessidade de trabalho/única opção, devidas à característica da empresa de oportunizar o
primeiro emprego ou mesmo por ofertar vagas para candidatos que não possuam experiência
no setor. Os principais fatores que influenciam na retenção dos colaboradores consistem nos
processos organizacionais, no ambiente de trabalho e nos benefícios oferecidos, sendo que os
dois primeiros apresentam fatores positivos e negativos. A compensação não demonstrou
influência na retenção dos colaboradores enquanto fazem parte da equipe, mas foi citada como
fator de estímulo à solicitação de desligamento. Com base nessa identificação dos fatores a
empresa desenvolveu uma proposta de valor ao empregado para ser implantada e pretende dar
continuidade ao ciclo da proposta, realizando sua comunicação, integração e medição de forma
contínua.

Palavras-chave:
Gestão de Recursos Humanos; Employee Value Proposition; Retenção de pessoas;
Intergeracionalidade; Empresa de transporte de pessoas; Agente de vendas.

ABSTRACT

This work aimed at identifying factors that attract and keep people in a private company within
the transport industry, with views to contribute with information available in academic,
professional and scientific literature on the theme; also determining factors and ideas that may
offer a base to develop an employee value proposition to be implemented in the company. For
that end, we performed a qualitative research using a study group – with focus-group style
meetings – and employee-requested termination questionnaire files as data sources. Data
analysis showed that the main attraction factors of the company are: friend referral and prior
experience in the same company (due to its good reputation along over 50 years in the
marketplace); search for new experiences/work opportunities and employment needs/only
option (due to the company offering first job opportunities and for being open to people with
no experience in the company’s industry). The main factors influencing employee retention are
the organizational procedures in the workplace and the monthly compensation, minding that
compensation up sides and downsides were also noted. Monthly compensation did not have
much influence in employee retention while they were in a work group. On the other hand
compensation was mentioned as a stimulus factor for requiring termination. Based on
identifying that factor, the company developed an employee value proposition to be
implemented and intends on continuing the proposition cycle, performing its communication,
integration and measurements continuously.
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1.

Introdução

No setor de serviços em transporte de pessoas não há uma entrega tangível, o que torna a equipe
de trabalho das empresas um meio fundamental para o alcance da satisfação do cliente. Nesse
sentido, as empresas deste setor precisam de profissionais cuidadosos, preocupados com a
entrega do que foi vendido aos seus “passageiros”, os quais necessitam sentir segurança e
tranquilidade durante a viagem. Estes sentimentos são transmitidos por meio da cordialidade,
técnica e concentração do motorista durante o trajeto e dos agentes de vendas durante o
embarque e desembarque das pessoas.
Este segmento, diferentemente do comércio ou da própria indústria, possui calendário
ininterrupto, normalmente sobrecarregado no momento de descanso do restante da população.
Tal característica consiste em uma das principais dificuldades na manutenção de colaboradores,
uma vez que as pessoas preferem posições/empregos que possuam escalas fixas e local definido
de trabalho, o que pode lhes conferir melhor qualidade de vida. Além disso, as novas gerações
entendem que a carreira profissional nesse tipo de segmento é limitada, repetitiva e não permite
o desenvolvimento individual devido à instabilidade do horário de trabalho e à falta de um plano
de carreira. Especialmente ao se comparar a geração Y (nascidos entre 1982 e 2000), que busca
um desenvolvimento mais rápido e identifica com mais clareza a diferença no ambiente de
trabalho, que estão substituindo a geração dos Baby Boomers (nascidos entre 1946 e 1960), que
buscavam estabilidade no emprego, ambiente positivo e boas amizades (Reis & Braga, 2016;
Alshathry et al., 2017).
Nesse sentido, para se atrair e reter um quadro diferenciado de colaboradores é necessário
compatibilizar os valores da empresa com as pessoas que são recrutadas. É preciso ter clareza
na proposta de valor feita aos candidatos, deixando bem estipulado o que a organização oferece,
o que exige de entregas, e as formas de recompensa disponibilizadas. Estudos (Browne, 2012;
Vergara, 2017; Heger, 2007; Reddy, 2017) têm demonstrado a necessidade de construir, aplicar
e disseminar a proposta no ambiente interno, bem como externalizá-la ao mercado, buscando
atrair os candidatos ideais; trata-se da Employee Value Proposition (EVP, proposta de valor aos
empregados).
A EVP originou-se nas teorias de proposta de valor do Marketing, por meio do compromisso
de entregar valor – neste caso, como cliente, o empregado –, dentro de um custo acessível
(Sengupta et al., 2015). A proposta deve ser organizada em critérios que facilitem ações
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específicas (Browne, 2012; Vergara, 2017) como remuneração, benefícios, ambiente de
trabalho, carreira e cidadania. Também se podem separar os critérios como intrínsecos (voltados
ao lado psicológico) e extrínsecos (voltados ao lado material), como fonte de recompensa
desejável pelo empregado (Sengupta et al., 2015).
Essa estratégia visa organizar as regras de convivência, permitindo que o colaborador se encaixe
mais facilmente na equipe, pois já sabe o que é esperado dele (Browne, 2012). Da mesma forma,
permite que o candidato compare o ambiente profissional com seus próprios costumes,
identificando semelhanças ou diferenças, economizando tempo e recursos de todos, em caso de
incompatibilidade. O acolhimento do colaborador se torna muito mais fácil e sua produtividade
aparece de forma rápida (Vergara, 2017).
A EVP deve encorajar/estimular os empregados para que se sintam incluídos e se engajem pelo
resultado da companhia, e os critérios estabelecidos devem ser vivenciados na rotina da empresa
(Heger, 2007). Entretanto, ainda que haja diversas propostas teóricas existentes, há lacunas
importantes a serem preenchidas na formatação da EVP, principalmente em empresas de
serviços. Na literatura, encontram-se poucos estudos científicos sobre o perfil desejado pelas
empresas brasileiras, que resultem na geração de valor pelos colaboradores. As empresas não
compreenderam a importância de um processo consciente de relacionamento com o colaborador,
preterindo uma política de recursos humanos que analise as mudanças das necessidades ou
desejos de seus empregados através do tempo de permanência dentro do ambiente
organizacional (Sengupta, 2015), assim como não existem ferramentas de mensuração e
medição da importância ou eficácia dessa metodologia (Vergara, 2017).
Ademais, identificar os públicos a serem atingidos e descrever uma proposta de EVP para cada
nível organizacional (Frow & Payne, 2011) se torna um desafio para os gestores na maioria das
empresas, tendo em vista que esse consiste em um dos passos iniciais para sua implantação
efetiva e formal. Nesse sentido, pesquisas acerca da temática podem contribuir
substancialmente, não só por meio do repasse de conceitos e informações teóricas, como
também, por meio da disseminação de achados que possam auxiliar na composição do mercado
de trabalho brasileiro e seu perfil cultural, permitindo aos gestores empresariais um alcance de
maiores taxas de sucesso na gestão de Recursos Humanos (RH) em suas organizações.
Portanto, tendo em vista que a gestão de RH e, em específico, a atração e retenção de pessoal
consiste em uma real dificuldade a ser solucionada em empresas que prestam serviço no ramo
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do transporte de pessoas, este estudo teve o objetivo de identificar os fatores que atraem e retêm
as pessoas em uma empresa privada inserida nesse ramo do mercado, visando contribuir com
as informações disponíveis na literatura acadêmica, profissional e científica acerca da temática.
Além disso, pretendeu-se estabelecer fatores e premissas que possam servir como embasamento
para a construção de uma EVP a ser implementada na empresa.
Esta pesquisa será composta por uma revisão teórica sobre a estratégia de EVP, pela
apresentação da metodologia e da empresa objeto de estudo, pela descrição e análise dos
resultados, e pela apresentação das conclusões que a pesquisa permitir obter.
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2.

Base teórica

Com o crescimento do mercado, a facilidade de locomoção e a grande oferta de trabalho e
trabalhadores, encontrar o local ideal de trabalho tem sido missão mais difícil do que no passado.
Os novos profissionais, que acabam de sair das faculdades, principalmente aqueles com
currículos escolares diferenciados, já iniciam o planejamento de sua carreira antes do primeiro
emprego. Por meio da comparação das oportunidades, pesquisa em empresas, comparando
reputação, práticas, ambiente e networking, procuram entender como seu estilo de vida pessoal
pode se encaixar com a ideologia e valores da empresa, tornando a rotina profissional mais
parecida com a sua rotina pessoal e, portanto, menos estressante (Browne, 2012; Vergara, 2017).
Outro ponto de pressão para as empresas é a maior quantidade de pessoas que estão se
aposentando, especialmente “Baby boomers”, se retirando do mercado de trabalho, comparado
com a entrada dos jovens pertencentes a geração Y (Reis & Braga, 2016; Alshathry et al., 2017).
A substituição e mesmo a convivência de pessoas de diferentes gerações, por valorizarem
atributos diferentes muda também a forma de exposição da marca organizacional, assim como
demanda adaptar o ambiente para receber este novo candidato e incorporá-lo no ambiente da
empresa (Veloso et al., 2016).
No ramo de serviços em geral, especialmente no transporte de pessoas, o ser humano se torna
peça-chave para o sucesso da empresa, já que a participação na realização do serviço é contínua.
Seu engajamento é essencial para a empresa fidelizar o cliente pois a fidelização de 5% dos
clientes pode significar até 25% de resultado para uma empresa (Heskett et al., 2008). A figura
1 mostra as conexões da cadeia serviço-lucro proposta por Heskett et al. (2008).
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Figura 1 – Conexões da cadeia serviço-lucro.
Fonte: Adaptado de Heskett et al. (2008).

Conforme se pode observar da Figura 1, a retenção do empregado é importante pelo
aprendizado e velocidade na execução do serviço proposto, resultando em produtividade dos
funcionários, que são elementos importantes na fidelização do cliente, que percebe a
valorização de sua necessidade pela empresa, reforçando a importância do estabelecimento
possuir práticas de gestão que atendam às expectativas das pessoas; proposta que está incluída
na elaboração da EVP.
Com a necessidade de destacar a empresa no mercado de trabalho e atrair candidatos específicos
para a organização, surgiu o conceito de EVP, cuja origem baseia-se no Marketing, através da
proposta de valor, que transmite uma promessa do vendedor que se compromete a entregar
valor agregado com um custo de aquisição acessível. Transportando para os estudos em RH, na
proposta de valor ao empregado, as empresas se comprometem em formatar um bom ambiente
de trabalho, com remuneração adequada e desenvolvimento de carreira. Como irão entregar um
produto de qualidade (emprego diferenciado), também haverá um valor justo a ser entregue
pelo empregado, representado pelo código de conduta a ser seguido, produtividade diferenciada
e uma ideologia para ser vivenciada (Sengupta et al., 2015; Minchington, 2012). A empresa
precisa compatibilizar sua estratégia de negócio com a proposição de valor ao cliente e, por
consequência, com a proposição de valor ao empregado, de acordo com Aaron Sorensen (2018),
sócio da Axion Consulting Partners.
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A ferramenta EVP se manifesta de duas formas: 1) de maneira tangível, por meio de uma
estratégia de comunicação intensiva sobre as propostas e políticas em RH nos âmbitos legal,
social ou econômico e; 2) de maneira intangível, pelo sentimento dos atuais colaboradores, que
transmitem a sua sensação sobre a realidade da organização aos demais indivíduos dentro e fora
do ambiente da empresa (Minchington, 2012).
A externalização da proposição por meio de documentos busca demonstrar, de forma objetiva,
as qualidades e exigências que as pessoas encontrarão ao serem inseridas no corpo de
trabalhadores, podendo ser subdividida, de acordo com o interesse pessoal, em segmentos como:
1) intrínseco

–

considerando indivíduos que

valorizam

atualização profissional,

desenvolvimento, crescimento, relacionamento amigável, desafios, ou seja, olhando para a
atuação individual, e; 2) extrínseco – considerando indivíduos que valorizam cargo, poder,
reconhecimento financeiro, salário e benefícios (Sengupta et al., 2015). Pode-se também
abordar a EVP de acordo com os marcos temporais do colaborador na empresa, subdividindo
em: 1) dia da decisão – momento em que o colaborador decide participar da organização e que
deve iniciar o esforço para engajá-lo na empresa; 2) primeiro dia – início da carreira do
empregado na empresa, onde necessita de apoio para ser incluído no ambiente organizacional;
3) rotina diária – momento de expor o ciclo organizacional e incentivar o crescimento contínuo;
4) dia da independência – momento em que o empregado está inserido, treinado e realiza a
primeira entrega individual, significando o valor que o colaborador está dispensando à
organização, e; 5) dia da saída – momento em que o empregado deixa a companhia, se tornando
o momento de entender os motivos, concentração e avaliação da rotatividade (Reddy, 2017). A
proposição busca também intensificar o engajamento dos colaboradores, no decorrer do tempo.
A valorização dos atributos pelas pessoas já alocadas na empresa, quando comparada com os
recém-contratados ou potenciais colaboradores, reflete a mudança de perspectiva que ocorre
após a contratação. A EVP, quando eficiente, deve tornar cada dia de trabalho um novo desafio
a ser vencido para os colaboradores, permitindo a sensação de recomeço contínuo. Também
haverá preferências diferentes, quando se comparam sexo, idade, escolaridade e posição de
carreira, nível hierárquico, localização geográfica e nível de contato com clientes (Frow &
Payne, 2011). A percepção, por meio do sentimento vivenciado pelos colaboradores internos –
que será a imagem repassada ao público que busca o ambiente de trabalho ideal –, deve ser
orientada por mensagens objetivas para tornar a ferramenta EVP efetiva, confirmando as
propostas e compromissos. Sendo assim, é importante atentar para que a estratégia
implementada consiga destacar a empresa perante seus concorrentes (CEB, 2018).
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O engajamento do colaborador envolve fatores racionais e psicológicos, pois o mesmo, quando
identificado e acolhido pela organização, é inspirado a fazer o seu melhor, atuando inclusive na
melhoria dos processos e na proteção da marca, tornando-se e sentindo-se parte do resultado
alcançado pela empresa (Reddy, 2017). A realidade interna da empresa, quando equiparada ao
ambiente divulgado na EVP, irá criar no colaborador o sentimento de pertencimento e de
compromisso das entregas necessárias para sua permanência, intensificando os índices de
retenção da equipe (Alshathry et al., 2017). Através da aproximação dos empregados com a
proposta de valor a ser entregue ao cliente, permitirá a criação de sinergia, mais clara em
transações B2B, onde os agentes se identificam e geram confiança para intensificar uma relação
de fidelidade e construção de novos negócios (Strelsin & Sorensen, 2018), transformando-os
de “simples ouvintes” para “criadores de oportunidades” (Frow & Payne, 2011).
A figura 2 demonstra como os fatores internos (EVP) da organização se relacionam com os
fatores externos (Customer Value Proposition) de seu cliente, permitindo aos empregados,
identificar a relação direta entre o engajamento e o resultado da empresa.

Figura 2 – EVP.
Fonte: Adaptado de Strelsin & Sorensen (s/d.).

O processo de construção da EVP (figura 3) deve ser liderado pela alta direção, sendo muito
importante a conscientização dos líderes da empresa quanto à importância da gestão de RH, sua
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utilização dentro da rotina diária de trabalho e do feedback a ser feito com os colaboradores.
Para que aconteça o relacionamento da proposta e da realidade dentro do ambiente
organizacional, é necessária a participação do gestor de RH, junto ao planejamento estratégico
da empresa, influenciando atitudes de longo prazo para a melhoria da equipe como um todo
(Guthridge et al., 2008).

Figura 3 – Ciclo de desenvolvimento da EVP.
Fonte: Adaptado de Insync (s/d.)

A área de RH, em uma nova época, não se sustenta somente com pesquisas quantitativas de
larga escala, necessitando de trabalhos mais profundos, que demonstrem o verdadeiro interesse
do colaborador e suas necessidades. Assim, pode-se buscar compreender como reter os
colaboradores, antes que tomem a decisão de sair do emprego (Foley & Pressman, 2017).
A forma de compreender e formatar uma ferramenta eficaz se dá por meio da pesquisa entre os
colaboradores, de quais atributos são valorizados e qual a mudança que ocorre dentro da linha
temporal enquanto permanece na mesma empresa. A falta de conhecimento destes fatores
impede o desenvolvimento mais claro de políticas voltadas para a atração dos melhores
candidatos de acordo com o perfil desejado. Em contrapartida, a compreensão dos fatores pelo
candidato, permite o desenvolvimento de confiança desde seu primeiro dia de trabalho, como
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será divulgada em larga escala, permitindo a criação de um ciclo virtuoso entre a melhora do
ambiente de trabalho e a melhora na qualidade dos postulantes à vaga na empresa (Frow &
Payne, 2011).
Para construir uma EVP efetiva, existem pré-requisitos que facilitam a identificação e
comunicação com a comunidade organizacional, tais como avaliação organizacional com
reconhecimento e meritocracia, premiando longevidade de empresa, reconhecimento baseado
no resultado, desempenho das metas, avaliação 360 graus, buscando fortalecer os valores da
empresa perante os colaboradores atuais que já têm um pré-conceito da empresa (Reddy, 2017).
Também é necessário conhecer o mercado de atuação, alinhamento com o planejamento
estratégico do negócio, bem como envolver os colaboradores atuais, inserindo-os no ambiente
de mudança, sem perder os avanços já conquistados.
A EVP possui como vantagens sobre o recrutamento normalmente realizado pelas organizações:
1) visão geral desde a contratação até o compromisso das entregas; 2) formação e
desenvolvimento do profissional, e; 3) clareza no processo de saída deste mesmo profissional.
A EVP permite ao colaborador entender o clima esperado dentro da companhia, tornando claros
os objetivos e a forma de conduta. Por meio de ações como essa, pode-se facilitar também a
convivência do empregado quando deixa a companhia (Reddy, 2017), servindo como pilar de
toda divulgação organizacional voltada ao mercado de trabalho interno e externo (Chadha,
2017). A informação clara e completa afastará alguns candidatos, mas proporcionará um maior
grau de assertividade e adaptação, conscientizando-os sobre a cultura organizacional, seu
trabalho, bem como a remuneração e benefícios propostos (Gowan, 2004).
Como resultado global da estratégia, se espera o fortalecimento da marca no mercado de
trabalho, destacando a realidade diferenciada perante as demais organizações, e permitindo um
aumento na atratividade de profissionais no mercado, originando uma potencial melhora no
nível dos candidatos. Com a confirmação das propostas dentro do ambiente de trabalho,
aumenta-se o engajamento dos colaboradores atuais, por meio da clareza de seus objetivos e
recompensas, ocasionando a diminuição no custo por colaborador, pois é possível atrair
candidatos que se satisfaçam mais com os benefícios intangíveis, e que não busquem tanto o
reconhecimento financeiro (Browne, 2012; Vergara, 2017; Alshathry et al., 2017). O resultado
das empresas (figura 4) também pode ser verificado em longo prazo, como é o exemplo da
Coca-Cola, que iniciou o processo em 2004 e credita uma recuperação de 48% no valor de suas
ações entre 2004 e 2007 à mudança em sua gestão de pessoas através da administração de sua
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employer brand. Outras empresas que aplicaram a estratégia EVP e utilizaram como ferramenta
de gestão obtiveram resultados entre 4% e 9% de aumento nas vendas, através do aumento da
satisfação do empregado (Barrow & Mosley, 2006).

Razões para formatar um EVP

Percentual

Aumento no engajamento do empregado

85%

Aumenta índice de retenção de talentos

84%

Aumento na capacidade de liderança

38%

Aumenta a retenção de clientes

26%

Figura 4 – Percentuais de resultados obtidos com a implementação da EVP.
Fonte: Adaptado de Friedman (2015).

A execução de comunicação intensiva, sem a presença de ações que consolidem uma política
em RH, como a estratégia em EVP, destroem a confiança na marca, bem como prejudicam o
ambiente de trabalho, pois os colaboradores se sentem enganados pela direção da empresa
(Browne, 2012), a ponto de ser melhor não comunicar algo inexistente, evitando a desmotivação
dos colaboradores. Entretanto, também existem estratégias aplicadas que valorizam atributos
não reconhecidos ou desejados pelos colaboradores, anulando o efeito da ferramenta. A
discrepância nos critérios e realidade indica fragilidade da EVP (Vergara, 2017). É no momento
de crise macroambiental que a EVP também poderá ser considerada ineficaz ou irrelevante,
quando empresas precisam mudar sua atuação por fatores externos, de acordo com Gonzalez
(2018).
Desta forma, esta pesquisa se debruçou sobre o entendimento dos fatores que são relevantes
para que os colaboradores de uma empresa prestadora de serviço de transporte de pessoas
permaneçam no quadro de funcionários, assim como identificar os fatores que influenciam na
tomada de decisão da população externa em candidatar-se a ocupar um cargo na referida
organização.
Pretende-se, após a realização deste estudo, intensificar a revisão de processos e
desenvolvimento de pessoas, buscando atuar nas distorções encontradas, visando reter seus
colaboradores, assim como obter candidaturas mais condizentes ao perfil da empresa quando
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da contratação de novos colaboradores, no intuito de otimizar a organização por meio do
estabelecimento de uma equipe de alto desempenho e engajada na busca de resultados.
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3.

Metodologia

3.1 Delineamento da Pesquisa
Realizou-se uma pesquisa qualitativa, descritiva e aplicada, em uma empresa prestadora de
serviços de transporte de pessoas, buscando compreender motivações e concepções da vida
humana, em uma concepção pragmatista e indutiva, relatando fatos da vida real que possam ser
analisados sobre a lente teórica da EVP.
A pesquisa possuiu natureza qualitativa, tendo em vista a realização de análises qualitativodescritivas por meio de um de estudo de caso. Se caracteriza como descritiva uma vez que
observou, registrou, analisou e correlacionou fatos e dados da própria realidade pesquisada.
Quanto à sua finalidade, pode ser classificada como pesquisa aplicada, a qual consiste na
aquisição de conhecimentos com vistas à aplicação em uma situação específica (Gil, 2010),
pois, com as informações obtidas in loco, foi elaborada uma base de dados capaz de apoiar, no
futuro, ações para consolidar o ambiente organizacional, através da transparência e veracidade
na relação de comunicação e atuação entre empresa e empregado, assim como auxiliar na
realização de outros estudos na área.
Para tanto, procedeu-se um estudo de caso, caracterizado como um evento único que retrata
uma fotografia do momento, por meio da coleta de dados através da revisão teórica, análise
documental, observação direta, reuniões focus group e análise de questionários de desligamento
de colaboradores.
O estudo de caso é utilizado para pesquisas voltadas ao como e ao porquê das coisas
acontecerem de determinada forma, compreendendo a natureza dos fatos, apesar de se ter pouca
ou nenhuma condição de controle ou intervenção, já que retratam a rotina de pessoas ou eventos
em seu habitat natural, vivenciando um fenômeno contemporâneo, muito diferente do estudo
de fenômenos históricos (Yin, 2018).

3.2 Objeto de Estudo
O objeto de estudo desta pesquisa é uma empresa que atua no ramo de transporte de pessoas há
mais de cinquenta anos na qual o pesquisador está inserido como colaborador desde 1988. Tem
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presença em 16 Estados brasileiros, além do Distrito Federal, possuindo 2.956 colaboradores
em agosto de 2018.
Sua missão é: “Atuar na integração das regiões brasileiras através do transporte de pessoas e
cargas”, e sua visão é: “Ser a escolha de nossos clientes, por nossa eficiência Operacional em
transporte e serviços, gerando resultados sustentáveis”, onde a eficiência operacional se traduz
em pontualidade, segurança e conforto para os clientes. A percepção destes atributos se dá
durante a prestação do serviço bem como através da comunicação com os demais clientes
quando da busca por referências nos momentos anteriores à compra do mesmo.
Atualmente o mapa de contexto da empresa é representado conforme o desenho esquemático
apresentado na figura 5, com a divisão de atuações e responsabilidades do Corporativo e das
Unidades de Negócios, denominadas por Célula Estratégica de Expansão de Mercado (CEEM).
O Corporativo é responsável pelas áreas de Apoio (Financeiro, Administrativo e Marketing) e
Operação (Comercial e Frota). As CEEM (n = 18) são responsáveis pela execução dos
processos administrativos, comerciais e de operação, nas regiões de sua responsabilidade, a
saber: 1) Ariquemes/RO; 2) Boa Vista/RR; 3) Campinas/SP; 4) Campo Grande/MS; 5)
Cascavel/PR; 6) Cuiabá/MT; 7) Curitiba/PR; 8) Goiânia/GO; 9) Ji Paraná/RO; 10) Pimenta
Bueno/RO; 11) Porto Alegre/RS; 12) Porto Velho/RO; 13) Presidente Prudente/SP; 14) Rio
Branco/AC; 15) Rondonópolis/MT; 16) São Paulo/SP; 17) Sinop/MT, e; 18) Vilhena/RO.
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Figura 5 – Mapa de contexto da empresa.
Legenda: GEP – grupo de gestão estratégica de pessoas; CEEM – Célula Estratégica de Expansão de
Mercado.
Fonte: Dados da pesquisa.

Levando em consideração o método de melhoria contínua de gestão, entende-se que é de
responsabilidade do Corporativo planejar e avaliar as ações que são propostas e executadas na
empresa como um todo. Por sua vez, a CEEM possui a responsabilidade de participar da
elaboração do planejamento e orçamento da sua unidade e, em conjunto com o Corporativo,
executar as ações propostas. Essa execução, contudo, não acontece de forma isolada ou
mecânica, visto que o objetivo da implantação das unidades de negócio é descentralizar e dar
maior autonomia para decisões, propiciando celeridade nas ações e, consequentemente,
crescimento sustentável, maior produtividade e resultados para a empresa como um todo.
Para que as ações aconteçam, o Mapa de Contexto das áreas precisa estar em consonância com
o Mapa Estratégico da empresa, no qual o crescimento e o aprendizado consistem nos pilares
para todas as ações que são propostas.
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As áreas do Administrativo e Corporativo têm um papel importante neste sentido, visto que
compreendem os departamentos de Processos, Regulações, Tecnologia da Informação, Jurídico
e Gestão Estratégica de Pessoas (figura 6).

Figura 6 – Mapa de contexto dos setores Corporativo e Administrativo empresa.
Fonte: Dados da pesquisa.

Dentre os departamentos do Administrativo, a Gestão Estratégica de Pessoas da empresa tem
como missão “Agir como facilitador na evolução do capital humano, visando o alcance dos
objetivos da empresa, sendo referência na busca de soluções junto aos parceiros de negócios.”
e estrutura-se conforme ilustra a figura 7.
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Figura 7 – Estrutura da Gestão Estratégica de Pessoas da empresa.
Fonte: Dados da pesquisa.

Nas Unidades de Negócio, a Gestão Estratégica de Pessoas é representada pela figura do
Business Partner (Parceiro do Negócio). Nas Unidades em que não existe este papel, o
Corporativo apoia os gerentes e coordenadores, desde o momento da seleção do candidato até
a decisão de desligamento do mesmo.
O mapa de contexto da CEEM é representado pela figura 8, em que se destaca a relação e
sinergia que precisa existir entre as áreas do Corporativo e das Unidades de Negócio. Assim o
Corporativo tem o papel fundamental de prestar todo apoio e suporte para que as lideranças das
Unidades consigam desempenhar o papel esperado.
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Figura 8 – Mapa de contexto da CEEM.
Fonte: Dados da pesquisa.

O “agente de vendas”, cargo ocupado pelos colaboradores que participaram deste estudo (como
será melhor explicado no tópico a seguir), está inserido na área Comercial da CEEM; possuindo
um papel essencial na empresa, uma vez que esse colaborador tem contato direto com o cliente
externo. Portanto, especificamente para esse cargo, o grupo de gestão estratégica de pessoas
orienta e auxilia na divulgação das oportunidades, condução dos processos seletivos, integração
do colaborador ao seu ambiente de trabalho, acompanhamento do período de experiência em
conjunto com a liderança imediata, além das ações de treinamentos específicos para o cargo em
questão. Além disso, esses colaboradores contam com o Programa Anual de Treinamento – em
que se aborda técnica de vendas e atendimento ao cliente – e, aqueles que têm interesse de
crescimento na empresa têm a oportunidade de participarem da “Escola de Líderes”, que visa
desenvolvê-los para assumirem futuras posições de liderança.

3.3 Coleta de Dados
Como forma de obtenção de dados para este estudo, foram analisados dados secundários
constantes em arquivos de questionários de desligamento por solicitação do próprio colaborador
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da empresa, bem como outros documentos (históricos e gerenciais) que pudessem auxiliar no
desenvolvimento da EVP da organização, que trará os fatores de atração e retenção de seus
colaboradores. Devido ao fato de este pesquisador encontrar-se lotado na referida empresa, o
mesmo realizou observações diretas, atuando como participante do próprio ambiente
pesquisado.

3.3.1 Reuniões Focus Group
Foram realizadas reuniões, por meio do modelo focus group, desenvolvendo o tema da pesquisa,
através do confronto de ideias e posições entre os participantes. A utilização desta técnica foi
realizada seguindo-se seis etapas, conforme preconizado por Santos & Fogliatto (2002): 1)
planejamento dos grupos focalizados; 2) identificação dos participantes; 3) elaboração de
questões e roteiros de cada grupo; 4) definição de aspectos logísticos; 5) escolha do moderador
e condução de entrevistas, e; 6) análise dos dados.
O modelo focus group consiste em uma das técnicas de pesquisa qualitativa mais utilizadas na
identificação de atributos de produtos e serviços. As reuniões são conduzidas por meio de
encontros de pessoas recrutadas para discutir determinado assunto, sob coordenação de um
moderador. O objetivo geral desse tipo de técnica é sondar conhecimentos, atitudes e
sentimentos sobre um tópico particular. A proposta é encorajar os participantes a interagir entre
si e obter o maior número possível de informações acerca do assunto proposto (Santos &
Fogliatto, 2002).
Foi utilizado um roteiro de perguntas que norteou as reuniões, construído com base nos artigos
visitados (vide subtópico a seguir), buscando extrair dos entrevistados seu ponto de vista sobre
os fatores que definiram sua escolha pela empresa, nos diferentes momentos da carreira, bem
como a importância destes fatores para influenciar o engajamento da pessoa nos resultados a
serem obtidos pela organização.
Foram realizadas cinco reuniões com um total de 33 pessoas, em 18 municípios diferentes, que
desempenham a função de “agente de vendas”. Este cargo – cuja descrição detalhada encontrase no Apêndice A – é a porta de entrada dos clientes, já que é responsável pelo primeiro contato
com os serviços da empresa, devendo apresentar a mesma e os serviços que são oferecidos. Seu
ambiente de trabalho se dá em terminais rodoviários, que se caracterizam por conter várias
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empresas atuando em concorrência ao mesmo tempo, resultando em um clima hostil e de
atenção contínua.
Também são responsáveis por apoiar os clientes para embarque e desembarque dos veículos,
além da acomodação das bagagens transportadas. O principal fator de estresse destes
profissionais consiste na ocorrência de atraso de horário na chegada do veículo, restando ouvir
as reclamações e acalmar os clientes.
Como os serviços de transporte ofertados pelas empresas brasileiras são muito parecidos, a
decisão do cliente é baseada no atendimento e na primeira impressão, contato realizado pelo
agente de vendas. Com políticas comerciais distintas para cada empresa, estes agentes precisam
conhecer as rotas operadas, bem como ter autonomia para concretizarem a venda do serviço ao
cliente que, sabendo de seu poder de decisão, barganha de muitas formas.
A seleção por colaboradores que desempenham a função de agente de vendas se deu devido ao
fato de esta ter sido identificada como a função que apresentou a maior rotatividade no quadro
de funcionários nos 18 meses que antecederam a pesquisa, alcançando uma média de 24%, e
encontrando-se consideravelmente mais elevada que a média de rotatividade da empresa em
geral (17%). As cinco reuniões podem ser assim descritas:
•

Reunião 1 (28 de setembro de 2018) – Campo Grande (n = 7, sendo 2 de Dourados, 2
de Campo Grande, 2 de Rondonópolis, e 1 de Cuiabá);

•

Reunião 2 (05 de outubro de 2018) – Curitiba (n = 6, sendo 1 de Florianópolis, 3 de
Curitiba, e 2 de São Paulo);

•

Reunião 3 (10 de outubro de 2018) – Cascavel (n = 7, sendo 3 de Cascavel, 1 de
Maringá, 1 de Presidente Prudente, e 2 de Porto Alegre);

•

Reunião 4 (19 de outubro de 2018) – Porto Velho (n = 7, sendo 3 de Porto Velho, 2 de
Rio Branco, e 2 de Jaru);

•

Reunião 5 (20 de outubro de 2018) – Manaus (n = 6, sendo 3 de Manaus, 1 de Boa Vista,
1 de Rio Preto da Eva, e 1 de Presidente Figueiredo).

A escolha dos participantes foi realizada por meio de conversa com o gerente das filiais, sendo
solicitado que indicasse um membro ativo, de destaque no desempenho de suas funções,
visando-se entrevistar pessoas com o perfil desejado pelos líderes locais. A identificação dos
fatores positivos e negativos para o perfil desejado foi utilizada visando a melhoria para a
atração de outros profissionais com este mesmo perfil. A idade média dos participantes foi de
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32 anos, variando entre 21 e 48 anos; havendo prevalência para o sexo masculino (55,57%, n =
19), com tempo médio de casa de 3 anos e 9 meses, sendo que o entrevistado com maior tempo
de empresa está há nove anos no quadro de funcionários.
Levando-se em consideração a necessidade estabelecida em literatura (Greenbaun, 2000;
Santos & Fogliatto, 2002) acerca da presença de moderadores durante as reuniões focus group,
e o fato de este pesquisador participar da empresa em cargo de liderança (o que poderia
ocasionar receio e/ou constrangimento nos colaboradores para emitir sua real opinião), as
reuniões foram conduzidas por pessoa especializada, com formação em Psicologia
Organizacional, que seguiu um roteiro de perguntas pré-estipulado (Apêndice B). Também
houve acompanhamento de uma segunda psicóloga organizacional com objetivo de analisar a
reação dos entrevistados e obter informações adicionais, as quais a entrevista não pudesse
captar, sendo produzido um relatório específico para este trabalho.
Os participantes foram informados sobre os objetivos da pesquisa e, concordando com a
participação, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE, Apêndice C).
As reuniões foram gravadas em áudio com a intenção de não expor a imagem dos entrevistados
e deixá-los mais à vontade, tendo duração máxima de duas horas. Os participantes foram
informados sobre a reunião ser gravada em áudio, mas lhes foi garantido que sua identidade
seria preservada para fins de privacidade.
O agendamento das diferentes reuniões foi realizado de forma que as mesmas pudessem ocorrer
com intervalos menores possíveis entre elas, com vistas a obter informações que representassem
um panorama de um mesmo período da empresa.

3.3.1.1 Roteiro das reuniões
O roteiro utilizado para a orientação das reuniões foi construído conforme proposto por Krueger
& Casey (2009), os quais indicam que o primeiro passo para isso é a constituição de um objetivo
para as reuniões. Neste estudo, adotou-se o seguinte objetivo: “Entender o ambiente de trabalho
dos melhores colaboradores no cargo de agente de vendas, desde o momento em que tomou
conhecimento da existência da empresa até os momentos atuais, além de identificar os fatores
que mais interferem em sua rotatividade”.
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A literatura também indica que as reuniões sejam iniciadas com questões de aquecimento, com
assuntos mais amenos para, posteriormente, abordar o tema central, tornando uma discussão
mais rica de detalhes, buscando terminar com um resumo dos pontos discutidos (Santos &
Fogliatto, 2002). Assim, estabeleceu-se um roteiro composto por 12 questões, as quais foram
divididas em cinco blocos, que se relacionaram com cada momento e intensidade da relação de
trabalho, a saber: 1) bloco introdutório – focado no momento anterior à contratação, buscando
compreender como os colaboradores conheceram a empresa e a vaga de trabalho; 2) bloco
transitório – buscou entender o processo de decisão sobre a vaga de trabalho (o que interferiu e
como esta decisão foi tomada); 3) bloco de questões-chave – abordou o ambiente de trabalho
do colaborador, já como empregado da empresa, discutindo os fatores que auxiliam ou
prejudicam sua permanência na mesma; 4) bloco resumo – visou descrever condições e
elementos que pudessem não ter ficado claros nos blocos anteriores, e; 5) bloco final – objetivou
entender o grau de aceitação dos participantes acerca da política organizacional atual e os
motivos que levariam ou não a uma indicação da empresa para uma outra pessoa.

3.3.2 Questionários de Desligamento
Os questionários de desligamento foram realizados entre janeiro e dezembro de 2018 com 27
colaboradores que ocupavam o cargo de agente de vendas e que solicitaram seu desligamento
da empresa, no momento da saída. Esses questionários são realizados de forma regular, por um
profissional ligado ao GEP – que não tenha ligação direta com o colaborador desligado, visando
aumentar a autenticidade das informações –, no momento do desligamento do colaborador do
quadro de empregados.
A decisão por analisar estes questionários se deu devido ao fato de que essas pessoas estavam
insatisfeitas com o trabalho dentro da organização. Assim, buscou-se verificar a opinião das
mesmas acerca da empresa e do ambiente de trabalho, além de identificar os motivos que os
levaram a solicitarem o desligamento, buscando-se compreender os fatores determinantes para
a desistência do colaborador em permanecer na empresa.
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3.4 Análise dos Dados
A análise dos dados foi conduzida por meio da organização e preparo para leitura de todo o
material coletado. O pesquisador realizou, individualmente, uma análise de conteúdo (Bardin,
1977) de todos os dados e informações obtidos nas reuniões focus group e questionários de
desligamento.
Após a transcrição das reuniões focus group, realizou-se a codificação e microanálise dos dados,
conforme preconizado por Godoi et al. (2006), considerando-se os cinco blocos de questões
contidos no roteiro.
Os dados obtidos pela análise dos questionários de desligamento foram tabulados e analisados
quantitativamente por meio de números e percentuais associados.

34

4.

Resultados

A descrição dos resultados deste trabalho está dividida em tópicos e subtópicos, a fim de
possibilitar uma melhor compreensão do conteúdo deste capítulo. Primeiramente é feita uma
apresentação da organização e do histórico das ações que vêm sendo tomadas para tentar
melhorar a atração e retenção dos colaboradores. No segundo tópico, são apresentados os
resultados obtidos com a realização das reuniões focus group, o qual está subdividido de acordo
com os blocos de questões que compuseram o roteiro das reuniões. Por sua vez, o terceiro tópico
aborda os resultados obtidos a partir da análise dos questionários de desligamento por
solicitação do próprio colaborador, realizadas no ano 2018.

4.1 Apresentação da Organização
Em dezembro de 2011, a empresa iniciou um processo de reorganização, com objetivo de
modernizar a gestão, pressionada por resultados negativos nos anos anteriores. No diagnóstico,
percebeu-se um elevado índice de rotatividade entre seus colaboradores, falta de processos
claros, além de muitos colaboradores antigos, “proprietários” de suas posições.
Após as análises estratégicas, foi montado um mapa estratégico, distribuído em perspectivas
(figura 9), priorizando a perspectiva de recursos, principalmente com recursos humanos. Em
uma empresa de prestação de serviços, a importância das pessoas em sua execução e
diferenciação perante o cliente é primordial.
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Figura 9 – Mapa estratégico.
Fonte: Zamboni (2013).

Estabeleceu-se como meta o desenvolvimento de uma gestão estratégica de pessoas, buscando
melhorar o ambiente interno de trabalho, para fixar a equipe através da retenção dos
colaboradores atuais e melhorar a atração de profissionais no mercado, esperando melhorar o
ambiente de trabalho e intensificar a produtividade da equipe atual. Nas figuras 10 a 15, podese constatar a evolução dos mapas ao longo do tempo e a criação de valor para o colaborador:
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Figura 10 – Mapa estratégico da empresa no ano 2012.
Fonte: Dados da pesquisa.
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Figura 11 – Mapa estratégico da empresa no ano 2013.
Fonte: Dados da pesquisa.
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Figura 12 – Mapa estratégico da empresa no ano 2014.
Fonte: Dados da pesquisa.
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Figura 13 – Mapa estratégico da empresa nos anos 2015 e 2016.
Fonte: Dados da pesquisa.
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Figura 14 – Mapa estratégico da empresa no ano 2017.
Fonte: Dados da pesquisa.
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Figura 15 – Mapa estratégico da empresa no ano 2018.
Fonte: Dados da pesquisa.
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Como pode ser visto nas figuras 10 a 15, as ações estratégicas propostas visam o melhoramento
da relação entre empresa e colaboradores, buscando entendimento, aproximação e
desenvolvimento da equipe de trabalho. A maturidade da equipe é trabalhada através do tempo
como estratégia organizacional, para que as políticas se tornem parte da cultura da empresa.
As principais ações realizadas entre 2012 e 2018 para a transformação nos recursos humanos
foram:
•

Reestruturação do departamento por meio da separação da função burocrática de
controle e parte legal (departamento pessoal – DP) da área de desenvolvimento humano,
focada em treinamento e desenvolvimento da equipe;

•

Criação do grupo “gestão estratégica de pessoas” (GEP), que possui o objetivo de
desenvolver e capacitar os colaboradores em tempo integral, com foco em entender e
atender a ideologia da empresa, com olhar nas tendências de mercado nos assuntos
relacionado à pessoa. O GEP não tem somente o papel individual de gerir pessoas, mas,
principalmente, preparar todo o corpo gestor da empresa para atuar na gestão de pessoas.
É responsável também por toda a comunicação interna da organização;

•

Criação de uma missão específica para o departamento de desenvolvimento humano
que passaria a se chamar GEP: “Agir como facilitador na evolução do capital humano,
visando o alcance dos objetivos da empresa sendo referência na busca de soluções juntos
aos parceiros de negócios”. Essa missão possui objetivo organizacional, direcionando
as atividades a serem desenvolvidas pelas pessoas com foco no resultado da empresa
(figura 16);
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Figura 16 – Proposta de valor ao cliente da empresa objeto da pesquisa.
Fonte: Dados da pesquisa.

•

Construção de indicadores quantitativos (KPI) de forma que pudesse ser acompanhada
a evolução no desempenho de cada projeto. A evolução dos indicadores, sua
compreensão e devida utilização pelas lideranças acontece de acordo com a maturidade
e desenvolvimento da consciência sobre o assunto. Anualmente estes indicadores são
visitados para apreciar sua relevância na medição dos projetos e processos;

•

Implantação de novas ferramentas de gestão, tornando possível a empresa estabelecer
ações mais assertivas com base em análise mais aprofundada dos números da área:
o Profundidade das análises;
o Ações pautadas em planejamento estratégico;
o Redução das margens de erro nas tomadas de decisões;
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o Visão sistêmica do negócio;
o Redução dos impactos negativos em outras áreas nas tomadas de decisões;
o Segurança quanto à viabilidade dos investimentos;
o Disponibilidade de informações que antes eram limitadas há um público restrito;
o Compartilhamento de informações estratégicas ao nível tático e operacional,
promovendo inovação e sustentabilidade;
o Foco na solução;
o Visualização dos valores implicitamente obtidos nas análises;
•

Intensificação e burocratização na comunicação interna da empresa, normatizando
desde as reuniões gerenciais até os veículos de comunicação, proporcionando acesso
sobre a empresa a todos os colaboradores. Como última atividade, deu-se a criação do
“espaço do colaborador” (EDC), um portal eletrônico onde o colaborador possui acesso
às suas informações, acessa processos, realiza treinamentos e recebe notícias técnicas e
sociais da sua função, se tornando o principal veículo de contato entre empresa e
colaborador;

•

Implantação da avaliação das equipes através da prática do feedback periódico
(acompanhamento no período de experiência 30, 60, 90, 120 e 180 dias). Além disso,
de forma consciente, os gestores promovem o feedback 90º e, algumas vezes, de acordo
com a liderança específica, a técnica 180º, o que possibilita a fidelização do colaborador
em relação ao líder e a clareza daquilo que se espera enquanto liderado, promovendo
uma relação de confiança (valor) que permite o desenvolvimento da equipe e o
alinhamento dos processos de forma leve e participativa;

•

Foi desenvolvido um método de remuneração variável ligado aos indicadores de cada
área, com o objetivo de incentivar as melhores práticas e o alcance dos resultados da
empresa, de acordo com seu planejamento anual; permitindo uma sinalização clara dos
objetivos a serem atingidos pela equipe;

•

Criação de uma escola voltada para o desenvolvimento de líderes e gestão, focando no
lado comportamental. Por ter processos consolidados, mas não descritos, transferiu-se
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a responsabilidade de preparação técnica para os encarregados diretos, direcionando o
foco do treinamento para melhorar nossos gestores de equipe, capazes de utilizar as
ferramentas de gestão acima citadas;
•

Criação do departamento psicossocial, com o objetivo de trabalhar o lado psicológico e
social de cada indivíduo, atuando nos problemas externos ao trabalho, mas que de
alguma forma interferem no rendimento e na percepção da imagem pelo colaborador.
Com foco humanista, atende todo tipo de situação de risco, buscando recuperar pessoas
em estado de risco.

Para a consolidação destas ações é necessário tempo e atuação por parte do GEP, transmitindo
conceitos, alterando processos e desenvolvendo os líderes de cada departamento para estarem
aptos na execução. Estas ações trouxeram melhoria na retenção de pessoas, comprovado pelo
aumento gradativo no tempo de permanência das pessoas na empresa (figura 17), mesmo com
a renovação sentida pela saída de antigos colaboradores nos cargos de liderança.

Figura 17 – Gráfico apresentando o relatório sobre o tempo de casa da empresa (dados até julho de 2018).
Fonte: Dados da pesquisa.

Atualmente, a organização busca consolidar o novo ambiente de trabalho por meio da descrição
dos processos e sua vinculação com o cargo responsável pela sua execução. Também é
necessário pontuar os indicadores responsáveis pela demonstração do desempenho do processo
e por consequência da pessoa responsável por tal processo. Isso ocasiona clareza para as pessoas,
que identificam suas entregas, facilita o desenvolvimento do trabalho, dando liberdade de
atuação e decisão para os cargos técnicos, já que suas alçadas estão claras através da descrição
de processos e indicadores com metas claras.
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Entretanto, alguns cargos possuem ainda índices de rotatividade incompatíveis com a ideologia
desenhada. Como exemplo cita-se o cargo de “agente de vendas”, responsável pelo atendimento
dos passageiros nos pontos de venda e também pelo atendimento e recepção dos clientes no
momento de embarque e desembarque dos veículos, que apresenta índice de rotatividade (tabela
1) muito acima da média da empresa.

Tabela 1 – Rotatividade por função operacional – janeiro de 2017 a junho de 2018.
CARGO
Agente de vendas
Motorista interestadual
Motorista intermunicipal
Motorista instrutor

TOTAL
89
84
23
4

QUADRO ATUAL
368
597
161
28

% DE GIRO DO QUADRO
24,18
14,07
14,29
14,29

Fonte: Dados da pesquisa.

Portanto, foi levando-se em consideração essa maior rotatividade dos colaboradores agentes de
vendas que decidiu-se realizar as reuniões focus group com profissionais lotados nesse cargo
da empresa, cujos resultados são apresentados no tópico a seguir.

4.2 Reuniões Focus Group
Previamente à apresentação dos resultados obtidos com as reuniões focus group, é importante
citar que os agentes de vendas que participaram das entrevistas se mostraram receptivos e
abertos em discutirem as temáticas propostas. Desde o primeiro contato, o entusiasmo foi
evidenciado pelas profissionais que realizaram as reuniões, que constataram o sentimento de
gratidão e reconhecimento por parte dos colaboradores por terem sido indicados pelos líderes
como agentes de vendas de destaque.
Houve participação e envolvimento nas discussões propostas, bem como foi possível perceber
que os agentes se sentiram confiantes para levarem e apontarem as dificuldades que impactam
na realização de sua atividade laboral.
Para as psicólogas, foi nítida a preocupação e, por algumas vezes, indignação para resolver
problemáticas que impactam no dia a dia da operação e até mesmo no clima organizacional da
própria agência. Essas problemáticas apontadas, por muitas vezes, se referiram a situações

47

simples, de necessidades básicas e de infraestrutura, mas também houve relatos de
problemáticas mais complexas, como a submissão a uma hierarquia e suporte em alguns
procedimentos que poderia acaba por dificultar a solução de situações adversas ocorridas com
os clientes.
De forma geral, as profissionais que realizaram as reuniões relataram que, ainda que tenham
sido apontadas dificuldades, a força da marca da empresa foi evidenciada pelos participantes
com muito carinho, reforçando o orgulho de pertencer ao quadro de colaboradores da mesma.

4.2.1 Bloco Introdutório
A primeira questão do roteiro das reuniões buscou abordar como os colaboradores participantes
conheceram a empresa e a vaga de trabalho que ocupam. Conforme demonstra a figura 18, a
principal forma de conhecimento acerca da empresa por parte dos profissionais participantes
das reuniões focus group foi por meio da “indicação” (35,7%), seguida por “experiência com a
empresa” (23,8%), “segmento econômico” (19,1%), “local de trabalho” (11,9%) e “outros”
(9,5%).

Como conheceu a empresa
40,0%

35,7%

35,0%
30,0%

23,8%

25,0%

19,1%

20,0%

11,9%

15,0%

9,5%

10,0%
5,0%
0,0%

Indicação

Experiência
com a
empresa

Segmento
econômico

Local de
trabalho

Outros

Figura 18 – Gráfico apresentando o percentual de relatos sobre a forma como os colaboradores participantes
conheceram a empresa.
Fonte: Dados da pesquisa.

48

Constata-se portanto, que a indicação foi o principal meio pelo qual os colaboradores passaram
a conhecer a empresa, sendo relatado que após receberem a indicação positiva de um ente de
confiança, da família ou do seu relacionamento social, se sentiram mais seguros e confortáveis,
tanto para consumirem os serviços oferecidos pela empresa, quanto para tomarem a decisão
sobre a escolha da empresa na qual se candidatariam a uma função, como pode ser verificado
na fala de alguns participantes:

•

•
•

“Conheci a [nome da empresa] como passageiro. Fui fazer uma viagem, fui
indicado a comprar lá ... foi meu primeiro contato ... questão de trabalho foi
por um amigo que trabalhava na empresa, eu fiquei desempregado e ele me
indicou. Eu pesquisei sobre a empresa e gostei porque é uma empresa que
trata as pessoas como família”
“Conheci através do meu padrasto. Ele era motorista de encomenda, eu
morava em [outro município] e vim morar aqui. Estava desempregada e ele
me indicou. Aí entreguei o currículo e fui chamada”
“Eu conheci a empresa através da minha avó, eu ia com ela até a rodoviária
para embarque ... depois tive a indicação para trabalhar na empresa”

Devido ao tempo de trabalho da empresa no setor, o segundo ponto mais relatado como o de
conhecimento acerca da empresa consistiu na experiência anterior com a mesma, seja por meio
da utilização dos serviços prestados, ou mesmo pela participação da empresa em suas rotinas
há longos anos:

•

“Eu conheci através de viagens, a gente ia para Floripa [Florianópolis]
porque tem parente lá”

É interessante observar que, após longo período em contato com a empresa por meio da
utilização de seus serviços, trabalhar na empresa passou a ser, no relato dos pesquisados, um
“sonho”:

•

“Na verdade, eu conheci a [nome da empresa] quando era criança. Inclusive,
minha primeira viagem de ônibus foi pela [nome da empresa] ... Eu cresci e
comecei a trabalhar numa outra empresa de ônibus. Eu cresci e tinha um
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•

sonho em trabalhar na [nome da empresa] e falava: um dia vou trabalhar
na [nome da empresa]!”
“Na época [que conheceu], eu tinha terminado o ensino médio. Eu
trabalhava próximo de uma fazenda do gerente da empresa, mas eu não
sabia que ele era gerente dessa empresa. Aí, com o passar do tempo, vi
aqueles ônibus passando. Eu ficava na área da casa pra ver os ônibus
passando e ver os desenhos das araras. Eu falava: um dia ainda vou
trabalhar nesse ônibus aí!”

O segmento econômico em que a empresa atua também é propício para que os profissionais
que atuam no mesmo setor, porém, em organizações distintas, acabem tendo um primeiro
contato com as demais empresas que atuam naquele segmento. As pessoas se tornam
profissionais em determinada tarefa, como é o caso do “agente de vendas” em transporte
rodoviário, permitindo que sua entrada em outras empresas seja muito mais simplificada, pela
facilidade de adaptação e produtividade que possivelmente apresentará. Pode haver mudança
geográfica, ou mesmo de cargo e área, mas a pessoa se fixa nas empresas do mesmo segmento
econômico:

•
•

“Eu trabalhava em outra empresa de viagem e me chamaram para cá”
“Conheci através de um colega. Eu trabalhava no transporte coletivo e ele
no transporte rodoviário, aí me enfiei na encomenda [outro setor de atuação
da empresa] e tive uma promoção. Acabei na agência e estou lá”

Outro fator contribuinte para o primeiro contato entre os atuais colaboradores e a empresa
atrela-se à questão do segmento econômico citado anteriormente, porém, trata-se
especificamente de um dos ambientes em que a empresa desempenha sua prestação de serviços:
o terminal rodoviário, que se torna um ponto de disseminação da imagem da empresa
consideravelmente relevante. Os terminais rodoviários são pontos geográficos laborais que
concentram pessoas de diversas empresas, se tornando um ambiente comum, onde as pessoas
trocam de empresa, mas permanecem no mesmo setor e ambiente de trabalho:

•

“No meu estado ela é uma das empresas mais importantes. Eu comecei a
trabalhar na rodoviária e quando eu saí de uma empresa lá, eu tive
oportunidade de entrar nela”
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•

“Bom, eu conhecia a empresa, na verdade eu sempre gostei de ônibus, desde
de pequeno ... eu morava a uma quadra da rodoviária, ai eu ficava na janela
esperando os ônibus entrarem na rodoviária, e 90% deles era [nome da
empresa]... foi passando um tempo, cheguei a desenhar ônibus , desenhei
muitos ônibus da [nome da empresa] e foi passando um tempo, trabalhando
em outras empresas, mas sempre observava ônibus... ai passou mais um
tempinho vim trabalhar na empresa, e está sendo interessante”

4.2.2 Bloco Transitório
As questões transitórias (questões 2 e 3) do roteiro buscaram entender o processo de decisão
dos colaboradores sobre a vaga de trabalho, incluindo sua motivação para pleitearem a mesma.
A figura 19 demonstra, de forma sintética, quais as principais motivações relatadas pelos
participantes das reuniões, havendo prevalência para a vontade de adquirir “novas experiência
e/ou oportunidades” (48,5%), seguida pela “necessidade e/ou única opção” (33,3%) e pelo
desejo de “mudança de ambiente” (18,2%).

Motivo da escolha pela empresa
48,5%
50,0%
45,0%
40,0%

Novas experiência e/ou
oportunidades

33,3%

35,0%
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30,0%
25,0%

18,2%

20,0%
15,0%

Mudança de ambiente

10,0%
5,0%
0,0%

Figura 19 – Gráfico apresentando o percentual de relatos associados ao motivo que levou os participantes
a escolherem a empresa como seu local de trabalho.
Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme observado, a busca por novas experiências e/ou oportunidades foi o principal fator
que motivou os colaboradores a buscarem a empresa em questão. Os profissionais que deram
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este relato estavam empregados, porém, buscavam desenvolvimento de carreira, considerando
a empresa como uma melhor proposta para seus objetivos, em detrimento à organização em que
trabalhavam anteriormente:

•
•

“Foi por sempre gostar de trabalhar no meio de transporte e o desejo de
trabalhar na [nome da empresa]. A gente tem nossos objetivos, tem várias
oportunidades dentro da empresa. Ela reconhece o funcionário”
“No meu caso, eu estava desmotivado na outra empresa que eu trabalhava,
o dono fez uma proposta pra eu ser transferido pra [outra cidade]... só que
a proposta não dava nada. Eu escolhi a [nome da empresa] porque ela dá
essa possibilidade, ela valoriza as pessoas. Então eu tive a oportunidade...
com salário um pouco melhor e as oportunidades que a empresa oferece”

Ao relatar sobre as oportunidades e o reconhecimento do funcionário, provavelmente os
colaboradores se referissem à possibilidade de promoção na carreira, aos incentivos e
oportunidades oferecidas pela empresa para que realizem cursos e atualizações (focados em
comportamento, conhecimentos e competências), às premiações dadas ao “trabalhador do mês”,
como cesta básica e folga dupla, às cortesias que lhes são oferecidas durante suas férias e folgas
para que possam viajar, a flexibilidade de escalas, entre outros benefícios fornecidos.
Importante ressaltar que este também foi o principal fator motivador, mesmo nos casos em que
os colaboradores trabalhavam em outros setores da economia, não possuindo experiência no
ramo de transporte de pessoas:

•
•

“Eu trabalhava com meu irmão em supermercado ... eu não queria mais
trabalhar com meu irmão, daí eu levei o currículo lá e fiz entrevista. Cerca
de um mês depois comecei a trabalhar”
“A [nome da empresa] é uma empresa enorme, muito conhecida, potencial
grande, então primeiro veio a vontade. Eu nunca trabalhei com venda de
passagens, mas sempre gostei de trabalhar com pessoas, claro que tem os
prós e os contras, mas eu gosto de trabalhar na empresa. Então são vários
acontecimentos, desde a entrevista, você vai se apegando ao trabalho, às
pessoas”

Também, a necessidade e/ou única opção foi fator considerável em motivar os colaboradores a
pleitearem uma vaga na empresa. Trata-se, neste caso, de pessoas que estavam à procura de
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emprego e não tinham outra opção ou proposta de trabalho, restando-lhes aceitar a oferta,
mesmo sem ampla noção das funções ou da empresa. Nota-se, pelos relatos, que a empresa se
tornou vista como uma organização que dá oportunidade a quem não possui experiência:

•
•
•

“Estava à procura do primeiro emprego mesmo. Foi a primeira empresa que
deu”
“Eu fiquei quatro anos desempregada quando mudei pra Florianópolis... aí,
eu não tenho o currículo muito bom, e a [nome da empresa] foi a única que
abriu as portas para mim; e estou aí hoje”
“Eu tinha terminado o ensino médio, estava com 18 anos e aí, geralmente,
não dão oportunidade para quem não tem experiência. Eu passei um ano
entregando currículo e ninguém me chamou. Quando surgiu a oportunidade
na [nome da empresa] eu levei meu currículo. Quando eu fui, estavam
contratando para trabalhar na agência e eu aceitei”

A busca por “mudança de ambiente” foi o fator motivador com o menor percentual dos relatos,
mas ainda assim, considerável (18,2%). Trata-se das pessoas que estavam trabalhando em
outros setores da economia, mas que alegavam atividade laboral intensa, falta de estabilidade
financeira e de carga horária, além de desvalorização, conforme pode-se perceber em alguns
relatos:

•

•
•

“Na verdade, eu pensava em ficar na outra empresa que eu estava, mas
como era uma função que tinha que ficar viajando... cobria férias, não tinha
funcionário, tinha que ficar até contratar outro; e como estava próximo de
casar ... casei e 5 dias depois quiseram me mandar para [outra cidade]. Foi
quando eu saí, aí procurei outras coisas, mas como vi que não ia dar certo,
aí fui lá e procurei uma vaga. Me deram uma oportunidade e entrei”
“Eu precisava inicialmente para pagar a faculdade. Antes eu trabalhava em
eventos: um mês era bom e outro não. Então precisava de uma coisa fixa
para pagar a faculdade”
“Eu trabalhei sete ou oito anos no [em um teatro]. Quando você tem
responsabilidade com trabalho, a noite você não tinha horário para chegar
e não tinha horário para sair. Dificilmente eu pegava férias lá. Percebi que
o comportamento deles foi mudando, aí eu decidi que ia dar um fim nisso
para poder dedicar um tempo a mais para meus filhos. Falei com meu irmão
e ele me falou sobre a [nome da empresa]. Disse que era uma empresa que
dava oportunidade. Deu certo e hoje eu agradeço. É um trabalho diferente
de tudo que tinha feito, mas estou fazendo algo que eu gosto”
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4.2.3 Bloco de Questões-Chave
As questões do bloco de questões-chave (4 a 9) versaram sobre o ambiente do colaborador já
como empregado da empresa, discutindo os fatores que auxiliam ou prejudicam sua
permanência na mesma. Neste momento do contrato de trabalho, as pessoas já possuem
conhecimento do seu local de trabalho, bem como do funcionamento da empresa. Neste quesito,
foram obtidos relatos que possuem viés positivo e negativo, os quais podem ser analisados de
forma individual, entendendo-se o ambiente de trabalho, e de forma conjunta, para compreender
a área de interesse das pessoas.
A figura 20 demonstra que os fatores que mais interferem na permanência dos colaboradores
participantes das reuniões focus group são, em ordem decrescente: processos organizacionais
(42,6%), ambiente de trabalho (35,1%), benefícios (11,4%), carreira (9,0%) e compensação
(1,9%).

42,6%
35,1%

11,4%

9,0%
1,9%

Figura 20 – Gráfico apresentando o percentual de relatos associados aos fatores que interferem positiva ou
negativamente na permanência dos colaboradores na empresa.
Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme observado, os processos organizacionais são o fator que mais interfere na
permanência dos colaboradores na empresa, consistindo na forma com que a empresa se
estrutura para proporcionar o espaço de trabalho, demonstrando o estilo de gestão, sua estrutura
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organizacional, seus processos e o compromisso organizacional. Esse fator, na opinião dos
colaboradores, interfere tanto de forma positiva quanto negativa.
Nos relatos de interferência dos processos organizacionais de forma positiva, constatou-se que
a empresa é bem vista pelos colaboradores participantes, conforme se observa nos relatos:

•
•

“Eu nunca me deixei atrair pelo que vejo na rodoviária. As empresas são
muito desorganizadas, as visões e a forma com que lidam com os
funcionários não é igual da [nome da empresa]”
“Eu vejo que a empresa sempre quer algo melhor de referência para as
demais, se não fosse a [nome da empresa] não existia as demais, é como se
a [nome da empresa] fosse o pai. Antes não tinham outras agências aqui na
rodoviária; depois da [nome da empresa] que foram aparecendo outras. Às
vezes, na concorrência custa mais barato, mas a nossa referência é a melhor
possível, que é nosso atendimento, o tempo que ela tem, sua história. Em
qualquer canto do Brasil ela é conhecida. Para mim vai ser sempre a matriz”

Já ao se analisar os relatos da interferência dos processos organizacionais de forma negativa,
observa-se que os colaboradores reivindicam maior autonomia em seu posto de trabalho, o que
lhes possibilitaria melhoria no fluxo e desempenho de suas funções, além de passarem uma
imagem mais positiva da empresa para os clientes com os quais estão lidando diretamente:

•
•
•

“A gente não tem autonomia para resolver certas situações”
“A gente podia ter um pouco mais de autonomia”
“Quando eu entrei, alguns de nós tínhamos acesso a uma senha que permitia
fazer cadastro, marcação de passagem, de cortesia... hoje, nem o
encarregado da gente tem mais isso. Temos que ligar na central e é uma
dificuldade imensa. Quando consegue falar, às vezes a atendente é nova e
não sabe te ajudar. Então, se a gente está aqui dentro, foi contratado, porquê
não ter confiança de a gente ter uma senha?! Ia facilitar para todo mundo.
Eu vejo como uma ofensa tirar a senha da gente. Aí o que gera é que tem
que ligar para central, tem a dificuldade de ser atendido, o cliente às vezes
não tem paciência, e eu dou razão, porque eu não gostaria de comprar uma
passagem e ter que ficar 40 minutos esperando para meu problema ser
resolvido”

Tais relatos chamam a atenção para um fato que, de forma curiosa, ocorre de forma generalizada
na empresa e só foi constatado de maneira notória nesta pesquisa. A falta de autonomia não é
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específica do cargo de agente de vendas. A partir dos relatos pôde-se refletir e constatar que a
empresa possui como característica a controladoria dos processos pelo setor gerencial, o qual é
composto por colaboradores que possuem bastante tempo de casa e se habituaram a esse aspecto
controlador, sem adotarem hábitos de transferência de conhecimento ou delegação do processo
de decisões por meio do treinamento e qualificação de colaboradores com cargos menores na
hierarquia da empresa. Percebe-se ainda que essa estratégia causa dependência pessoal entre
líder e liderado, gerando cumplicidade na equipe.
O segundo fator que mais interfere na permanência do colaborador na empresa, o ambiente de
trabalho, inclui fatores como o relacionamento do funcionário com seus companheiros, a
estrutura oferecida, o reconhecimento, a sinergia entre sua carreira e a proposta da empresa,
bem como quais os desafios e oportunidades que poderão surgir. Dos profissionais que
relataram esse fator, a maioria demonstrou que esse fator contribui positivamente, relatando
que as equipes possuem características de famílias, que há companheirismo na maior parte do
tempo:

•

•
•

“Eu gosto de trabalhar na [nome da empresa], tem alguns problemas, mas
eu acho que vai melhorar, a gente tem um diferencial que é de ser como uma
família, mudou a gerência e a gente vê que hoje tem gente que briga pela
gente, por isso eu ainda continuo aqui”
“Eu tenho vários amigos que são muito bons de trabalhar, quando tem
alguma coisa errada a gente se junta e resolve junto, às vezes a gente passa
do horário para resolver um problema juntos, isso é muito importante”
“O ambiente de trabalho, pela consideração e respeito que se tem, então
isso traz a união com nossos colegas de trabalho e é muito satisfatório, então
isso que conta. Já cheguei em outras agências e é interessante ver o respeito
dos funcionários, seja com o zelador, os encarregados ou qualquer outra
pessoa, o respeito é o mesmo. A [nome da empresa] é uma empresa que trata
bem os funcionários, que se preocupa com o atendimento”

Sob o ponto de vista da interferência negativa do local de trabalho na permanência dos
profissionais na empresa, pode-se observar que alguns relatos citam a necessidade de maior
aproximação entre a gerência e a agência de vendas, principalmente no empenho dos gestores
em resolver problemas estruturais como a falta de ar condicionado, de cadeiras adequadas, de
segurança, de banheiros específicos para os funcionários, computadores, dentre outros itens que
consideram básicos para desempenharem suas atividades, mas que são escassos em algumas
localidades.
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•
•

•

“O que mais me incomoda é a espera no atendimento da central, a gente
quer resolver o problema e não consegue, além disso a falta de ar
condicionado, e um pouco da desunião entre gerência e agência”
“Não ter um banheiro para os funcionários deixa a gente insatisfeito. Nós
temos que usar o banheiro da rodoviária, mas eles são podres, horríveis. A
questão dos deficientes também, lá não tem caixa mais baixo, as cadeiras
dos funcionários não são da altura do balcão, na nossa agência não tem
televisão, falta manutenção”
“A sala sem segurança nenhuma, fomos assaltados duas vezes a pouco
tempo. O ar condicionado... a gente trabalha no calor horrível. Cadeira a
gente não tem, trabalhamos com aquelas cadeiras de bar, as mesas nem
chave têm. Um computador presta e o outro não... é um descaso muito
grande com a gente... a nossa liderança é muito fraca. Os caras não têm
conhecimento, não tem estrutura. O nosso próprio gerente, se hoje ele fosse
arrumar um emprego, ele não conseguiria porque ele não tem estrutura, não
tem estudo, não tem nada. Eu vou na agência de [nome de outra empresa]
tem ar condicionado, as gavetas têm chave, tudo bonitinho; tudo funciona,
tudo organizado. Porque não funciona no nosso? Será que é a empresa
[nome da empresa] que não quer? A empresa jamais negou nada... a nossa
realidade é essa, é precária!

Os benefícios oferecidos aos colaboradores, que não incluem o salário, consistem em outro
fator citado como de interferência em sua permanência na empresa, tanto de forma positiva
quanto negativa. Positivamente, os relatos demonstram que a flexibilidade de horários,
negociação de folgas (quando necessário), o reconhecimento pelo esforço e a estabilidade de
carga horária são diferenciais da empresa perante suas concorrentes:

•
•
•

“No meu caso, eu não quis o outro [emprego em outra empresa] porque eu
acho que no Brasil não tem empresa com tantos benefícios que a [nome da
empresa] oferece”
“Nessa questão de horário é muito bom. Se precisar faltar ou chegar mais
tarde eles dão um jeito, é só conversar”
“Eu também pelo reconhecimento. Eu trabalhava na [nome de outra
empresa do setor]. Eu pedi minhas contas porque estava há 42 dias sem
folga. Aqui na [nome da empresa], se eu tiver de folga depois de amanhã,
por exemplo, e precisar de uma folga amanhã, a gente pode conversar”
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Entretanto, os relatos negativos quanto aos benefícios enfatizaram que a empresa não oferece
alguns quesitos que outras empresas do setor proporcionam; o que seria compensado pelo
ambiente e equipe de trabalho, conforme se vê:

•

“Nós não temos plano de saúde aqui em Cascavel, não temos muita coisa
que outras empresas têm. A vontade de ficar [na empresa] é mais pela
convivência com os colegas, a gente é bem amigo... então, eu acho que o
porquê de ficar é pela equipe. Tem algumas coisas falhas, mas a equipe
motiva a gente”

Um fator que foi relatado por interferir na permanência dos funcionários apenas de forma
positiva foi o quesito carreira, que consiste na capacidade da empresa em ofertar
desenvolvimento e oportunidade para as pessoas. Nesse sentido, constatou-se que as pessoas se
sentem satisfeitas com a possibilidade de fazer treinamentos, se atualizarem profissionalmente
quanto às suas funções e pelo fato de a empresa lhes oferecer oportunidade de crescimento
profissional:

•
•
•

“Eu também sinto orgulho quando tenho oportunidade de fazer treinamento”
“Você é reconhecido no transporte porque a [nome da empresa] é referência
em transporte. Me sinto lisonjeada de fazer parte dessa família e me sinto
reconhecida pelas pessoas”
“Eu penso em sair da [nome da empresa] se for para crescer
profissionalmente; por exemplo, me formar, passar num concurso e ter
estabilidade. Mas, se for para sair para qualquer outra empresa privada eu
não quero”

O quesito menos relatado pelos participantes das reuniões focus group como interferente sem
sua permanência na empresa foi a compensação, que se associa especificamente ao sistema de
pagamentos monetários que o colaborador recebe como retorno pelo seu esforço. Entretanto,
ainda que tenha sido o menos relatado, os relatos existentes se deram de forma negativa,
ressaltando a defasagem dos salários, principalmente, enfatizando que a função de agente de
vendas possui caráter primordial, por ser o primeiro contato do cliente com a prestação do
serviço oferecido pela empresa:
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•

“Quando eu entrei na [nome da empresa] havia toda uma proposta de
valores, que tudo ia ser diferente, mas assim, o nosso salário é defasado. Na
concorrência, o salário de agente é maior que o nosso, e isso é triste porque
ali na [nome da empresa] a gente dá a cara a tapa... a gente briga pela
empresa, a gente é ofendido verbalmente na empresa devido a atrasos, a
gente faz tudo para ajudar. Se falta funcionário a noite ou de manhã, eu vou
no lugar. Se precisar trabalhar na folga, a gente trabalha. A gente não
ganha nenhuma folga a mais se trabalhar no feriado. Tudo isso desmotiva o
funcionário. A [nome da empresa] é um nome muito forte, então tem
capacidade de valorizar mais a gente. Nesses anos aí então eu fiquei
esperando melhorar essa condição”

4.2.4 Bloco Resumo
O bloco resumo, composto pelas questões 10 e 11, objetivou abordar questões e elementos que
pudessem não ter ficado claros nos blocos e questões anteriores, sendo solicitada a exposição
objetiva de sugestões e problemas crônicos para serem trabalhados na gestão da organização.
Para este bloco, pôde-se adotar o mesmo sistema de classificação utilizado no bloco anterior,
no qual os fatores puderam ser divididos em negativos e positivos.
A figura 21 demonstra que os processos organizacionais da empresa foi o fator que recebeu o
maior número de sugestões e reclamações durante as reuniões focus group, com 63,5% do total,
seguida pelo fator carreira (19,1%), ambiente de trabalho (11,1%) e compensação (6,4%).
Acerca do fator benefício não houve sugestões ou reclamações.
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Figura 21 – Gráfico apresentando o percentual de sugestões e reclamações positivas ou negativas em relação
à empresa.
Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme observado na figura 21, pode-se inferir que os maiores problemas relatados pelos
participantes das reuniões focus group estão relacionados aos processos organizacionais da
empresa, mais especificamente à definição de processos com consequente confusão hierárquica.
Os principais apontamentos realizados pelos colaboradores associou-se à falta de autonomia
durante sua atividade laboral. Constata-se que as pessoas precisam de treinamento e autonomia
para agilizarem suas tarefas. Devido a problemas pontuais, é comum as gerências retirarem a
autonomia de sua equipe para resolverem problemas, ao invés de treinarem e prepararem as
equipes. Tal fato pôde ser observado em alguns relatos, como apresentado a seguir:

•

“Tirar da central a liberação de poltronas para a gente marcar cortesias,
por que atrapalha nosso trabalho. A gente não consegue resolver os
problemas”

É importante informar que a liberação de cortesias, citada no relato apresentado acima, trata-se
de uma questão pontual. As cortesias são transportes concedidos tanto aos colaboradores
quando estão em folga ou período de férias, como também à policiais fardados e equipes
esportivas. No caso da polícia, as cortesias acabam por gerar uma boa relação com a corporação,
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além de ocasionar maior sensação de segurança aos passageiros pelo simples fato da presença
de policiais durante as viagens. Já no caso dos esportistas, a empresa consegue ampliar sua
gama de divulgação com os mesmos realizando seus serviços de forma gratuita.
Ressalta-se que a liberação das cortesias por parte da empresa não gera ônus, uma vez que o
serviço de transporte regular sofre pela perecibilidade, permitindo que os lugares não vendidos
possam ser utilizados sem gerar custos adicionais para a empresa. Entretanto, a sistemática de
concessão por parte dos agentes de vendas tem sido demasiadamente burocrática, uma vez que
os mesmos necessitam da liberação da central para o repasse das cortesias. Ao invés de remover
essa autonomia, pode-se lançar mão do treinamento adequado desses profissionais para que eles
mesmos possam realizar a tarefa de forma independente da central de liberação de poltronas.
Outro ponto levantado pelos colaboradores consiste no aumento do senso de realidade por parte
dos gestores responsáveis pela infraestrutura e pelos profissionais do “call center”, os quais não
frequentam fisicamente as bases, focando entender o ambiente vivido pelas equipes de campo.
Dessa forma, apesar da experiência anterior de campo, acabam por ignorar alguns pedidos que
se associam à realidade enfrentada pelos agentes de vendas no local de trabalho, conforme
exposto:

•

•

“Colocar pessoas do 0800 [call center] dentro da agência para eles saberem
como é a realidade, saber como funciona, entender como é a realidade com
os clientes, saber os problemas que acontecem. Têm que ouvir a gente,
nossas dificuldades, nossas ideias”
“A gente tem um problema sério na agência que é a questão do ar
condicionado; questão das cabines, as impressoras, as cadeiras que não
sobem, não têm encosto”.

Tais reivindicações poderiam ser facilmente resolvidas por meio da presença/visitação dos
líderes aos locais de onde estão surgindo essas demandas.
Um ponto estabelecido como sugestão pelos colaboradores foi dar maior enfoque às
oportunidades disponibilizadas para o desenvolvimento das pessoas, projeto que é
carinhosamente chamado de “escolinha [nome da empresa)”. Foi ressaltado que a iniciativa
consiste em um exemplo para diversas empresas, além de ocasionar considerável motivação e
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satisfação nos funcionários que têm a oportunidade de participar. Portanto, houve relatos de
elogios em relação, afirmando que percebem:

•
•

“A preocupação com a qualidade do atendimento, treinamentos”
“Temos muitas chances ... a empresa é como família”.

A empresa também acredita que o projeto seja importante, não só para a atualização constante
do seu quadro de profissionais, mas, principalmente, levando-se em consideração a
característica da mesma em dar oportunidade a pessoas que estão procurando seu primeiro
emprego ou que estão fora do mercado de trabalho há algum tempo e, portanto, necessitadas de
receberem informações e adquirirem conhecimentos acerca do ramo em que estão trabalhando.

4.2.5 Bloco Final
A última questão do roteiro de entrevistas (questão 12) visou entender o grau de aceitação da
política organizacional atual e os motivos que levariam, ou não, os colaboradores a indicarem
a empresa para uma outra pessoa. Buscou-se, por meio dessas respostas, identificar
indiretamente qual a probabilidade de a pessoa permanecer na empresa, pelo ambiente em que
convive.
De todos os 33 participantes das reuniões focus group, apenas um relatou que não indicaria a
empresa para alguém conhecido; entretanto, não qualificou ou justificou sua resposta. Os
demais participantes relataram que recomendariam a empresa, principalmente por considerar
um ambiente “familiar”, que lhes propicia crescimento e desenvolvimento. Tal achado pode
servir como um indicativo de satisfação desses colaboradores e, consequentemente,
considerável probabilidade de sua permanência no quadro de funcionários.

4.3 Questionários de Desligamento
No ano 2018, a empresa obteve uma média de 2,03% de solicitações de desligamento por
pedido de demissão do próprio colaborador, sendo que o segundo semestre apresentou um
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aumento substancial nesse índice mensal de rotatividade, conforme pode ser observado na
figura 22.
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Figura 22 – Gráfico apresentando o percentual de rotatividade no ano 2018 por pedidos de desligamento
pelo próprio colaborador, segundo o mês.
Fonte: Dados da pesquisa.

Apesar da melhora no índice de rotatividade na linha do tempo (tabela 2), não se conteve a saída
das pessoas por pedido de desligamento, sinalizando que a pessoa não está mais satisfeita ou
não está satisfeita com o ambiente de trabalho.
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Tabela 2 – Demissões totais e por pedido de desligamento, segundo o ano.
ANO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

TOTAL
231
218
235
263
197
148
137
121

PEDIDO DE DESLIGAMENTO
N
%
147
63,6
144
66,0
177
75,3
184
69,9
119
60,4
42
28,3
47
34,3
36
29,7

Legenda: N = número; % = percentual.
Fonte: Dados da pesquisa.

A tabela 3 apresenta os motivos que levaram os colaboradores a solicitarem seu desligamento
da empresa em ordem decrescente, os quais estão em consonância com as dimensões de EVP.
Constata-se que, ao se excetuar as respostas dos colaboradores que não quiseram opinar, os
principais motivos de solicitação de desligamento são novas propostas de trabalho recebidas
por outras empresas, motivos familiares e mudança de município.

Tabela 3 – Percentual dos motivos de solicitação de desligamento por parte do colaborador no
ano 2018, em ordem decrescente.
MOTIVO
Não respondida
Proposta de trabalho
Motivo familiar
Mudança de cidade
Horário de trabalho
Não se identificou com a função
Salário
Abertura de negócio próprio
Problemas com o gestor
Atividades não pertinentes ao cargo

%
21,5
20,0
15,3
13,8
9,2
6,2
6,2
3,1
3,1
1,6

Legenda: % = percentual.
Fonte: Dados da pesquisa.

Portanto, considerando-se os dados apresentados, percebe-se que a empresa ainda possui uma
alta taxa de colaboradores que solicitam seu desligamento principalmente para aderirem a
ofertas de trabalho mais atrativas em outras empresas. Em alguma medida, esses dados
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demonstram a necessidade de melhoria no processo retenção de pessoas por parte dos gestores
da mesma, na busca por minimizar essa lacuna.
Nesse sentido, durante o questionário de desligamento desses colaboradores, a empresa solicita
que o mesmo classifique alguns quesitos em “bom”, “regular” ou “ruim”, de forma a mensurar
o clima organizacional na visão desses profissionais e tentar identificar pontos que possam ser
melhorados.
Como pode ser verificado na tabela 4, os questionários de desligamento não demonstram um
motivo preponderante para a alta rotatividade. Mesmo apresentando avaliação positiva para as
questões abordadas, os colaboradores solicitaram desligamento por estarem insatisfeitos com a
organização. Essa falta de explicação para o problema, convida a empresa aprofundar os
estudos neste cargo para compreender o problema.

Tabela 4 – Qualificação relatada por 27 colaboradores que solicitaram seu desligamento da
empresa entre janeiro e junho de 2018 acerca de diferentes quesitos.
QUESITO
Local de trabalho
Remuneração
Benefícios oferecidos pela empresa
Relacionamento com líder direto
Relacionamento com equipe de trabalho
Relacionamento com demais setores
Adaptação quanto ao horário de trabalho
Adaptação quanto às atribuições
Acompanhamento do líder sobre o trabalho
Clima organizacional do local que trabalha
Meios de comunicação interna
Oportunidades de treinamento e desenvolvimento
Treinamentos que recebeu na empresa
Oportunidades de crescimento

QUALIFICAÇÃO (N)
BOM(A) REGULAR RUIM
16
10
1
13
11
3
19
7
1
18
7
2
23
4
0
16
10
1
17
8
2
23
4
0
16
8
3
13
9
5
7
16
4
16
6
5
16
6
5
8
11
8

Legenda: N = número.
Fonte: Dados da pesquisa.

Pode-se perceber na tabela 4 que, apesar de a maioria dos itens ser considerada positiva, a
oportunidade de crescimento é um fator cuja classificação negativa (ruim) prevalece, o que
demonstra considerável insatisfação desses colaboradores em relação a este quesito. Além disso,
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ainda que todos os demais quesitos sejam classificados positivamente (bom) pela maioria, há
que se atentar à comunicação interna, ao clima organizacional, ao acompanhamento e à
remuneração, pois são fatores cuja classificação negativa se apresentou consideravelmente
elevada.
Chama atenção o fato de a comunicação não ter boa avaliação, pois pode acarretar que as
informações não estejam chegando ao colaborador, que por consequência, não fica sabendo
sobre oportunidades, canais de melhoria e mesmo todas as mudanças que estão ocorrendo na
empresa.
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5.

Conclusão

Para que se possa concluir este trabalho, é importante que se retome, aqui, o objetivo de
pesquisa, qual seja, o de identificar os fatores que atraem e retêm as pessoas em uma empresa
privada inserida no ramo de transporte de pessoas, visando contribuir com as informações
disponíveis na literatura acadêmica, profissional e científica acerca da temática; além de
estabelecer os pontos-chave para a construção de uma EVP a ser implementada na empresa.
Guthridge et al. (2008) relataram que a construção da EVP deve ser liderada pela alta direção,
a qual precisa se conscientizar quanto à importância da gestão de RH. Na empresa pesquisada,
previamente a realização deste estudo, a alta direção já se conscientizava acerca da formalização
da gestão de RH, tanto que lançou-se a proposta de o objetivo deste trabalho recair exatamente
sobre essa vertente da gestão. Entretanto, somente após a aplicação metodológica e a análise
dos resultados é que se pôde constatar a real necessidade de investimento nas pessoas da
empresa, sendo identificadas lacunas que só serão solucionadas com a alteração de alguns
processos organizacionais antes não reconhecidos.
Essa constatação parece ser algo comum às empresas que buscam a formalização da gestão de
RH, pois a literatura enfatiza que algumas organizações não compreendem a importância de um
processo consciente de relacionamento com o colaborador, preterindo uma política de RH que
analise as mudanças das necessidades ou desejos de seus empregados através do tempo de
permanência dentro do ambiente organizacional (Sengupta, 2015). Esse é o caso da empresa
pesquisada, que sempre buscou a criação de um ambiente de trabalho com características
humanizadas, porém, o fazia de maneira informal e, portanto, não conseguia identificar aspectos
que precisam ser revistos para que haja melhoria no desempenho da empresa como um todo.
Conforme mencionado na literatura, há um ciclo de desenvolvimento da EVP nas empresas e
este trabalho refere-se especificamente à primeira etapa do ciclo, qual seja, a de análise, que
busca identificar o que os funcionários esperam e valorizam no relacionamento com o
empregador (Guthridge et al., 2008; Insync, s/d.). Para tanto, procedeu-se a análise dos fatores
que atraem e retêm os colaboradores na empresa pesquisada. Além disso, Frow & Payne (2011)
descreveram que um dos passos iniciais para a implantação formal da EVP consiste na
identificação dos públicos a serem atingidos e na descrição de uma proposta de EVP para cada
nível organizacional. Nesse contexto, estabeleceu-se que o público a ser pesquisado de início
seria o que está lotado no cargo de agente de vendas, uma vez que esse é o posto que apresenta
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o maior índice de rotatividade na empresa e, portanto, entende-se que seriam os colaboradores
que, não só poderiam colaborar com as melhores informações inicialmente necessárias, como
também os que mais necessitariam de mudanças que acarretem o fortalecimento de seu vínculo
com a organização. Além disso, acredita-se que muitas das informações obtidas com esse
público são válidas para serem refletidas sob o âmbito de outros cargos que compõem a empresa,
o que não elimina a necessidade da realização de pesquisas com esses outros públicos em
momentos futuros.
Respondendo-se, portanto, ao objetivo geral desta pesquisa, pode-se concluir, em relação à
atração, que, de forma geral, a indicação e a experiência anterior com a empresa (não como
empregado) somam quase 60% da forma como as pessoas tiveram conhecimento sobre a mesma,
sendo constatado que a imagem externa e sua reputação consideravelmente positivas consistem
nos principais fatores que influenciam a atração dos candidatos às vagas. Esse achado pode
associar-se, por exemplo, ao fato de os candidatos que procuram a empresa em busca de
emprego não estarem atrás especificamente de um cargo que seja compatível com sua formação
profissional, mas estão em busca de uma oportunidade de emprego que não lhes exija
experiência específica anterior. Dessa forma, esses candidatos veem a boa reputação da empresa,
associada ao reconhecimento de gerar oportunidades sem grandes exigências, e acabam se
candidatando à vaga de agente de vendas, sem refletirem sobre a real demanda das funções que
deverão desempenhar.
Devido ao tempo de existência da empresa pesquisada, muitos dos candidatos às vagas são
atraídos pela própria história que têm com a mesma. Muitas pessoas possuem relação com a
empresa desde sua infância, seja por observarem os ônibus nas ruas, ou mesmo pela utilização
dos serviços oferecidos ou por possuírem parentes trabalhando na mesma. Dada a boa
impressão que têm enquanto agentes externos à organização (relatada nos grupos de foco), essas
pessoas começam, de alguma forma, a refletir sobre a possibilidade de fazer parte daquela
equipe de profissionais, alguns chegando a citarem que essa oportunidade se tornou um sonho.
Portanto, identificou-se que, ao longo dos anos, a imagem externa da empresa foi estabelecida
de forma benéfica, sendo necessária a manutenção deste fator por meio da visibilidade que a
oferta de seus serviços possui nos diferentes municípios em que atua, o que consiste em um
desafio para a organização, pois acredita-se ser mais fácil construir uma boa reputação do que
mantê-la com o passar dos anos, ainda que a empresa tenha mostrado bons resultados nesse
quesito ao se analisar que a mesma exerce suas atividades há mais de cinquenta anos e ainda
causa boa impressão nas pessoas.
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A manutenção dessa boa imagem da empresa – citada muitas vezes nas reuniões focus group –
pode estar associada à EVP que tem sido utilizada pela empresa de maneira informal, pois ainda
que a mesmo não tenha sido anteriormente planejada e implementada, indiretamente a
organização atende a algumas dimensões por meio da gestão informal do RH, até então
realizada, como se verá mais à frente. Ressalta-se que, mesmo que se tenha pesquisado
especificamente os agentes de vendas, a imagem da empresa, principalmente para quem utiliza
os serviços, também está associada aos outros cargos como aos do motorista e do cobrador, que
também lidam diretamente com o cliente externo.
Além disso, uma das principais formas que auxiliam na atração de pessoas à empresa consiste
na indicação para as vagas de trabalho. De acordo com os relatos, tanto colaboradores quanto
agentes externos têm indicado de forma considerável para que os candidatos busquem uma
oportunidade na empresa pesquisada. Não foi identificado se as pessoas que realizaram a
indicação para os atuais agentes de venda foram outras pessoas que estavam lotadas nesse cargo,
mas constatou-se nesta pesquisa que a maioria dos colaboradores participantes deste estudo
possuem a intenção de indicar candidatos às vagas de trabalho ofertadas. Nesse quesito, é
importante reconhecer que se faz necessária a constante motivação e satisfação dos mesmos
para que o empenho nas indicações seja garantido de forma continuada. Não obstante, faz-se
necessária a regular informação interna acerca das funções desempenhadas pelos colaboradores
de diferentes cargos e setores, o que torna os profissionais da empresa mais aptos a indicarem
pessoas com maiores chances de se identificarem com os cargos que pleiteiam, ocasionando
uma candidatura de perfis mais compatíveis com as vagas a serem preenchidas e,
consequentemente, uma redução na rotatividade dos funcionários por motivos de
desconhecimento prévio das funções a serem desempenhadas.
Associadas à indicação e ao histórico com a empresa, dois fatores que atraem bastante os
candidatos consiste na busca por novas experiências e/ou oportunidades e na necessidade de
trabalho/única opção, somando juntos quase 82% da motivação que leva os candidatos até a
empresa, sendo que ambos não são fatores controláveis pela empresa. Esse resultado,
provavelmente, está atrelado ao fato de a empresa oportunizar o primeiro emprego ou mesmo
por ofertar vagas para candidatos que não possuam experiência no setor, o que é totalmente
controlável pela organização. Isso acaba atraindo candidatos que, mesmo sem possuir
experiência, têm interesse em mudar de ramo e/ou de empresa, ou até aqueles candidatos que
não têm tido êxito na busca pelo primeiro trabalho. Entretanto, reconhece-se aqui que tal oferta
possa atrelar-se ao alto nível de rotatividade apresentada pelos agentes de vendas, pois tanto
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aqueles que não possuem experiência no ramo quanto aqueles que nunca trabalharam acabam
por não compreenderem suas próprias demandas extrínsecas e intrínsecas em relação ao cargo
para o qual se candidataram. Nesse sentido, uma vez que a empresa não tem a intensão de perder
essa característica de oportunizar o primeiro emprego ou a inserção de pessoas em um ramo de
trabalho diferente do que já experienciaram, enfatiza-se a necessidade de repassar informações
concretas acerca das demandas e ofertas associadas ao cargo para o qual estão se candidatando,
assim como pretende-se reforçar o processo de educação e preparo para o desempenho das
funções e a seleção mais criteriosa dos candidatos por meio do estabelecimento futuro (por
meio de estudo específico) de um perfil pessoal mais condizente com a profissão.
Acredita-se que o cargo de agente, apesar de possuir um alto índice de indicação por outros
colaboradores, precisa ter um perfil melhor desenhado, com vistas à contratação de
profissionais comercialmente mais agressivos, com capacidade de obtenção de resultados
imediatos. Portanto, a escolha dos profissionais precisa ser revisada, adotando-se critérios mais
profissionais, em especial pela equipe de recursos humanos, em detrimento à contratação por
afinidades e/ou proximidades entre o candidato e as lideranças locais, tendo em vista que este
último tipo de contratação tem ocasionado a inclusão de colaboradores com pouca perspectiva
de crescimento e falta de agressividade comercial nas equipes. Ademais, a análise dos
questionários de desligamento demonstrou que os colaboradores mais impacientes e
preocupados com vendas, são justamente os que buscam outros segmentos de atuação. Não
obstante, constatou-se a necessidade de dividir as equipes de rodoviária em equipes de venda e
de atendimento, de forma que as equipes de venda se posicionem na comercialização dos
bilhetes, enquanto as equipes de atendimento desempenham funções de embarque e
desembarque dos passageiros, atendimento dos ônibus e resolução dos problemas na agência,
possuindo um perfil mais paciente e conciliador do que o de agente de vendas.
Já em relação à retenção, constatou-se que os fatores que mais influenciam na decisão dos
colaboradores por permanecerem na empresa associam-se aos processos organizacionais e ao
ambiente de trabalho, os quais representam 42,6% e 35,1%, respectivamente. Ressalta-se que
para ambos há fatores positivos e negativos relacionados, e que ambos estão sob controle da
organização, sendo passíveis de alteração para que haja melhoria nos pontos ressaltados pelos
pesquisados como fatores negativos à permanência, atendendo ao explicitado por Sorensen
(2018), Sengupta et al. (2015) e Minchington (2012), os quais esclareceram que há a
necessidade de se formatar o ambiente de trabalho para responder às demandas apresentadas na
fase de análise para criação da EVP.
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Em relação aos processos organizacionais, observou-se que a organização, a visão e a forma de
tratamento com os colaboradores são fatores que influenciam positivamente os funcionários a
permanecerem na empresa. Percebeu-se que o histórico da empresa em relação ao seu quadro
de funcionários e aos clientes os estimula e motiva para permanecerem na organização,
buscando crescer pessoal e profissionalmente, além de romperem os desafios que são postos
cotidianamente para eles. Em contrapartida, constatou-se que a centralização do processo de
tomada de decisão consiste em fator que desestimula os colaboradores a continuarem na equipe,
pois enfrentam problemas que poderiam ser facilmente solucionados para os clientes se
houvesse, por parte dos gestores, maior delegação no processo de tomada de decisão; maior
autonomia para que os colaboradores do setor operacional conseguissem desempenhar suas
funções de forma mais adequada, eficaz e ágil.
Especificamente, ressalta-se que a falta de autonomia constatada na pesquisa é fruto da
centralização da gestão, ocorrida até o ano 2011. Com o foco em excelência operacional, o
processo se tornou padronizado e altamente regulado, não permitindo que as pessoas pudessem
personalizar e flexibilizar o atendimento. A valorização do cargo até este período permitia que
os líderes utilizassem deste poder, sem distribuir autonomia. Contudo, a partir de 2014 foi
estabelecido o trabalho com “foco no cliente”, permitindo que personalizações e regras
diferentes para públicos diferentes sejam estabelecidas; o que vem sendo alterado na empresa
gradualmente.
Para que esse fator possa se tornar um fator influenciador positivo, entende-se que é necessária
a revisão dessa cultura de controladoria hierárquica que não repassa autonomia aos
colaboradores, além do estabelecimento de treinamento e qualificação específicas e adequadas
para cada cargo da empresa, segundo suas individualidades. Espera-se resolver esta questão
com a criação de políticas institucionais, especialmente a política comercial, permitindo que
todos os agentes possuam a mesma autonomia, por conhecerem e compreenderem as regras de
atuação na empresa. Atualmente, as alçadas de desconto e concessão de benefícios obedecem
a limites pessoais, não considerando critérios técnicos para decisão, levando todas as iniciativas
para o cunho pessoal. Conforme citado na posição atual da gestão da empresa, o corporativo
deverá desenvolver as premissas das decisões e entregar para as CEEM, através da estratégia
Planejar-Fazer-Verificar-Ajustar (PDCA, do inglês Plan-Do-Check-Adjust). Assim, espera-se
permitir o foco no desenvolvimento e na leitura dos mercados atingidos, estabelecendo
estratégias únicas para cada região e, por consequência, para cada equipe comercial. Por meio
da escola de líderes, busca-se uma renovação das chefias locais, permitindo que pessoas com
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perfil mais desafiador possam atuar para o melhoramento das estratégias e dos processos. Tal
renovação se faz necessária pela histórica submissão das chefias às regras de excelência
operacional, que as posicionavam somente como executores de processos e decisões, com
pouca ou nenhuma possibilidade de argumentação.
Por sua vez, o ambiente de trabalho tem influência positiva na permanência dos colaboradores
na empresa devido ao caráter familiar que é formado entre as equipes de trabalho, com o
estabelecimento de amizades fortes, com grandes vínculos afetivos, união, companheirismo,
consideração e respeito, independentemente do cargo que os profissionais ocupam e das
funções que desempenham. A manutenção deste ambiente favorável à permanência dos
colaboradores pode ser realizada de forma simplificada, uma vez que a criação desse vínculo
afetivo entre os colaboradores ocorre de forma espontânea. Basta que os líderes estejam atentos
à inserção de colaboradores que possam quebrar essa sintonia e ameaçar esse clima familiar até
então relatado.
O ambiente de trabalho também apareceu relatado como portador de fatores que influenciam
negativamente a permanência dos colaboradores na empresa. Os principais relatos estiveram
associados a questões de infraestrutura física do ambiente laboral, sendo relatada a falta de
instrumental adequado, além de itens que possibilitem melhor qualidade de vida no trabalho
como cadeiras adequadas, ar condicionado (em unidades que ficam em regiões mais quentes do
país), banheiros específicos para funcionários e itens que aumentem a segurança (em unidades
localizadas em locais cuja criminalidade é elevada). Entretanto, há que se ressaltar que alguns
desses problemas não foram levados anteriormente ao conhecimento dos gestores da empresa,
sendo, inclusive, reconhecida essa realidade por alguns dos pesquisados, que chegaram a
afirmar que o seu superior direto não fazia o repasse de suas reclamações para a empresa.
Portanto, é necessário que a empresa estabeleça canais de comunicação interna mais eficazes,
que possam solucionar essa lacuna das reclamações que não chegam ao conhecimento de seus
líderes, com a finalidade de manter continuamente a infraestrutura adequada para que os
colaboradores possam realizar suas funções com qualidade.
A empresa não possuía o entendimento de que os problemas de infraestrutura eram tão
significativos, como o fator higiênico, por exemplo, prejudicando a imagem e conceito da
empresa perante o colaborador. A partir disso, novos padrões de agências poderão ser
projetados, buscando melhorar o ambiente e assim gerar uma melhor condição de trabalho e
aceitação do colaborador. Seguindo a linha de atuação planejada para a falta de autonomia, os
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problemas de estrutura e processos serão abordados continuamente com as novas lideranças,
para que estes problemas sejam prontamente solucionados. No quesito da manutenção de itens
simples, como mobiliário e manutenção predial, será criado o sistema de alçadas, permitindo
que os líderes locais possuam recursos financeiros para resolver de forma rápida e eficaz tais
problemas. Também serão revisados os processos de compra e auditoria para melhorar o
acompanhamento junto às agências destes problemas. Ademais, ainda no que concerne à
comunicação interna, é preciso que seja revista a sistemática do call center da empresa, que
também foi relatado como falho dada a dificuldade no contato e demora na solução das
demandas dos clientes.
De forma geral, os colaboradores demonstraram satisfação em relação aos benefícios oferecidos
pela empresa (escala flexível, premiações por desempenho, cortesias de transporte durante
folgas e férias, entre outros) e à possibilidade de desenvolvimento (cursos e atualizações) e
crescimento (promoções; carreira) profissionais. Enfatiza-se que, uma vez que muitos
colaboradores entram na empresa como única opção de trabalho, sem esperança e conhecimento
específico, ao lhes ser oferecida a oportunidade de aprender e desenvolver suas competências,
passam a ver essa atitude como de valorização, recompensa e reconhecimento. Além disso, a
empresa adota uma política cuja premissa consiste na busca por líderes já incluídos no quadro
de funcionários, ao invés de buscar esse tipo de mão de obra no mercado externo.
Uma situação intrigante nos achados desta pesquisa consiste no fato de os colaboradores não
terem citado nas reuniões focus group que a remuneração salarial é fator que influencia de
forma significativa para a tomada de decisão por sair ou permanecer na empresa, porém, nos
questionários de desligamento esse fator foi consideravelmente classificado como “regular”.
Talvez o que justifique tal ocorrência seja o fato de que, enquanto estão inseridos no quadro de
funcionários, esses profissionais levem em consideração outros aspectos que possam sobrepor
a significância da remuneração, mas ao se desligarem da empresa, comecem a realizar
comparativos e, devido à insatisfação com a empresa, tendenciem a julgar a remuneração sob
uma ótica diferenciada.
Retomando o descrito por Sengupta et al. (2015), as exigências e qualidades intrínsecas são
aqueles associados ao aspecto psicológico do colaborador, enquanto as extrínsecas tratam do
aspecto material. De forma geral, nesta pesquisa constatou-se que a EVP informal até então
entregue na empresa pesquisada tem atendido mais às qualidades e exigências intrínsecas dos
colaboradores

(atualização
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desenvolvimento,

crescimento,

desafios

e
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relacionamento amigável) do que as extrínsecas (cargo, poder e autonomia). Há que se ressaltar
que alguns pontos extrínsecos têm sido bem vistos pelos funcionários, como no caso dos
benefícios; porém, no caso do salário, esta pesquisa não permitiu uma conclusão definitiva,
como já relatado anteriormente.
Tendo como embasamento os resultados obtidos com a realização deste estudo, tornou-se
possível seguir para a segunda etapa do ciclo de desenvolvimento da EVP, qual seja, a de
concepção do mesmo de forma autêntica e significativa, conforme preconizado por Guthridge
et al. (2008). Sendo assim, foi elaborado um EVP (figura 23) que busca o atendimento das
demandas constatadas por meio desta pesquisa, tanto por parte dos colaboradores, como
também considerando a estratégia de negócios e as demandas da empresa, conforme proposto
por Minchington (2012) e Sengupta et al. (2015).

Figura 23 – EVP proposto para os agentes de vendas da empresa pesquisada.
Fonte: Dados da pesquisa.
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De forma geral, pode-se dizer que alguns fatores das diferentes dimensões da EVP já eram
aplicados na empresa, ainda que de maneira não formalizada, a saber: processos organizacionais
– atribuições dos cargos vinculadas aos processos, avaliação das entregas individuais contínua,
valorização do talento interno; compensação – base salarial de acordo com o mercado local,
cartões alimentação e/ou refeição, cartão multi-convênio, recompensa por desempenho
individual e/ou coletivo; benefícios – orientação para aposentadoria, apoio psicossocial, escala
de trabalho flexível, cortesia para viagens nas férias, desconto na compra de passagens, bolsa
e/ou incentivo ao estudo; ambiente de trabalho – respeito e transparência nas relações,
celebrações, qualidade de relacionamento, ambiente familiar, participação ativa na comunidade;
carreira – investimento em cursos técnicos e comportamentais, oportunidades de evolução
profissional, formação de líderes, valorização do tempo de casa. Ressalta-se que, com a
formalização da EVP, muitos desses fatores estão sendo reforçados, sendo realizado um preparo
mais adequado para que todos estejam implementados de forma efetiva e visível, de maneira
que não se crie nos colaboradores a sensação de estarem sendo enganados por falsas promessas,
pois, conforme descrito por Browne (2012), divulgar um EVP que não é realmente entregue
aos colaboradores destrói a confiança na empresa e prejudica o ambiente de trabalho, uma vez
que os colaboradores se sentem enganados pela direção da empresa.
Nesse contexto, com base na realização desta pesquisa, pôde-se estabelecer novos fatores a
serem entregues pela empresa aos colaboradores, a saber: processos organizacionais –
desburocratização dos processos, canais de comunicação abrangentes; benefícios – assistência
à saúde; ambiente de trabalho – abertura para novas ideias, estrutura de trabalho adequada;
carreira – avaliação e feedback, abrangência geográfica e cultural. Entretanto, é importante
informar que a empresa está implementando mudanças consideráveis em sua estrutura para que
possa entregar esses novos fatores aos colaboradores, em especial sob o âmbito da
conscientização dos líderes, da estrutura física dos ambientes de trabalho e dos meios de
comunicação interna. A dimensão compensação não recebeu, ainda, novos fatores por ter sido
considerada um fator que não influencia a permanência dos colaboradores na empresa, o que
pode ser entendido que a empresa oferece o que está de acordo com o mercado em que atua.
Entretanto, com vistas a torna-la uma dimensão positiva está sendo realizado um estudo para
implementação futura de um plano de reconhecimento individual sob o conceito Business to
Employee (B2E).
Conforme Minchington (2012) e Sengupta et al. (2015), uma vez que a empresa entregará um
produto de qualidade (emprego diferenciado), também poderá estabelecer um valor justo a ser
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entregue pelo empregado que, no caso da empresa pesquisada, refere-se ao cumprimento de
funções pelo colaborador com qualidade elevada, estabelecimento de confiança na empresa e
nos líderes, além da elevação do tempo de permanência do mesmo no quadro de funcionários.
É importante citar que a empresa pretende implementar a EVP desenvolvida e dar sequência no
ciclo de desenvolvimento do mesmo (Guthridge et al., 2008). Portanto, além das etapas de
análise e design (concepção) já realizadas, dar-se-á sequência, logo após a conclusão das
mudanças que estão sendo realizadas, na comunicação da EVP, por meio da divulgação na
empresa para todos os clientes internos, assim como nas redes sociais da organização, de forma
a dar acesso aos clientes externos e possíveis candidatos às futuras vagas. Minchington (2012)
informa que o fortalecimento da EVP acontece por meio da disseminação de seu conteúdo para
todos os públicos da organização, mesmo que para cada segmento seja construída uma
comunicação específica.
De forma quase simultânea, haverá a integração com a estratégia de negócios da empresa,
conscientizando-se todos os líderes e funcionários acerca das propostas estabelecidas, de forma
que todos possam trabalhar de forma harmônica quanto às demandas e entregas dos
colaboradores. De forma contínua será realizada a medição da EVP, havendo sua revisão anual,
juntamente com a revisão da ideologia da empresa, com vistas a identificar a necessidade
periódica de alterações/atualizações que possam permitir que a EVP não fique defasada diante
das mudanças de mercado e estratégicas da organização.
Finalizando esse tópico de conclusão, é importante citar que uma limitação desta pesquisa
consistiu no fato de a mesma ser realizada apenas com colaboradores lotados como agente de
vendas, e de ter sido necessário selecionar uma parcela dos profissionais deste cargo, tendo em
vista a impossibilidade inicial de pesquisar todos. Dessa forma, ficou impossibilitada a
generalização dos resultados perante toda a empresa, o que, de alguma forma, já era previsto e
até mesmo informado pela literatura, que preconiza a realização de EVP para os diferentes
níveis e setores das organizações, como afirmado por Gowan (2004), sobre não ser possível
atender à necessidade de todos os candidatos, mas aqueles que se candidatarem e que estão
lotados na função estarão conscientes de seu trabalho, da remuneração e benefícios, bem como
dos processos organizacionais da empresa.
Isto posto, informa-se que a empresa reconhece a importância da pesquisa realizada e dos
fatores encontrados nos resultados como meio primordial para a formulação de melhorias na
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qualidade de vida no trabalho de seus colaboradores, ocasionando melhoria da produtividade e
redução da rotatividade, aspectos considerados como de grande relevância para o setor
estratégico. Sendo assim, a empresa pretende dar continuidade à implementação de uma gestão
de pessoas formal e, dessa forma, proceder o ciclo de desenvolvimento da EVP para todos os
diferentes níveis e setores da organização, por meio da realização de pesquisas futuras, inclusive,
que possam melhor elucidar a participação do salário enquanto fator decisivo para a solicitação
de desligamento da empresa, observada nos questionários de desligamento, mas não citada nas
reuniões focus group.
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Apêndices

7.1 Apêndice A – Descrição do Cargo de Agente de Vendas
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7.2 Apêndice B – Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Aplicado

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Dados de Identificação do Participante da Pesquisa
Nome: ............................................................................................................................
Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
Data de nascimento: ........../........../........
Cidade:....................................................................................................
Telefone: (.....).........................................................
Email: ............................................................................................
Título da Pesquisa: Fatores para retenção de pessoas no setor privado: estudo de caso em uma
empresa do ramo de transporte de pessoas.
Pesquisador responsável: Assis Marcos Gurgacz.
Telefone: (45) 3392-1015.
Email: amg@eucatur.com.br
Objetivo:
Identificar os fatores que atraem e retêm as pessoas em uma empresa privada inserida
no ramo de transporte de pessoas, visando contribuir com as informações disponíveis na
literatura acadêmica, profissional e científica acerca da temática.
Procedimentos:
Será realizada uma pesquisa na empresa em que você trabalha, utilizando-se de reuniões
em grupo, buscando desenvolver o tema da pesquisa por meio do confronto de ideias e posições
entre você e os demais participantes. O roteiro de perguntas a ser utilizado busca extrair de
vocês os seus pontos de vista sobre os fatores que definiram sua escolha por esta empresa, nos
diferentes momentos da carreira, bem como a importância destes fatores para influenciar o seu
engajamento nos resultados a serem obtidos pela empresa. Essa reunião será gravada e o áudio
será transcrito para posterior análise, reflexão, interpretação, arquivamento e construção dos
resultados e conclusões desta pesquisa.
Riscos e inconveniências:
O único risco ao qual você se sujeita nesta pesquisa consiste na divulgação de suas
respostas associada à sua identificação. Entretanto, este pesquisador se compromete com as
questões éticas de confidencialidade e sigilo, não permitindo sua identificação em hipótese
alguma quando da divulgação dos resultados deste estudo.
Potenciais benefícios:
Os achados deste estudo permitirão a identificação dos critérios valorizados pelo quadro
de agentes de vendas, cargo escolhido pelo alto grau de rotatividade, facilitando a atuação das
equipes de gestão de recursos humanos quanto à formulação de políticas e ações de correção e
desenvolvimento das equipes.
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Para esta pesquisa, não há nenhum custo da participação em qualquer fase do estudo.
Do mesmo modo, não há compensação financeira relacionada à sua participação. Você tem
total e plena liberdade para se recusar a participar bem como retirar seu consentimento, em
qualquer fase da pesquisa.
Acredito ter sido suficientemente informado(a) a respeito das informações que li ou que
foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “Fatores para retenção de pessoas no setor
privado: estudo de caso em uma empresa do ramo de transporte de pessoas”. Os propósitos
desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos procedimentos a serem realizados,
seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes.
Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas e bônus.
Concordo voluntariamente com a minha participação, sabendo que poderei retirar o meu
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos.

___________________________, _______/____________________/2018.

_____________________________________________________
Assinatura do Participante da Pesquisa

______________________________________________________
Assinatura do Responsável pela Pesquisa
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7.3 Apêndice C – Roteiro de Perguntas Aplicado nas Reuniões Focus Group

Bloco introdutório
Questão 1 – Como vocês conheceram a empresa (nome da empresa)?

Bloco transitório
Questão 2 – Como foi a decisão de entrar nesta empresa?
Questão 3 – Havia outras possibilidades/opções?

Bloco de questões-chave
Questão 4 – Quais os fatores que influenciaram a sua decisão e sua permanência como
colaborador da empresa?
Questão 5 – Após entrar na empresa, o que mudou durante o tempo de trabalho em relação à
sua visão da empresa (ao que esperava, ao que realmente é, etc.)?
Questão 6 – Quando conversa com seus colegas, tem algo que lhe dá orgulho em ser um
colaborador desta empresa?
Questão 7 – Já observou outras empresas, pensando em trocar de emprego?
Questão 8 – Já rejeitou alguma oferta de emprego por acreditar que esta empresa atende melhor
às suas necessidades? Se sim, por qual motivo?
Questão 9 – Tomando por base o ambiente de trabalho, tem algo que lhe incomoda/desagrada
nesta empresa?

Bloco resumo
Questão 10 – Liste 3 fatores que contribuem para sua permanência na empresa!
Questão 11 – Liste 3 problemas que deveriam ser revistos pela empresa!

Bloco final
Questão 12 – Você indicaria a empresa para outro possível colaborador? Por quê?

