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RESUMO 

 

O Employee Value Proposition (EVP) surgiu como um instrumento de atração, retenção e 

engajamento das pessoas. É uma resposta às novas relações entre empresas e empregados, em 

que a escassez de mão de obra qualificada pressiona as empresas a se preocuparem com as 

dimensões financeiras, funcionais e psicológicas de seus funcionários. Embora existam muitos 

estudos que explorem os conceitos e os benefícios do Employee Value Proposition, há pouco 

material científico que trate da elaboração de um EVP. Utilizando o método científico de 

pesquisa (Pesquisa-Ação), aplicado em uma empresa de médio porte fabricante de máquinas e 

equipamentos, este trabalho apresenta as etapas de criação de um EVP e supre parte dessa 

lacuna. Por meio de um processo de desenvolvimento de conhecimento com abordagem prática 

e acadêmica, o trabalho explorou os diversos ciclos de pesquisa-ação, partindo da 

contextualização e do propósito, passando por quatro ciclos de (1) diagnóstico; (2) 

planejamento; (3) ação e (4) avaliação, até chegar à construção de um EVP ideal para empresa.  

 

Palavras-chave: Employee Value Proposition; recursos humanos; pesquisa-ação; atração; 

retenção. 

  



ABSTRACT 

 

The Employee Value Proposition (EVP) emerged as an instrument for attracting, retaining and 

engaging people. It is a response to the new relationships between companies and employees, 

in which the shortage of skilled labor pressures companies to be concerned with the financial, 

functional and psychological dimensions of their employees. Although there are many studies 

that explore the concepts and benefits of the Employee Value Proposition, there is little 

scientific material that addresses the elaboration of an EVP. Using the scientific method of 

research (Action Research), applied in a medium-sized company that manufactures machinery 

and equipment, this work presents the steps of creating an EVP and fills part of this gap. 

Through a process of knowledge development with a practical and academic approach, the work 

explored the different cycles of action research, starting from contextualization and purpose, 

going through four cycles of (1) diagnosing; (2) planning action; (3) taking action, and; (4) 

evaluating action, until reaching the construction of an ideal EVP for the company. 

 

Key words: Employee Value Proposition; human resources; action research; attraction; 

retention. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  O final da década de 2010 vinha sendo marcada por um momento em que o advento da 

automação e da inteligência artificial levou ao aumento da concorrência. As empresas, 

independentemente do tamanho, já estavam lutando para reter seus melhores talentos em meio 

às incertezas que cercavam o mercado de trabalho (REDDY, 2017), sendo ainda mais 

intensificadas pelo estado de pandemia em decorrência da COVID-19. O modelo tradicional de 

emprego, que já vinha dando lugar a arranjos contingentes ou a alternativas de trabalho, 

normalmente ligados a Gig Economy, foi ainda mais abalado. Com isso, os talentos de hoje têm 

oportunidades praticamente ilimitadas e, à medida que a demanda ultrapassa a oferta, torna-se 

cada vez mais difícil motivá-los e retê-los (BLACK; MANOHAR; STHLELI, 2013). O ritmo 

com que as organizações serão capazes de lidar com essa agenda de modernização se tornará 

um diferencial importante do sucesso organizacional e ajudará a determinar os vencedores e os 

perdedores na competição por talentos de alto valor (WILLIS TOWERS WATSON, 2016).   

Em se tratando de Brasil, dados obtidos por meio de uma sondagem feita pela 

Confederação Nacional da Indústria (INDÚSTRIA..., 2021) aponta que mais da metade das 

empresas no país tem dificuldades para encontrar e contratar profissionais com qualificação.  

Mesmo que as taxas de desemprego sejam altas, existem inúmeras vagas que não são 

preenchidas por falta de qualificação (ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL JOINVILLE, 2021).  

Para lidar com essa realidade, 78% das empresas no Brasil planejam diferenciar suas 

ofertas de benefícios e personalizar a experiência para atender às necessidades específicas dos 

empregados nos próximos dois anos. Isso representa uma mudança significativa, já que apenas 

23% têm essa estratégia em vigor hoje (WILLIS TOWERS WATSON, 2021). Além da 

escassez, outro fator que acendeu o alerta nas empresas para necessidade de trabalharem sua 

estratégia de benefícios foi o impacto da pandemia na saúde e no bem-estar dos empregados. 

Os empregadores foram forçados a reconhecer que o negócio não pode prosperar se as pessoas 

estiverem muito estressadas para realizar seus trabalhos de forma produtiva (GOODKIN, 

2021). 

Uma das formas de lidar com essa transformação e a nova realidade é fornecer um 

Employee Value Proposition (EVP) superior e único aos funcionários. O EVP será cada vez 

mais a chave para garantir que uma empresa atraia, mantenha e envolva o talento necessário 

para impulsionar o seu crescimento sustentável (BLACK; MANOHAR; STHLELI, 2013). O 

EVP é o conjunto exclusivo de benefícios que um funcionário recebe em troca das habilidades, 

capacidades e experiência que eles trazem para uma empresa (MICHAEL PAGE, 2020). O 
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EVP dará o norte às políticas, aos processos e aos programas que demonstram o compromisso 

da empresa com o crescimento do funcionário, com seu reconhecimento e desenvolvimento 

gerencial. Os motivos pelos quais as pessoas escolhem se comprometer com a organização estão 

contidos na proposta de valor (HILL; TANDE, 2006). E, ainda que boa parte das pessoas 

possam trabalhar com arranjos distintos do contrato formal de trabalho, a ideia de se ter um 

EVP forte e estruturado continuará a ser importante para uma grande parte dos trabalhadores. 

Prova disso é uma pesquisa conduzida pela McKinsey & Company (2016) que demonstrou que 

de 80% a 70% dos jovens em idade economicamente ativa dos Estados Unidos e da União 

Europeia ainda estão ligados a formas de trabalhos tradicionais. 

 Frente a relevância que o tema vem ganhando nos últimos anos, muitos estudos 

científicos (BROWNE, 2012; REDDY, 2017; RITSON, 2002; GOSWAMI, 2015) investigam 

os conceitos e os benefícios do EVP. No entanto, ainda há pouco material científico disponível 

que trate da elaboração de um EVP. Grande parte dos modelos construtivos de EVP foram 

elaborados por empresas de consultoria (Willis Towers Watson, Tandehill Human Capital 

Consulting, Insync, Gartner). Dito isso, espera-se que este trabalho cubra esta lacuna, 

construindo um EVP por meio de um método científico de pesquisa. 

 O objetivo do presente trabalho é elaborar um Employee Value Proposition (EVP) 

em uma empresa de médio porte fabricante de máquinas e de equipamentos por meio da 

pesquisa-ação.  

 As perguntas de pesquisa que este trabalho busca responder são (1) como é o processo 

de construção de um Employee Value Proposition (EVP) por meio da pesquisa-ação, e; (2) 

qual o EVP ideal para a empresa?  

 A metodologia de pesquisa será Pesquisa-Ação. Por se tratar de uma pesquisa social 

com base empírica, realizada em estreita associação com uma ação ou resolução de um 

problema (THIOLLET, 1986), sua adoção é parte central neste trabalho. As respostas as 

perguntas de pesquisa serão construídas em uma ação conjunta onde o pesquisador, 

funcionários da empresa e profissionais de mercado farão parte de um processo participativo e 

democrático com objetivo de desenvolver conhecimento prático (COGHLAN; BRANNICK, 

2005).  

 Esta dissertação está organizada em cinco seções principais, além desta introdutória. Em 

uma primeira parte do trabalho, será apresentada uma revisão bibliográfica, dividida em duas 

subseções. A primeira, busca conceituar o termo EVP e descrever a sua importância e seus 

benefícios; a segunda apresentará um modelo que ligue o EVP a estratégia empresarial. Esta se 

torna necessária, uma vez que os principais modelos de elaboração de EVP (Willis Towers 
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Watson, Tandehill Human Capital Consulting, Insync, Gartner) defendem a necessidade de o 

EVP estar alinhado com a estratégia do negócio. Essa parte da revisão demonstra como esta 

ligação se dá conceitualmente; a segunda seção aborda a metodologia, apresentando o método 

de pesquisa, suas características e todos os conceitos que nortearão a forma como a pesquisa 

foi conduzida; a terceira parte apresenta a forma como a pesquisa foi conduzida descrevendo 

as etapas de pesquisa, a maneira como foi estrutura e os resultados alcançados. Na sequência 

serão apresentadas algumas discussões que buscam confrontar os resultados obtidos e a teoria. 

Por fim, a conclusão fará uma síntese dos objetivos, dos métodos e dos resultados. Ainda, 

explicará de que forma esse trabalho contribuiu para o avanço do conhecimento/teoria; quais 

as limitações do trabalho, pontos positivos, pontos negativos e deixará algumas sugestões para 

estudos futuros. 
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2 BASE TEÓRICA  

 

2.1 EMPLOYEE VALUE PROPOSITION (EVP)  

 

 Desde a década de 1980, uma onda de reestruturações corporativas, avanços 

tecnológicos e pressões competitivas vem transformando as condições de trabalho (HEGER, 

2007). Muitas economias que tinham a produção de bens como força predominante, passam a 

ter forte participação de serviços de maior valor agregado (AMBLER; BARROW, 1996). Este 

novo perfil econômico, com maior participação dos serviços, fez com que o capital humano 

substituísse cada vez mais o capital financeiro como principal promotor de crescimento e de 

lucratividade nas organizações (BLACK; MANOHAR; STHLELI, 2013).  

 Esta nova dinâmica econômica fez com que as organizações passassem a enfrentar 

desafios para atrair e reter talentos. Pesquisa, conduzida pela Willis Towers Watson (2016), 

mostrou que 55% das empresas entrevistadas em economias maduras reportaram dificuldades 

para encontrar mão de obra qualificada, enquanto em economias em desenvolvimento esse 

número pula para 77%. No que tange à retenção, a mesma pesquisa apontou que em economias 

maduras 47% das organizações enfrentam dificuldades para reter talentos. Em economias em 

desenvolvimento, o percentual passa para 70%. 

 A relevância do capital humano para as organizações, aliada à sua escassez, fez com que 

a competição entre os empregadores para atrair e reter trabalhadores promovesse uma mudança 

generalizada nas relações entre empregado e empregador (BERTHON; EWING; HAH, 2005). 

Os empregadores passam a se preocupar não apenas em fornecer um emprego, mas uma 

experiência que ofereça recompensas e ambientes de trabalho alinhados às novas necessidades 

e preferências dos funcionários (WILLIS TOWERS WATSON, 2016). Os empregadores 

passam a perceber que, além da remuneração, existem fatores como equilíbrio entre vida 

pessoal e trabalho, gerenciamento de desempenho, cultura, políticas de recrutamento, 

orientação para treinamento, planejamento de sucessão; que juntos, criam uma proposta de 

valor ao empregado (GOSWAMI, 2015).  

 

2.1.1 EVP – Conceitos e Frameworks 

 

 Minchington (2005) define Employee Value Proposition como o conjunto de 

associações e ofertas oferecidos por uma organização em troca das habilidades, das capacidades 

e das experiências que um empregado traz à organização. É uma declaração do porquê a 
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experiência em uma determinada organização é superior à de outra. O EVP deve identificar as 

políticas, processos e programas relacionados às pessoas que demonstram o compromisso da 

empresa com o crescimento, o reconhecimento e o desenvolvimento de um empregado. Deveria 

listar as razões centrais que fariam com que uma pessoa se comprometeria com uma 

organização (HILL; TANDE, 2006). 

 Para Arins (2019), o EVP é mais do que uma simples combinação de remuneração e 

benefícios. O EVP ideal estabelece um equilíbrio entre recompensas tangíveis, como 

remuneração e benefícios e recompensas intangíveis, como o propósito do trabalho, a cultura 

da empresa e o seu clima organizacional.  

 A presença de recompensas tangíveis e intangíveis podem ser identificadas em alguns 

modelos apresentados sobre o tema. O quadro 1 apresenta o comparativo de três deles. Nesses 

modelos, defende-se que o EVP deve apresentar propostas de valor que contenham dimensões 

que contemplem questões (1) funcionais, relacionadas à carreira e/ou às atividades executadas; 

bem como (2) às monetárias, com recompensas materiais e monetárias, e (3) às psicológicas, 

que exploram questões como o pertencimento, significado e direção (AMBLER; BARROW, 

1996). Embora a quantidade de dimensões possa ser diferente, percebe-se a presença dos três 

elementos acima descritos.  

 

Quadro 1 – Modelos de EVP 

Autor Dimensões Significado 

Willis Towers 

Watson (2016) 

Propósito 

Alinhamento de interesses pessoais e 

organizacionais, ou seja, o propósito da empresa 

faz sentido para o funcionário e ele sente-se parte 

do processo. 

Trabalho 
Conteúdo do trabalho, o ambiente do trabalho e as 

ferramentas e recursos para a realização dele. 

Pessoas 
Relação do funcionário com a liderança, a gerência 

e os pares. 

Recompensa 

Total 

Remuneração base, variável e possibilidade de 

crescimento da carreira. 

Browne (2012) Compensação 
O dinheiro que a empresa recebe por seu trabalho e 

sua performance. 
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Benefícios 
Compensação indireta incluindo saúde, 

aposentadoria e tempo livre. 

Trabalho 
A satisfação que o empregado tem com seu 

trabalho. 

Carreira 

As oportunidades de longo prazo que os 

empregados têm para se desenvolver e avançar na 

carreira. 

Afiliação 
O sentimento de pertencimento que o funcionário 

tem com relação a organização. 

Dabirian, 

Kietzmann e Diba 

(2017) 

Atratividade 

do Trabalho  

Local de trabalho interessante, desafiador, mas com 

metas alcançáveis. 

Carreira 
Oportunidades de crescimento e ascensão 

profissional. 

Valor 

Econômico 

Trabalho remunerado adequadamente por meio de 

salários, benefícios e regalias. 

Vida Pessoal x 

Trabalho 

Trabalho que possua flexibilidade suficiente para 

que se atinja o sucesso tanto na vida profissional, 

quando pessoal. 

Liderança 
Líderes bons e honestos, que inspiram, confiam, 

protegem e respeitam os empregados. 

Significado do 

trabalho 

Trabalho que possua significado e promova a 

utilização de conhecimento e habilidades. 

Valor Social 

Local de trabalho bom para se trabalhar, com 

pessoas talentosas e uma boa cultura 

organizacional. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022), baseado em Willis Towers Watson (2016), Browne (2012) e Dabirian, 

Kietzmann e Diba (2017). 

   

 A preocupação em apoiar-se em elementos funcionais, monetários e psicológicos 

apresentados nos modelos acima, também encontra paralelo na prática. Exemplo disso pode ser 

encontrado na empresa de tecnologia DELL. Em seu website de carreiras 

( https://jobs.dell.com/why-work-here ) a empresa apresenta sua proposta de valor pautada em 

(1) recompensas, encarando todos os profissionais como membros de uma equipe e 

remunerando-os com base em objetivos claramente definidos e mensuráveis; (2)  compensação, 

https://jobs.dell.com/why-work-here
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em que a filosofia de remuneração apoia as estratégias de negócios e de pessoas da empresa, 

assim como promove a cultura de meritocracia, buscando atrair e reter; (3) transformação da 

força de trabalho, oferecendo opções de trabalho flexíveis e incentivando os membros da equipe 

a encontrar novas maneiras de colaborar enquanto se concentram na geração de resultados de 

negócios, independentemente de onde o trabalho é feito; (4)  desenvolvimento de carreira, 

comprometendo-se a criar um ambiente profissional em que todos os funcionários possam 

crescer e prosperar; (5) saúde e bem estar, oferecendo programas de benefícios que ajudam os 

funcionários a manter um estilo de vida saudável visando alcançar o equilíbrio entre vida 

profissional e pessoal; (6) incentivo financeiro, concedendo descontos para compra de produtos 

DELL para os funcionários; e (7) assistência aos funcionários, oferecendo aconselhamento 

profissional e confidencial para ajudá-los em uma ampla gama de questões, desde abuso de 

substâncias até aconselhamento financeiro. 

 Outra empresa que também se apoia nas três dimensões – funcional, monetária, 

psicológica – é a L´Oreal. Em um vídeo ( https://www.youtube.com/watch?v=_DEPZjVEyo0 ) 

divulgado em uma plataforma de compartilhamento de vídeos, a empresa apresenta um EVP 

pautado no (1) desenvolvimento de carreiras, proporcionando aos colaboradores oportunidades 

de crescimento; (2) valor social, interagindo com a comunidade por meio de inúmeras 

atividades sociais; interação com a comunidade; (3) atratividade do trabalho, promovendo um 

ambiente inspirador, desafiador, colaborativo, respeito e com significado; (4) equidade de 

gênero, com equilíbrio na quantidade de pessoas do sexo masculino e feminino; e (5) equilíbrio 

entre vida pessoal e trabalho, com flexibilidade na jornada de trabalho e nos programas 

exclusivos de apoio à maternidade. 

 

2.1.2 Objetivos e Benefícios do EVP  

 

 Os principais objetivos do EVP estão relacionados principalmente à atratividade, à 

retenção e ao engajamento. Segundo Browne (2012), a efetividade do conceito de EVP está em 

ajudar as organizações a dar o que os funcionários realmente esperam, ampliar o engajamento, 

aumentar a eficiência e reduzir as taxas de rotatividade. Na mesma linha, Reddy (2017) afirma 

que um EVP bem pensado é sem dúvida a estratégia mais eficaz que pode ser adotada por uma 

organização, não apenas para atrair o tipo certo de talento, mas também para retê-lo. Insight do 

International Institute for Management Development (2013) resume afirmando que um EVP 

superior é cada vez mais a chave para garantir que se atraia, mantenha e envolva o talento 

necessário para impulsionar o crescimento sustentável das empresas. 

https://www.youtube.com/watch?v=_DEPZjVEyo0
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 Pesquisa conduzida pela Willis Towers Watson (2016) demonstra que as empresas que 

possuem um EVP formal e bem desenhado apresentam 2,7 vezes mais probabilidade de ter 

empregados engajados. Este engajamento, ainda segundo a pesquisa, gera mais probabilidade 

de reter os funcionários. 76% dos funcionários que demonstravam engajamento, disseram que 

gostariam de permanecer no trabalho até a aposentadoria, enquanto apenas 26% dos não 

engajados expressaram esse desejo. Por fim, a pesquisa também demonstrou que as empresas 

com EVP formal e estruturado apresentam menos dificuldades em atrair empregados do que as 

sem um EVP. Conclui Willis Towers Watson, dizendo que “os investimentos que as empresas 

fazem para desenvolver um EVP relevante e acompanhar a experiência do empregado 

claramente resultam em fortes retornos” (2016, p. 9). 

 Outro estudo, desenvolvido pela Insync... (2008), reforça os benefícios apresentados 

pela Willis Towers Watson ao afirmar que um EVP forte cria vantagens competitivas ao 

aumentar em 47% a recomendação, por parte dos colaboradores, das empresas a seus amigos e 

familiares. Reduz em 28% o turnover anual e aumenta em 29% o engajamento dos novos 

colaboradores.      

  

2.1.3 Construção de um EVP 

 

 Uma vez apresentados, no capítulo anterior, os benefícios e os objetivos do EVP, faz-se 

necessário compreender quais são as etapas relevantes na sua elaboração. Embora seja um 

conceito estudado há alguns anos, existe uma ausência de modelos de aplicação na literatura 

acadêmica. Frente a esta ausência, os modelos encontrados e estudados foram desenvolvidos 

por empresas de consultoria, tais como: Willis Towers Watson, Tandehill Human Capital 

Consulting, Insync, Gartner. Entre os modelos, o de cinco etapas, apresentado pela empresa de 

pesquisa e consultoria Insync... (2016) pode ser adotado como base de estudo. 
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Figura 1 – Ciclo de desenvolvimento do EVP 

 

Fonte: Adaptado de Insync... (2016). 

 

 A primeira etapa do modelo é a análise e deve identificar quais as principais razões pelas 

quais a empresa está construindo um EVP. Também é importante identificar qual o público-

alvo da proposta e buscar compreender o porquê os funcionários gostam de trabalhar com a 

organização, o que impulsiona a satisfação no trabalho e reconhecer se há problemas 

identificados que, se melhorados, aumentariam o esforço e a motivação discricionária dos 

funcionários. Nesta etapa, também devem ser investigados dados de rotatividade e absenteísmo, 

comparando-os com os padrões de mercado, com vistas a identificar o posicionamento da 

empresa frente às demais empresas. Por fim, ainda nesta etapa, devem ser analisados os EVP 

das demais empresas do mercado para identificar os pontos de diferença entre a empresa e o 

mercado.  

 Após a análise ter sido concluída, a próxima etapa é a construção do EVP. O modelo 

recomenda a participação de um grupo diversificado de funcionários, de preferência de 

diferentes equipes, níveis de trabalho e grupos efetivos. Isso impulsiona o buy-in necessário 

para tornar o EVP autêntico e eficaz. Além disso, envolver os funcionários pode ser uma 

ferramenta de engajamento muito eficaz. Por fim, a construção do EVP deve (1) estar alinhada 

com a visão, missão e valores da empresa; (2) ser honesta, uma vez que a declaração do que é 

oferecido aos funcionários não é um exercício de “propaganda enganosa”; (3) estar vinculada  

à sua estratégia de planejamento da força de trabalho, de forma que sua proposta de valor seja 

relevante para o tipo de funcionários que você deseja atrair e/ou reter; (4) ser exclusiva, para 
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gerar vantagem competitiva e/ou diferenciação; (5) ser redigida usando um estilo eficaz de 

comunicação; e (6) estar alinhada com sua marca externa. 

 Uma vez construído o EVP, a próxima etapa é comunicá-lo. Um programa de 

comunicação deve ser desenvolvido para explicar ao público-alvo as principais características 

da proposta criada. Este programa deve contemplar comunicação verbal e escrita e deve 

demonstrar que o EVP não é apenas uma iniciativa de Recursos Humanos, mas sim uma 

iniciativa organizacional. Ainda, é importante oferecer exemplos de onde os elementos do EVP 

já estão sendo demonstrados pela organização.  

 O modelo defende que formular e comunicar um EVP de forma eficiente não é suficiente 

para atingir o sucesso. Para tanto, é necessário integrar a proposta por meio de um contrato 

psicológico que deve ser vivenciado por toda a organização. Como a comunicação, essa etapa 

não é responsabilidade apenas da equipe de RH. O EVP deve ser regularmente reforçado por 

todos os níveis da organização e em todos os departamentos para garantir o que realmente se 

torne parte do DNA organizacional. 

 Por fim, o EVP precisa ser medido. Essa é uma etapa crítica do modelo e, neste ponto, 

deve ser avaliado se a promessa de proposta de valor está sendo cumprida; se a empresa está 

conseguindo atingir os resultados almejados com a criação do instrumento. Na prática, essa 

medição pode ocorrer por meio de entrevistas regulares com os funcionários, por meio de 

indicadores de rotatividade, engajamento, satisfação e absenteísmo; principalmente 

comparando o antes e o depois. Monitorar o tempo necessário para recrutar e selecionar talentos 

também pode fornecer indicação do sucesso do EVP. 

 

2.1.4 EVP não é Employer Branding 

 

 Segundo artigo publicado pelo site Glassdoor (SABINO, 2015), muitas organizações e 

lideranças não concebem claramente as diferenças entre Employee Value Proposition (EVP) e 

Employer Branding (EB). Talvez isso aconteça devido aos conceitos serem razoavelmente 

novos, tendo saído oficialmente da teoria no fim da década de 90 e para a prática efetiva nos 

últimos anos (CLAVERY, 2019). Frente a essa constante confusão, é importante destacar que 

EVP não é a mesma coisa que EB. 

 O Employer Branding preocupa-se em construir uma imagem nas mentes do mercado 

de trabalho em potencial, de que a empresa, acima de todas as outras, é um ‘ótimo lugar para 

trabalhar' (EWING et al. 2002). É como a empresa se apresenta aos possíveis empregados 

(YATES; SEJEN, 2011). Já o EVP está relacionado ao que é oferecido por um empregador em 
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troca da produtividade e do desempenho de um funcionário. Inclui toda a “experiência” do 

funcionário, desde suas recompensas e benefícios, até oportunidades de desenvolvimento de 

carreira. Também inclui os elementos mais intrínsecos ao estilo de gestão, ambiente de trabalho 

e cultura (YATES; SEJEN, 2011). 

 Mas mesmo que distintos, os conceitos de Employee Value Propotision e Employer 

Branding estão intimamente ligados (talvez esse também seja um dos motivos de confusão entre 

os conceitos). Esta ligação se dá uma vez que o EVP é empregado como base para o 

desenvolvimento das atividades de Employer Brand (BROWNE, 2012). Barrow e Mosley 

(2011) reforçam essa ligação afirmando que o EB refere-se à construção da reputação de uma 

organização como empregador a partir da sua proposta de valor para seus funcionários. Desse 

modo, o primeiro passo para qualquer empresa na definição do Employer Branding é ter 

estruturada uma Proposta de Valor do Empregador (EVP) (CHADHA, 2017). 

   

Figura 2 – Employer Branding Framework 

 

Fonte: Adaptado de Pawar (2016). 

 

 O framework de elaboração do Empolyer Branding desenvolvido por Pawar (2016) e 

apresentado na figura 2, esclarece melhor a relação entre EVP e EB discutida no parágrafo 

anterior. Nota-se que a fase inicial da elaboração de um EB é a construção do EVP, incluindo 

algumas etapas apresentadas no capítulo anterior. Ainda é importante notar que das 13 etapas 

do framework, a comunicação, que é a base do EB, está presente somente a partir da décima 

etapa, ou seja, grande parte do processo de desenvolvimento de um Employer Branding, na 
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verdade, está baseado no EVP. Segundo Pawar (2016), no coração do Employer Branding está 

a Proposta de Valor do Empregador (EVP). 

 O esclarecimento sobre a distinção destes conceitos é importante, pois a má 

compreensão pode conduzir as empresas a cometer um dos principais problemas na construção 

de um EVP: encarar o EVP como uma campanha de marketing.  

 

Algumas organizações cometem o erro de definir seu EVP como gostariam de ser 

como um empregador, não refletindo a realidade, criando uma campanha de 

marketing para atração de talentos antes mesmo de trabalhar e identificar o seu EVP. 
Esses casos trazem à público uma divulgação de marca empregadora inconsistente e 

irreal, que frustra candidatos quando se tornam funcionários da empresa e está 

completamente desconectada da estratégia do negócio. A campanha de marketing 

reflete o EVP e resulta do mesmo, mas não é o EVP (CLAVERY, 2019, p. 1). 

 

2.2 O EVP E ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

 

2.2.1 Gestão Estratégica de Recursos Humanos  

 

 Durante o final da década de 1970 e início da década de 1980, houve um aumento 

expressivo no interesse das organizações pela gestão estratégica dos negócios. Diversas teorias 

e modelos sobre o tema foram desenvolvidos e propostos, como por exemplo Hofer e Schendel 

(1978), Miles e Snow (1978) e Porter (1980). Este interesse sobre o tema fez com que diversas 

áreas da organização passassem a se preocupar em entender qual o seu papel no processo de 

gestão estratégica. Não foi diferente com a área de Recursos Humanos, que passou a encarar o 

processo estratégico relacionado a área como “Gestão Estratégica de Recursos Humanos” 

(WRIGHT; MCMAHAN, 1992), dedicando-se a explorar o papel do RH no apoio à estratégia 

de negócios, fornecendo uma via para demonstrar seu valor à organização (WRIGHT; 

DUNFORD; SNELL, 2001). 

 A ligação entre as políticas e as práticas de Recursos Humanos com a estratégia dos 

negócios pode ser percebida em diversas definições do conceito de Gestão Estratégica de 

Recursos Humanos (GERH). Schuler e Jackson (1987) definem GERH como o conjunto de 

atividades que afetam o comportamento dos indivíduos e que interferem em seus esforços de 

desenvolver e implementar as estratégias necessárias para as organizações. Wright e Mcmahan 

(1992) definem GERH como sendo o conjunto de entregas e de atividades planejadas de 

Recursos Humanos que permitem que a empresa atinja seus objetivos. Em definição mais 

recente, Boon et al. (2018) afirma que a Gestão Estratégica de Recursos Humanos foca em 

como os sistemas de práticas de Recursos Humanos ajudam as organizações a atingir objetivos 
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estratégicos e aprimorar o desempenho da empresa. Em suma, sob o conceito de GERH, as 

atividades de Recursos Humanos deixam de ser atividades isoladas entre si e passam fazer parte 

de ações coordenadas que visam ao objetivo estratégico da organização. 

 Schuler (1992) propõe um modelo no qual as atividades de Recursos Humanos são 

colocadas em conjunto e que resume a integração proposta pelos diversos autores. Para ele, o 

benefício do modelo é que ele mostra a inter-relação de atividades de Recursos Humanos e 

como elas podem influenciar no comportamento individual e de grupo.   

 

Figura 3 – Interrelação das atividades de recursos humanos 

 

Fonte: Adaptado de Schuler (1992). 

 

2.2.2 O alinhamento da Gestão de Pessoas à estratégia 

 

 A implementação de um conjunto de políticas e práticas internamente consistentes, 

mencionadas no subcapítulo anterior, tem como finalidade garantir que o capital humano de 

uma empresa - conhecimento, habilidades e habilidades coletivas dos funcionários - contribua 

para a consecução dos objetivos estratégicos da organização (HUSELID; JACKSON; 

SCHULER, 1997). 
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Figura 4 – Relação entre recursos humanos e estratégia 

 

Fonte: Adaptado de Purcell e Boxall (2015). 

 

 A figura 4 acima resume a forma como as práticas de Recursos Humanos conectam-se 

à estratégia. No topo do elo, estão as estratégias corporativas da organização, que podem ser 

diferenciação, liderança em custo etc. Para que essa estratégia seja atingida, os funcionários 

necessitarão ter um determinado conjunto de habilidades e de comportamentos. Por sua vez, as 

atividades de Recursos Humanos – mediante a filosofia, as políticas, os programas, as práticas 

e os processos (SCHULER, 1992) – devem fornecer o suporte necessário para que estes 

comportamentos e habilidades se desenvolvam na organização. A consequência de tudo isso 

são resultados que reforçam os objetivos estratégicos da organização.  

 Para melhor compreensão, toma-se o exemplo citado por Purcell e Boxall (2015) de 

uma empresa que opte pela estratégia de diferenciação por meio do lançamento contínuo de 

produtos inovadores. Certamente isto exigirá altos níveis de criatividade, tolerância a risco e 

comportamento colaborativo dos funcionários. Sendo assim, as práticas de Recursos Humanos 

devem enfatizar a seleção de indivíduos de elevado nível técnico, dar aos funcionários mais 

discrição, mais liberdade com menos controle, a fim de permitir e, eventualmente, premiar 

falhas, e por fim, avaliar o desempenho por seus resultados a longo prazo.  
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2.2.3 A elaboração do EVP 

 

 O framework apresentado pela figura 5, apresenta a ideia inicial para construção de um 

modelo que associe o EVP como instrumento de alinhamento da gestão de pessoas à estratégia 

do negócio. 

 

Figura 5 – Relação do EVP com atividades de suporte e estratégia 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

 Como definido por Schuler (1992), a Gestão de Recursos Humanos atinge o nível 

estratégico quando suas atividades são executadas de forma articulada, levando em 

consideração suas políticas, filosofia, programas, práticas e processos. Essas são as bases sob 

as quais as atividades de recursos humanos são sustentadas para se tornarem estratégicas. Ao 

se analisar o modelo proposto pelo autor, percebe-se que elas contemplam questões funcionais, 

econômicas e monetárias; ambas são essenciais a construção de um EVP (AMBLER; 

BARROW, 1996). 

 Desse modo, ao se construir um EVP a partir do modelo proposto por Schuler (1992), 

pode-se afirmar que o resultado obtido mediante o EVP será um conjunto de atividades e 

políticas que promovem o alinhamento estratégico. A figura 6 coloca em perspectiva esta 

ligação.   
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Figura 6 – EVP como instrumento de alinhamento estratégico 

 

Fonte: Adaptado de Purcell e Boxall (2015). 

 

 Nota-se que, assim como na figura 4, no topo do elo está a estratégia empresarial, 

seguida pelo conjunto de habilidades e de comportamentos necessários para se atingir a 

estratégia. A partir deste ponto, o modelo sofre uma alteração. O conjunto de atividades e 

práticas presentes no modelo anterior é informado pelo EVP, ou seja, o EVP fornecerá a 

orientação para a definição das práticas que possibilitam que os comportamentos e as 

habilidades necessários se desenvolvam na organização, fazendo com que os resultados 

oriundos das atividades de RH estejam alinhados com os objetivos estratégicos da organização.  

 Embora pouco explorado, o conceito de EVP como instrumento de alinhamento 

estratégico já encontra embasamento em algumas pesquisas. Exemplo disso, foram os 

resultados encontrados pela Willis Towers Watson (2011) em que a maioria das empresas 

pesquisadas afirma que formalizou seu EVP para melhorar o alinhamento do processo de RH 

com os objetivos de negócios. Também afirmaram que um melhor alinhamento do EVP da 

marca pode levar a uma melhor linha de visão, incentivando os funcionários a adaptar 

comportamentos que cumpram a promessa da marca. 
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3 METODOLOGIA 

 

O presente estudo utilizará a Pesquisa-Ação como abordagem geral da pesquisa. 

O método consiste em um processo participativo e democrático, preocupado com o 

desenvolvimento de conhecimentos práticos na busca de propósitos humanos que valham a 

pena, fundamentados em uma visão de mundo participativa (COGHLAN; BRANNICK, 2005). 

As principais características da pesquisa-ação são produzir conhecimento prático relevante ao 

dia a dia, estar preocupado com o conhecimento reflexivo em ação, assumir formas emergentes 

de desenvolvimento e operar sistematicamente com sensibilidade contextual. Sua aplicação se 

justifica, pois quando uma determinada prática necessita de atenção, o pesquisador pode agir 

de forma a melhorá-la e, então, produzir evidências de que forma tal prática foi melhorada 

(MCNIFF; WHITEHEAD, 2002).  

Coghlan e Brannick (2005) destacam as quatro principais características da pesquisa-

ação como: 

1. Pesquisar durante a ação, mas não sobre a ação: a ideia central é utilizar um método 

científico para estudar um problema organizacional junto aos que tem conhecimento 

prático sobre o problema em si, atuando em um processo cíclico de diagnosticar, 

planejar, agir e avaliar. 

2. Um processo colaborativo e democrático: os membros do sistema que está sendo 

estudado participam ativamente do processo cíclico descrito acima. Tal participação 

contrasta com a pesquisa tradicional em que os membros do sistema são sujeitos ou 

objetos do estudo. Um importante elemento qualitativo da pesquisa-ação é como as 

pessoas são atraídas para os processos de investigação e ação e como elas participam e 

colaboram. 

3. A pesquisa acontece junto à ação: o objetivo deve ser construir conhecimento 

científico enquanto a ação acontece. 

4.  É uma sequência de eventos com vistas à solução de um problema: A pesquisa-ação, 

como uma sequência de eventos, compreende ciclos interativos de coleta de dados, 

fornecendo-os de volta aos interessados, analisando os dados, planejando ações, agindo 

e avaliando, levando à coleta de dados adicionais e assim por diante. Como uma 

abordagem para a resolução de problemas, é uma aplicação do método científico de 

descoberta de fatos e de experimentação a problemas práticos que requerem soluções de 

ação e envolvem a colaboração e a cooperação dos pesquisadores da ação e dos 

membros do sistema organizacional. Os resultados desejados da abordagem de 
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pesquisa-ação não são apenas soluções para os problemas imediatos, mas são 

importantes aprendizados com os resultados pretendidos e não intencionais, mas uma 

contribuição para o conhecimento científico e a teoria. 

 Como já mencionado, uma ênfase importante da pesquisa-ação tem sido o 

estabelecimento de uma agenda de copesquisa, na qual profissionais e membros da organização 

trabalham lado a lado para analisar, implementar e avaliar a mudança de sistemas 

(MARSHALL; LANCASTER, 2005). Nesse contexto de construção de conhecimento dentro 

de uma organização, Coghlan e Brannick (2005) apresentam um ciclo de pesquisa-ação (figura 

7) que compreende uma pré-etapa, com contexto e propósito e quatro etapas básicas, que são 

diagnosticar, planejar a ação, agir e avaliar a ação. 

 

Figura 7 – Ciclo inicial da pesquisa-ação 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2022), baseado em Coghlan e Brannick (2005). 

 

 Na pré-etapa de contexto e propósito, é apresentada a relevância do projeto. São 

analisadas as forças internas e externas que impactam na sua realização e são delimitados os 

marcos do projeto e seus objetivos, ou seja, qual o estado futuro almejado. “O processo de 

definição do estado futuro desejado é crítico, pois define os limites para o propósito do projeto 

e ajuda a fornecer foco e energia para os estágios posteriores” (COGHLAN; BRANNICK, 

2005, p. 22). 

 Na sequência são realizadas as etapas principais do processo de pesquisa-ação que são 

(1) diagnosticar, quais são as questões com base nas quais as ações serão planejadas e 

executadas; (2) planejar a ação, por meio da análise do contexto e da finalidade do projeto; (3) 

agir, implementando os planos, fazendo as intervenções necessárias; e (4) analisar a ação, 

buscando verificar se o diagnóstico original estava correto, se a ação tomada foi correta, se a 
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ação foi realizada de maneira apropriada. Os resultados obtidos por meio da etapa de análise, 

alimentam o próximo ciclo de pesquisa-ação. Desse modo, o processo de pesquisa-ação não é 

finalizado por meio de um único ciclo de diagnostico, planejamento, ação e análise; mas sim 

por meio de múltiplos ciclos de pesquisa-ação operando simultaneamente ou em sequência.  

 

Figura 8 – Múltiplos ciclos de pesquisa-ação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022), baseado em Coghlan e Brannick (2005). 

 

No presente trabalho, durante os múltiplos ciclos de pesquisa-ação, optou-se pela 

realização de uma pesquisa on-line do tipo survey em que o objetivo foi coletar informações 

quantitativas a respeito das tendências, das atitudes e das opiniões da população pesquisada 

frente ao tema pesquisado (CRESWELL, 2014). As questões foram elaboradas, tendo como 

base o modelo proposto e testado por Berthon, Ewing e Hah (2005), que apresenta uma escala 

de atratividade, em que (1) representa discordo totalmente e (5) concordo totalmente. A 

população da pesquisa eram os 198 funcionários da empresa, sendo que desses, 185 

responderam ao questionário.  

Além dos dados quantitativos, foram incluídas também na survey algumas questões 

qualitativas que buscavam abranger e suprir questões que não se limitavam a dados “duros” 

(CÂMARA, 2013). Para interpretação dos resultados, utilizou-se o método proposto por 

Câmara (2013) de pré-análise, exploração, interpretação e inferência. Nele, os resultados 

obtidos a partir de uma pergunta norteadora são categorizados e organizados em blocos que 

expressam determinadas categorias. O quadro 2 exemplifica a forma como os dados qualitativos 

foram analisados e representa apenas um exemplo, retirado da pesquisa, para ilustrar o método. 

Nesse caso, a pergunta norteadora era “Quais pontos que considero importante uma empresa 

ter ou fazer que atualmente não são percebidos aqui na Inmes?”. Após uma análise superficial 

das respostas, foram criadas algumas categorias e organizadas as respostas que verbalizavam a 
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ligação da pergunta norteadora com a categoria em questão. Após todos os resultados 

devidamente categorizados, foi então possível inferir quais categorias ou tópicos eram mais 

relevantes. 

 

Quadro 2 – Exemplo do método de análise dos dados qualitativos 

Categoria Exemplo de Verbalizações 

Meritocracia R1: Quando você se dedica ao máximo, porém você é cobrado por falta 

de dedicação de outros. 

R2: Valorização do funcionário justo e produtivo, não colocar no 

mesmo balaio.  

R3: Valorizar e promover funcionários que buscam e fazem por 

merecer. 

R4: Reconhecer mais os funcionários dedicados. 

Organização R1: Implantação dos 5 S.  

R2: No meu ponto de vista a organização e o espaço de trabalho. 

R3: Mapa de produção, atualmente a empresa conta com um esquema 

muito bagunçado, acaba atrapalhando nos processos. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022), baseado em Câmara (2013). 

 

 Por fim, após a análise dos resultados, a fim de clarificar algumas questões, realizaram-

se alguns grupos de foco. Segundo Onwuegbuzie et al. (2009), o grupo de foco é uma maneira 

de coletar dados qualitativos que – essencialmente – envolve um pequeno número de pessoas 

em uma discussão informal em grupo (ou discussões), “focada” em torno de um tópico 

específico ou conjunto de questões. A justificativa para a utilização desse método no 

esclarecimento dessas questões foi em decorrência do mesmo ser utilizado como fonte 

suplementar de informações e como forma de validação de resultados encontrados nas 

pesquisas qualitativas e quantitativas (DILSHAD; LATIF, 2013). Os grupos de focos foram 

organizados com a participação de quatro a cinco funcionários, de forma a garantir a inclusão 

de participantes suficientes para gerar diversidade de informações, mas não tantos, pois grupos 

muito grandes podem criar um ambiente em que os participantes não se sintam à vontade para 

compartilhar informações (ONWUEGBUZIE et al., 2009). Também como forma de evitar o 

ocultamento de informações, os grupos foram formados levando em consideração níveis 

hierárquicos semelhantes. Desse modo, escolheram-se pessoas de diferentes setores para 
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participar do grupo, mas que estivessem em níveis hierárquicos semelhantes. A condução das 

entrevistas foi realizada por uma moderadora e uma assistente. 

 

 

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 Os resultados serão apresentados seguindo-se os ciclos de pesquisa-ação conforme 

proposto por Coghlan e Brannick (2005), em que um projeto de pesquisa-ação começa com o 

contexto e um propósito e então segue em múltiplos ciclos de (1) diagnóstico; (2) planejamento; 

(3) ação; e (4) avaliação.   

 

4.1 CONTEXTO E PROPÓSITO 

 

Com pouco mais de 28 anos de existência, a empresa objeto de estudo, é uma fabricante 

de máquinas e equipamentos focados na indústria moveleira. Com um parque fabril de 

aproximadamente 10.000 m², seu processo de produção contempla as principais áreas 

encontradas na indústria metalúrgica, como caldeiraria, usinagem, pintura e montagem. Além 

dos processos industriais diretos, há também os indiretos, como almoxarifado, expedição, 

manutenção e o suporte administrativo para produção. Por fim, atividades de back office, 

vendas, pós-vendas e desenvolvimento completam a estrutura da empresa.  

Essa estrutura traz consigo uma complexidade na administração de pessoas que sempre 

impôs à empresa desafios enormes para a área de Recursos Humanos. Ao longo dos anos, 

diversos projetos foram iniciados na tentativa de tornar a administração de pessoal algo mais 

estratégico dentro do estabelecimento, moldando as atividades para além das burocracias legais 

atreladas ao departamento pessoal. Corte de verbas, reestruturação de equipes, mudança de 

foco, enfim; diversos fatores sempre fizeram com que esses projetos não evoluíssem. 

Consequentemente, a administração de pessoas na empresa sempre manteve um enfoque 

burocrático de cumprimentos dos requisitos legais.  

 A partir de 2019, o crescimento mais acelerado da empresa acendeu um alerta para a 

questão dos recursos humanos. A escassez de mão de obra e a rotatividade em alguns postos de 

trabalho estratégicos fizeram com que a direção da empresa tomasse a decisão de criar, 

efetivamente, um setor de Recursos Humanos que fosse além da burocracia. Assim, contrataram 

um profissional de mercado para liderar a área e deram autonomia ao setor – antes era vinculado 

à gerência administrativa e passou a responder à presidência. Outros profissionais foram 
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remanejados e/ou contratados para trazer robustez ao setor. Tudo isso, com o objetivo de tornar 

o setor estratégico. 

 Uma vez criado o setor, o primeiro movimento do time foi levantar as diversas 

atividades e as ações que eram realizadas com enfoque nas pessoas. Constatou-se que a empresa 

realizava diversas atividades e oferecia vários benefícios para os funcionários, porém, de forma 

dispersa, sem uma sistemática clara que visasse a um objetivo comum. Havia uma 

independência entre setores e líderes na administração das pessoas. Tal situação trouxe à mesa 

a necessidade de se criar um projeto que unisse todas essas ações e colocasse sob um mesmo 

guarda-chuvas. Surgiu, portanto, a ideia de criar um EVP para empresa. Uma Proposta de Valor 

ao empregado que contemplasse todos os benefícios existentes e criasse novos, todos com vistas 

a um mesmo objetivo.  

Este projeto necessitaria do apoio e da participação dos principais gestores da empresa 

e o primeiro passo, portanto, era garantir que todos estivessem nivelados em conhecimento. 

Além de compreenderem os principais conceitos relacionados ao tema, era importante que não 

houvesse confusão entre EVP e Employeer Branding – conceitos comumente confundidos 

(CLAVERY, 2019). Também era essencial construir uma visão única para o projeto e criar 

alguns balizadores que serviriam de norte. Para atingir esses objetivos, foi organizado um 

workshop com a participação deste grupo de profissionais.  

 Por meio de dinâmicas de grupo, os participantes foram estimulados a pensarem sobre 

(1) o que os funcionários que trabalham na empresa mais valorizam; (2) por que as pessoas 

querem trabalhar na empresa; (3) por que as pessoas querem sair da empresa e, (4) como seria 

uma empresa ideal para se trabalhar. Nesse ponto, o intuito não era trazer robustez de resultados 

por meio de uma metodologia estruturada, mas sim fomentar algumas reflexões que pudessem 

servir de porta de entrada para a introdução do tema.  

 Na sequência, foram introduzidos os principais conceitos do tema, em especial as sete 

dimensões de Dabirian, Kietzmann e Diba (2017) – modelo previamente escolhido pelo 

pesquisador e a líder do projeto por ser considerado o mais didático. Além disso, foi 

demonstrada a necessidade de condicionar a construção do EVP a um método estruturado de 

desenvolvimento.   
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Figura 9 - Dimensões do EVP       

 

Fonte: Adaptado de Dabirian, Kietzmann e Diba (2017). 

 

Figura 10 - Ciclo de desenvolvimento do EVP 

 

Fonte: Adaptado de Insync... (2016). 

 

 A aderência aos conceitos e ao reconhecimento da importância desses pelos 

participantes foi muito boa. No entanto, foi latente a preocupação, principalmente dos membros 

mais antigos da empresa, deste ser mais um projeto que “morreria na casca”. Haja vista já ter 

sido descrito na apresentação da organização, a empresa tinha o histórico de iniciar, mas não 

terminar seus projetos de RH. Para minimizar esse sentimento e quebrar essa barreira, os 

participantes decidiram que este projeto deveria ser da empresa e não de Recursos Humanos. 

Dessa forma, mesmo que o viés fosse todo voltado para Recursos Humanos, o desenvolvimento 

seria de responsabilidade de um grupo multifuncional, com membros de todos os setores da 

empresa. Criou-se ali o grupo denominado G6, que seria o responsável pelo desenvolvimento 

do projeto, formado pela coordenadora de recursos humanos (líder do projeto), diretor 

industrial, analista de marketing, gerente de compras, gerente de vendas e um membro da 

diretoria (pesquisador). A escolha desses membros, além de levar em conta a área de atuação 
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dentro da empresa, também levou em consideração o tempo de empresa; buscando mesclar 

funcionários mais antigos e mais novos. 

 

4.2 PRIMEIRO CICLO DE PESQUISA-AÇÃO  

 

 O primeiro encontro do grupo foi pautado pelo reforço dos conceitos e pela definição 

da melhor forma de coleta de informações. Apresentou-se o modelo de questionário de Berthon, 

Ewing e Hah (2005) – introduzido pelo pesquisador - e decidido pelo grupo que seria o modelo 

a ser seguido; adaptando-o à realidade da empresa, sendo composto de uma escala de 

atratividade de 1 a 5 em que 1 representa discordo totalmente e 5 concordo totalmente. Além 

disso, como forma de melhor organizar a análise dos dados, as perguntas seriam analisadas 

dentro das sete perspectivas de Dabirian, Kietzmann e Diba (2017). O resultado da primeira 

versão do questionário está apresentado no quadro 3. 

 

Quadro 3 – Primeira versão do questionário  

 

Fonte: Adaptado de Berthon, Ewing e Hah (2005).  

 

 Mesmo utilizando uma metodologia já testada como a de Berthon, Ewing e Hah (2005), 

o grupo decidiu que o questionário deveria passar por uma validação para garantir que os 

resultados da pesquisa trouxessem os dados que o grupo buscava. Optou-se, então, por ser 

aplicado o questionário em uma versão teste junto às pessoas que participaram do workshop 

inicial do projeto e mais quatro pessoas do nível operacional da produção. 

Possuo as ferramentas adequedas para exercer meu trabalho 1 2 3 4 5

Conheço minhas metas e objetivos aqui na INMES 1 2 3 4 5

Trabalho em um ambiente estimulante/desafiador. 1 2 3 4 5

Trabalho em um ambiente alegre / divertido. 1 2 3 4 5

Ganho experiências relevantes para potencializar minha carreira. 1 2 3 4 5

As pessoas mais competentes recebem as melhores oportunidade . 1 2 3 4 5

O Salário-base é acima da média. 1 2 3 4 5

Os beneficios são atraentes 1 2 3 4 5

O Salário é atraente 1 2 3 4 5

A flexibilização das regras trabalhistas, jornadas de trabalho e acordos e importante para mim 1 2 3 4 5

Acho justo o tempo que dedico para o trabalho na Inmes. 1 2 3 4 5

Tenho um bom relacionamento com meus superiores. 2 3 4 5

As decisões são justas e as pessoas são competentes para liderar. 1 2 3 4 5

Sou reconhecimento pelo meu chefe. 1 2 3 4 5

Me sinto mais autoconfiante , como resultado de trabalhar para  esta empresa. 1 2 3 4 5

Gosto do meu trabalho, pois tenho oportunidade de ensinar aos outros o que eu sei. 1 2 3 4 5

Me sinto bem no trabalho, pois a empresa produz produtos e serviços de alta qualidade 1 2 3 4 5

Tenho oportunidade de aplicar o que aprendi em cursos/faculdade e em minha carreira profissional 1 2 3 4 5

A empresa valoriza e faz uso da criatividade. 1 2 3 4 5

Trabalho em uma empresa que inova - novas práticas de trabalho, com visão de futuro. 1 2 3 4 5

Existe alta cooperação entre as diferentes áreas da empresa. 1 2 3 4 5

Sinto que sou aceito e faço parte da  empresa. 1 2 3 4 5

Tenho um bom relacionamento com meus colegas. 1 2 3 4 5

Tenho colegas que me apoiam e me incentivam. 1 2 3 4 5

Me sinto bem comigo, como resultado de trabalhar para esta empresa. 1 2 3 4 5

A empresa contribui para com a sociedade (organização humanitária). 1 2 3 4 5

Local de trabalho bom para se trabalhar, com 

pessoas talentosas e uma boa cultura 

organizacional

Trabalho que possua flexibilidade suficiente 

para que se atinha o sucesso tanto na vida 

Líderes bons e honestos, que inspiram, 

confiam, protegem e respeitam os empregados

Trabalho que possua significado e promova a 

utilização de conhecimento e habilidades

Local de trabalho interessante, desafiador, mas 

com metas alcançáveis

Oportunidades de crescimento e ascensão 

profissional

Trabalho remunerado adequadamente através 

de salários, benefícios e regalias
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 O questionário teste demonstrou que o fato de criar uma escala de 1 a 5 com afirmativas 

relacionadas às dimensões de Berthon, Ewing e Hah (2005), traria uma estrutura e uma 

facilidade na hora de se analisarem os dados, mas ao mesmo tempo, traria uma limitação à 

pesquisa. Assim, caso um funcionário desejasse expressar um sentimento ou ideia de que não 

constava na pesquisa, ele não teria espaço. Isso poderia fazer com que a empresa perdesse a 

oportunidade de colher dados relevantes. Desse modo, o grupo decidiu adaptar o modelo de 

Berthon, Ewing e Hah (2005), criando algumas perguntas qualitativas que possibilitassem os 

funcionários expressar suas opiniões livremente sobre o tema. As perguntas incluídas na 

pesquisa foram: 

- Quais valores, experiências e cuidados que a Inmes proporciona a seus funcionários e 

não foram listados nas afirmativas anteriores? 

- Quais pontos que considero importante uma empresa ter ou fazer e que atualmente não 

são percebidos aqui na Inmes? 

 O questionário teste também demonstrou uma tendência das pessoas em utilizar a 

pesquisa com forma de pleitear alguma demanda. Em outras palavras, os funcionários tendem 

a “querer tudo”, sabendo que a empresa possui uma limitação em prover “tudo”, o grupo 

também considerou relevante entender qual escala de prioridade real o funcionário possui. Ou 

seja, entre todas as dimensões que um EVP se propõe a atuar, qual realmente é a mais relevante 

para os funcionários atuais da empresa. A figura 11 apresenta a pergunta que também foi 

incluída na pesquisa:  

 

Figura 11 – Pergunta para definição de prioridades 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

 Por fim, foi introduzida uma última questão que buscava descobrir no que se traduz a 

relação do funcionário com a empresa por meio de uma palavra.  

- Em 01 (UMA) palavra, o que a Inmes significa para você? 

Dos 07(sete) pontos abaixo, selecione as (02) DUAS que são mais importantes para você:

(   ) Local de trabalho interessante, desafiador, mas com metas alcançáveis

(   ) Oportunidades de crescimento e ascensão profissional

(   ) Trabalho remunerado adequadamente através de salários e benefícios

(   ) Trabalho que possua flexibilidade suficiente para que se atinha o sucesso tanto na vida profissional, quando pessoal

(   ) Líderes bons e honestos, que inspiram, confiam, protegem e respeitam os empregados

(   ) Trabalho que possua significado e promova a utilização de conhecimento e habilidades

(   ) Local de trabalho bom para se trabalhar, com pessoas talentosas e uma boa cultura organizacional
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 Além das perguntas focadas nas questões do EVP, algumas perguntas de 

contextualização também foram introduzidas como o setor de atuação, idade e tempo de 

empresas.  

 Consolidado e definido o questionário, o grupo passou a debater a melhor forma de 

aplicá-lo. Foi consenso a utilização da ferramenta do Google, porém pairou a dúvida quanto à 

forma de aplicá-la. Se por “link” enviado ou fisicamente por meio de terminais (computadores 

disponibilizados às pessoas). Analisando-se o teste, chegou-se à conclusão de que a melhor 

forma era por meio de terminais, pois durante a aplicação, principalmente as pessoas ligadas à 

operação fabril da empresa, tiveram muitas dificuldades em preencher o questionário, 

necessitando de ajuda externa para operação da ferramenta. Além disso, a utilização dos 

terminais de preenchimento da pesquisa garantiu a participação da maioria das pessoas, ficando 

de fora apenas aqueles que faltassem nos dias de aplicação. A única exceção foram os 

funcionários que trabalharam de forma externa, como assistentes técnicos e promotores de 

vendas. Para esses, seria disponibilizado o link. Assim, disponibilizaram-se cinco terminais de 

preenchimento durante os diversos turnos de operação da empresa, por três dias distintos, 

sempre estando presente um funcionário de recursos humanos para auxiliar os que tiveram 

alguma dúvida.  

 Os resultados da pesquisa são apresentados a seguir no gráfico 1 iniciando com a 

contextualização do público. 

 

Gráfico 1 – Classificação etária dos respondentes 

  

Fonte: Dados primários. 

 

 Conforme mostra o gráfico 1, do total de 168 respondentes, 24% têm entre 18 e 24 anos 

de idade; 25,7% têm entre 25 e 30 anos; 17,4% têm entre 31 e 35 anos e 15% entre 36 e 40 
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anos. Percebe-se  que o público da empresa é composto essencialmente por pessoas com menos 

de 40 anos, em que quase 50% têm menos de 30 anos e pouco mais de 32% têm entre 30 e 40 

anos. Totalizando, a faixa entre 20 e 40 anos são 82,10% dos funcionários. O gráfico 2 traz os 

dados referentes ao tempo de empresa dos respondentes. 

 

Gráfico 2 – Tempo de empresa dos respondentes 

 

Fonte: Dados primários. 

 

 Com relação ao tempo de trabalho na empresa 38,10% têm menos de 1 ano de empresa, 

36,30% têm entre 1 e 5 anos e 15,50% entre 6 e 10 anos. Além de jovem, o público da empresa 

também se caracteriza por ter pouco tempo de empresa, sendo que mais de 70% estão a menos 

de 5 anos trabalhando na Inmes. 

 Uma vez contextualizado o público da pesquisa, apresenta-se na sequência o resultado 

da escala de atratividade da empresa em que 1 quer dizer discordo totalmente e 5 concordo 

totalmente. Assim como organizado na fase de criação do questionário, a apresentação dos 

dados seguirá as sete dimensões de Dabirian, Kietzmann e Diba (2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Gráfico 3 – Percepção da atratividade do trabalho 

 

Fonte: Dados primários. 

  

 Na atratividade do trabalho, a média geral da dimensão foi de 3,97 em uma escala de 1 

a 5. Os quesitos que se apresentaram acima da média foram a estabilidade e a segurança na 

empresa (4,17) e o conhecimento das metas e objetivos (4,14). Bem na média está o fato de os 

funcionários consideraram o ambiente estimulante/desafiador. Por fim, o ponto com pior 

desempenho é a disponibilidade de ferramentas adequadas para execução dos trabalhos (3,58). 

 

Gráfico 4 – Percepções sobre carreira 

 

Fonte: Dados primários. 

 

 Com relação à carreira, a avaliação dos funcionários na média foi de 3,95. Puxando a 

média para cima está o fato de considerarem que aprendem coisas (técnicas, atividades, 
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funções...) que lhes tornam melhores profissionais (4,26) e, na outra ponta, a percepção de que 

as pessoas mais competentes recebem as melhores oportunidades (3,64). 

 

Gráfico 5 – Percepções sobre valor econômico do trabalho 

 

Fonte: Dados primários. 

 

 Dentre todas as dimensões, o valor econômico é o que apresentou pior média geral 

(3,22). Na escala de 1 a 5, a afirmação de que o salário é justo e que os funcionários recebem 

de acordo com a função exercida, apresentou 3,08 na média e a atratividade dos benefícios 

apresentou 3,39.  

 

Gráfico 6 – Equilíbrio entre vida pessoal e trabalho 

 

Fonte: Dados primários. 
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 Já o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho apresentou a melhor média geral (4,20). 

Dentre as melhores percepções estão (1) a justiça com relação ao tempo dedicado ao trabalho 

na empresa – 4,41 - e (2) a importância das flexibilizações das regras de trabalho – 4,39. Um 

pouco abaixo, mas ainda bem avaliados está o fato de concluírem as atividades no horário de 

trabalho (3,98) e trabalhar em um ambiente alegre e divertido (4,02). 

 

Gráfico 7 – Percepção sobre a liderança 

 

Fonte: Dados primários. 

 

 Na dimensão liderança, acima da média (4,04), está o bom relacionamento com o 

superior (4,38) e a clareza na informação passada pelo superior (4,28). Bem próximo à média 

encontra-se o fato de o superior escutar as sugestões (4,02). Por fim, abaixo da média está a 

justiça das decisões dos superiores – usa mesmo peso, mesma medida (3,71) e o reconhecimento 

por parte do superior (3,78). 
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Gráfico 8 – Percepções sobre o significado do trabalho 

 

Fonte: Dados primários. 

 

 Com uma média de 4,14, o significado do trabalho tem o segundo melhor resultado entre 

as dimensões. As pessoas se sentem bem, pois a empresa produz produtos e serviços de alta 

qualidade (4,41), gostam do trabalho, pois percebem que tem a oportunidade de ensinar aos 

outros o que sabem (4,36) e, também, sentem-se autoconfiantes (4,24). O ponto que puxou a 

média para baixo está relacionado ao uso e à valorização da criatividade (3,81). 

 

Gráfico 9 – Percepções sobre valor social do trabalho 

 

Fonte: Dados primários. 
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A média geral da dimensão de valor social foi a que apresentou a segunda pior avaliação. 

Dentre os itens, destacam-se negativamente a questão de integração entre as áreas (3,22). Na 

outra ponta, o relacionamento com os colegas de trabalho tem a melhor avaliação dentro da 

dimensão (4,62).  

 As questões acima, buscavam identificar como as dimensões do EVP, individualmente, 

eram percebidas pelos funcionários da empresa. A seguir apresenta-se um gráfico que busca 

identificar quais as dimensões mais valorizadas pelos funcionários da empresa. Para facilitar a 

leitura e a interpretação dos respondentes, as dimensões foram transcritas em detalhes de acordo 

com a conceituação de Dabirian, Kietzmann e Diba (2017).  

 

Gráfico 10 – Dimensões mais valorizadas 

 

Fonte: Dados primários. 

 

 Dentre as dimensões mais valorizadas, destacam-se a (1) carreira, em que houve 88 

menções a oportunidades de crescimento e de ascensão profissional; (2) liderança, com 59 

menções a líderes bons e honestos, que inspiram, confiam, protegem e respeitam os empregados 

e (3) valor econômico, com 58 menções a trabalho remunerado adequadamente por meio de 

salários, benefícios e regalias. As afirmações relacionadas à vida pessoal x ao trabalho - trabalho 

que possua flexibilidade suficiente para que se tenha o sucesso tanto na vida profissional, 

quando pessoal; valor social -  local de trabalho bom para se trabalhar, com pessoas talentosas 

e uma boa cultura organizacional; atratividade do trabalho - local de trabalho interessante, 

desafiador, mas com metas alcançáveis e significado do trabalho - trabalho que possua 
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significado e promova a utilização de conhecimento e habilidades; receberam 41, 36, 27 e 27 

menções respectivamente.  

 Para análise dos resultados qualitativos, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo 

(CÂMARA, 2013) conforme já apresentado no capítulo 3.   

 Em resposta a primeira pergunta aberta – “Quais valores, experiências e cuidados que a 

Inmes proporciona a seus funcionários e não foram listados nas afirmativas anteriores?” - 

25,62% das respostas fazem menções que podem ser relacionadas com 

Segurança/Confiança/Respeito nas relações; 19,01% a segurança e saúde no trabalho; 13,22% 

a benefícios e 13,22% a treinamento e desenvolvimento. Estes quatro grupos de atributos, em 

conjunto, correspondem a 71,07% das menções. Atributos como relacionamento e 

planejamento de carreira, também, aparecem na sequência com 4,96% das menções cada, 

seguidos de flexibilidade e de reconhecimento com 4,13%. Os demais atributos (09) totalizam 

10,74% nas respostas. 

  

Gráfico 11 – Percentual de menções a primeira pergunta aberta 

 

Fonte: Fonte: Dados primários. 

 

 A segunda questão qualitativa perguntava aos respondentes “Quais pontos que 

considero importante uma empresa ter ou fazer que, atualmente, não são percebidos aqui na 

Inmes?”. Dos respondentes, 16,35% fizeram menções relacionadas aos benefícios; 10,69%, a 
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meritocracia; 10,06%, a planejamento de carreira; 9,43%, a reconhecimento; 8,18%, a 

remuneração e 6,92%, a organização e infraestrutura secundária. Integração entre setores, 

treinamento de desenvolvimento, comunicação e flexibilidade no trabalho ficaram com 

menções entre 3% e 5%. Outras categorias – 12 diferentes – totalizaram 16,35%.  

 

Gráfico 12 - Percentual de menções a segunda pergunta aberta 

 

Fonte: Dados primários. 

  

 Por fim, quando perguntados “Qual palavra que representa a Inmes?”, 28,83% dos 

respondentes mencionaram palavras relacionadas ao desenvolvimento de carreira e ao 

crescimento profissional; 22,09%, a segurança e confiança; 14,72%, a boa imagem e reputação 

da empresa; 11,66%, realização pessoal; 11,66%, a valor econômico; 11,36%, ao conteúdo do 

trabalho e 3,68%, a liderança e o relacionamento. 
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Gráfico 13 – Palavras que representam a empresa 

 

Fonte: Dados primários. 

 

 Uma vez tabulados e organizados, todos os dados da pesquisa, o grupo de trabalho 

iniciou o cruzamento e a análise dos dados para tentar compreender melhor os resultados da 

pesquisa. Assim como nas etapas anteriores, buscou consolidar as informações dentro das sete 

dimensões do EVP. Assim sendo, concluiu que a: 

- Atratividade do trabalho: a empresa consegue estabelecer relações de confiança com seus 

funcionários, pois eles consideram que possuem estabilidade e segurança de emprego (4,17), 

conhecem suas metas e objetivos (4,14) e trabalham em um ambiente estimulante e desafiador 

(3,97). Ainda, quando questionados sobre o que a empresa proporciona, 25% das respostas 

reforçam esse ponto. E por fim, 22% das palavras que representam a empresa também são 

relacionadas a essa dimensão.   

- Vida pessoal e trabalho: esta dimensão está em equilíbrio, sendo que as afirmações na escala 

de atratividade variam entre 3,98 e 4,02. 

- Significado do trabalho: embora nas questões qualitativas não seja percebida nenhuma 

tendência positiva ou negativa, o resultado abaixo da média no uso da criatividade (3,81) acende 

um alerta, pois o tema está diretamente relacionado à missão da empresa, que é “oferecer 

soluções inovadoras”. Ou seja, mesmo não sendo um resultado ruim, esta característica, por se 

tratar de uma questão estratégica, devia estar entre as melhores percepções.  

- Valor social: as piores percepções na escala de atratividade estão relacionadas à cooperação 

entre as áreas (3,22). Embora este ponto não apareça como relevante nas questões qualitativas, 
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a sua relevância pode ser justificada, uma vez que pode trazer ganho de velocidade e geração 

de resultados.  

 Embora tenham sido concluídas questões relevantes nas quatro dimensões acima 

apresentadas, o grupo achou oportuno aprofundar um pouco mais a análise das dimensões 

relacionadas à Carreira, à Liderança e ao Valor Econômico. A justificativa para tal ação 

encontra-se no fato de elas serem consideradas as mais importantes para os funcionários da 

empresa, com 88, 59 e 58 menções na pergunta sobre quais as duas dimensões mais importantes 

para eles. Além disso, os dados da pesquisa demonstraram algumas informações que 

precisavam ser mais bem compreendidas, principalmente nas questões qualitativas, como por 

exemplo (1) benefício, 13,22% dos respondentes consideram que a Inmes proporciona bons 

benefícios ao mesmo tempo que 16,35% consideram que não proporciona e (2) Treinamento e 

Desenvolvimento (13,22%) são percebidos como valores existentes, mas os funcionários não 

conseguem perceber planejamento de carreira (10,06%).  

 

4.3 SEGUNDO CICLO DE PESQUISA-AÇÃO  

 

 Como forma de melhor compreender as questões acima mencionadas, o grupo de 

trabalho elaborou uma estratégia de duas frentes. Um grupo trabalharia no cruzamento de dados 

da pesquisa quantitativa para tentar identificar algum padrão de comportamento nas três 

dimensões (Carreira, Liderança e Valor Econômico), e um segundo grupo de trabalho, 

organizaria alguns grupos de foco para compreender melhor o entendimento dos funcionários 

sobre questões relevantes às mesmas três dimensões.  

 O grupo de trabalho responsável pelo cruzamento de informações conseguiu encontrar 

alguns padrões de comportamento fazendo relações entre as dimensões, tempo de empresa e 

área de trabalho. Ainda, para melhor interpretação, dividiu a empresa em dois grandes grupos, 

(1) operacional, composto pelos setores relacionados à produção e (2) ao back office, composto 

por atividades de suporte à produção, administrativas e comerciais.  

 Os dados que serão apresentados nos gráficos a seguir são compostos pela média das 

respostas dadas a cada uma das dimensões. Assim, a média das perguntas vinculadas à 

determinada dimensão do EVP versus o cruzamento em questão.   
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Gráfico 14 – Cruzamento entre carreira e tempo de empresa em áreas de produção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados primários. 

 

Gráfico 15 – Cruzamento entre carreira e área de trabalho 

 

Fonte: Dados primários. 

 

  Aos analisar a dimensão carreira no nível operacional, percebe-se uma piora na 

percepção deste valor à medida que o tempo de empresa aumenta. Funcionários com menos de 

1 ano atribuem uma avaliação de carreira com média 4, caindo até 2,38 naqueles que possuem 
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entre 11 e 15 anos de empresa. A percepção volta a melhorar naqueles que passam de 20 anos 

de empresa – quantidade bem pequena de funcionários.  

 Além disso, as piores percepções no que tange à carreira estão nos setores de montagem 

e usinagem, com 3,43 e 3,74 respectivamente. As melhores percepções estão nos setores de 

manutenção e expedição.   

 

Gráfico 16 – Cruzamento entre carreira e tempo de empresa em back office 

 

Fonte: Dados primários. 

 

Gráfico 17 – Cruzamento entre carreira e área de trabalho em back office 

 

Fonte: Dados primários. 
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 Quando o mesmo exercício de comparação e cruzamento de dados é realizado nas 

atividades de back office, o padrão encontrado no operacional não se repete, conforme 

apresentado nos gráficos 18 e 19. Desse modo, não existe uma piora na percepção à medida que 

o tempo de empresa aumenta. Quanto aos setores da empresa, com exceção do RH, todos 

avaliaram acima de 4. 

 

Gráfico 18 – Cruzamento entre valor econômico e tempo de empresa em áreas de produção 

  

Fonte: Dados primários. 

 

Gráfico 19 – Cruzamento entre valor econômico e setor de trabalho em áreas de produção 

 

Fonte: Dados primários. 

 



51 
 

 O padrão de piora ao longo do tempo encontrado em questões de carreira também 

aparece nas questões relacionadas ao valor econômico na área operacional. Funcionários com 

menos de 1 ano percebem com 3,63 caindo até 2,13 nos funcionários entre 11 e 15 anos. Volta 

a melhorar a percepção nos funcionários com mais de 20 anos. Os setores com pior avaliação 

também são de usinagem e montagem, com 2,96 e 2,69 pontos respectivamente.  

 

Gráfico 20 - Cruzamento entre valor econômico e tempo de empresa em back office 

 

Fonte: Dados primários. 

 

Gráfico 21 – Cruzamento entre valor econômico e área de trabalho em back office 

 

Fonte: Dados primários. 
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Nas atividades de back office o valor econômico também tem uma piora de percepção a 

partir do primeiro ano até 10 anos de empresa, com 3,83 para funcionários com menos de 1 

ano; 3,16 de 1 a 5 anos e 2,65 de 6 a 10 anos. O setor com pior avaliação também é o de RH.  

 

Gráfico 22 – Cruzamento entre liderança e tempo de empresa em áreas de produção 

 

Fonte: Dados primários. 

 

Gráfico 23 – Cruzamento entre liderança e área de trabalho em setores de produção 

 

Fonte: Dados primários. 
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 Na dimensão carreira, os funcionários ligados à operação também avaliam pior à medida 

que o tempo de empresa passa. 4,18 para funcionários com menos de 1 ano; 3,95 entre 1 e 5 

anos, 3,54 entre 6 e 10 anos e 3 entre 11 e 15 anos. Neste ponto, as áreas de Caldeiraria e 

Estampagem são as duas mais mal-avaliadas com 3,65 e 3,55 respectivamente.  

 

Gráfico 24 – Cruzamento entre liderança e tempo de empresa em back office 

 

Fonte: Dados primários. 

 

Gráfico 25 – Cruzamento entre liderança e área de trabalho em back office 

 

Fonte: Dados primários. 
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 Mais uma vez, a tendência percebida nas áreas operacionais não se apresentou na área 

de back office. Uma vez finalizado o cruzamento de dados, o grupo se reuniu por completo e 

buscou tirar algumas conclusões das informações obtidas. 

➢ Na área operacional, nas três dimensões (carreira, valor econômico e liderança), pode 

ser percebida uma piora na percepção de valor à medida que o tempo de empresa 

aumenta, ou seja, o funcionário entra na empresa com uma expectativa e vai se 

frustrando com o passar do tempo.  

➢ Tanto em carreira quanto em valor econômico, os dois piores setores operacionais são 

usinagem e montagem. Em conjunto, os dois setores contemplam 39% dos funcionários 

de fábrica. Além disso, junto à caldeiraria, são considerados setores core da operação.  

➢ 68% das pessoas da produção estão lotadas nos quatro setores – usinagem, montagem, 

caldeiraria, pintura e estampagem - com pior avaliação na dimensão liderança.  

➢ A empresa consegue equilibrar melhor as expectativas dos funcionários de back office 

ao longo do tempo. 

➢ O setor de RH teve a pior percepção nas dimensões de carreira e valor econômico.  A 

falta de continuidade de projetos de Recursos Humanos, deixando o setor mais 

vinculado ao departamento pessoal, pode ser um dos principais motivos da insatisfação. 

➢ O setor Movel In teve diversas trocas de liderança ao longo do ano que antecedeu a 

pesquisa. Isso pode ter feito com que a percepção de liderança fosse a pior.  

 Na segunda frente de trabalho, o time responsável pelas entrevistas de grupo buscou 

organizar grupos não muito grandes, para não inibir as pessoas de colocarem as suas opiniões, 

mas ao mesmo tempo heterogêneos, com diversos setores da empresa, para que tivesse 

representatividade.  O quadro 4 demonstra a organização dos grupos. 

 

Quadro 4 – Relação de participantes dos grupos de foco  

Dia Hora Participantes 

14/06/2021 13h30min às 15h 02 participantes da Montagem 

01 participante da Usinagem 

01 participante de Projetos 

14/06/2021 15h30min às 17h 01 participante da Montagem 

01 participante da Usinagem 

01 participante de Vendas 

01 participante da Caldeiraria  
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15/06/2021 07h30min às 09h 01 participante da Montagem 

01 participante da Usinagem 

01 participante de Projetos 

01 participante da Movel In 

15/06/2021 09h30min às 11h 01 participante da Montagem 

01 participante da Estampagem 

01 participante de Caldeiraria  

01 participante da Controle de Qualidade 

15/06/2021 13h30min às 15h 01 participante da Vendas 

01 participante da Desenvolvimento 

01 participante de PCP  

01 participante da Projetos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

 Como o objetivo da entrevista em grupo era aprofundar o entendimento das dimensões 

mais valorizadas pelos funcionários da empresa – Carreira, Valor Econômico e Liderança, a 

discussão foi organizada nesses três blocos.  

 Durante as entrevistas, os mediadores buscaram encontrar sinais de concordância nas 

afirmações e registraram somente os pontos que tiveram maioria nas aceitações. Pontos 

levantados que geraram discussões dispersas, sem conclusão e coerência clara, foram 

considerados inconclusivos e, por consequente, não registrados.  

 Sob o ponto de vista de carreira, ficou evidente que a percepção de valor da dimensão 

está essencialmente ligada à melhoria da remuneração. Desse modo, a percepção de valor na 

carreira não consegue se dissociar da melhora da remuneração.  

• Quanto mais tempo na Inmes, mais ficamos congelados, tanto na carreira quanto no 

salário. 

• A empresa deveria remunerar melhor as pessoas que constroem uma carreira na 

empresa, que ficam mais tempo.  

• A empresa deveria enxergar mais as pessoas que são leais (tempo de casa) a ela. 

Remunerar ou dar algum benefício. 

• Um tempo atrás a empresa comemorou 25 anos e as pessoas que tinham 10, 15 e 20 

anos de empresa ganharam presentes e foram lembradas em uma cerimônia. Agora nós 

estamos quase completando 10 anos de empresa, construindo uma carreira aqui, o que 

vamos ganhar? 
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Assim como nas questões qualitativas dos questionários, as entrevistas demonstraram 

que os funcionários estão insatisfeitos com a falta de meritocracia. Isso gera uma percepção de 

que a carreira não está evoluindo como deveria ou seria o justo. 

• Não ganha mais quem tem mais curso, e sim quem eles querem. 

• Só ganha aumento quem pede para demissão. 

• Tem gente que "blefa" dizendo que vai sair porque sabe que vai ganhar aumento. 

Ao mesmo tempo que os funcionários desejam evoluir na carreira e consequentemente 

ser mais bem remunerados, não está claro para eles o que é necessário fazer para seguir a 

evolução. Essa falta de clareza também gera insatisfação. 

• A gente caminha pela estrada escura. 

Sob o ponto de vista de valor econômico, o ponto dominante está relacionado aos 

benefícios. Nessa dimensão, na pesquisa quantitativa, os resultados apresentados geraram 

dúvidas, pois o item aparecia como presente e ao mesmo tempo ausente na proposta de valor 

percebida pelos funcionários. Na entrevista em grupo, pode-se perceber que a insatisfação 

acontece nos benefícios que já existiram na empresa e que foram retirados e/ou reduzidos, assim 

como naqueles que são menores que os praticados pelo mercado local. Já a satisfação, está 

diretamente relacionada ao plano de saúde oferecido pela empresa. 

• Prêmio assiduidade é importante, mas o valor está muito baixo. 

• Ninguém se prende por R$ 60,00. Se o prêmio assiduidade fosse maior, não era por 

qualquer dorzinha de barriga que eu não vinha trabalhar.  

• A refeição era paga 100% pela empresa, quando baixaram para 50%, prometeram que 

depois que passasse a crise retornaria a 100%, e até agora nada. 

• Eu sempre dizia para os outros que a gente ganhava almoço aqui, e as pessoas ficavam 

encantadas. 

• O plano de saúde é excelente! É a empresa que tem o melhor plano de saúde. 

Nessa dimensão também se percebeu a importância da meritocracia para percepção de 

valor econômico. Ao mesmo tempo que há concordância que os salários devem ser melhores 

para aqueles mais bem-avaliados e que entregam mais, os funcionários sentem falta de 

compreender o que precisam fazer para serem mais bem remunerados.  

Por fim, na dimensão liderança, não houve nenhum questionamento quanto à capacidade 

técnica/operacional dos líderes. O principal ponto de insatisfação foi a falta de capacidade de 

os líderes em lidar com a parte humana, de relacionamento interpessoal. Assim como na 
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pesquisa quantitativa, o que os funcionários desejam é serem reconhecidos e tratados com 

justiça (meritocracia). 

• Se a pessoa faz certo ele nem fala nada, mas qualquer coisa errada o bicho pega. 

• Veio a consultoria, fizeram um processo, não chamaram ninguém do setor para 

questionar, hoje temos um processo que não funciona. 

• Os encarregados deveriam fazer mais reuniões com as equipes. 

• Tem dia que nem vejo o meu líder. 

• Devem chamar mais as pessoas da empresa para darem ideias, é a gente que está ali 

no dia a dia. 

Assim como no cruzamento dos dados da pesquisa, o grupo de trabalho se reuniu 

novamente para avaliar em conjunto os resultados das entrevistas em grupo. O quadro 5 resume 

as conclusões. 

 

Quadro 5 – Conclusões dos grupos de foco 

Dimensão Conclusões do Grupo 

Carreira (1) Carreira está 100% ligada à remuneração. 

(2) Falta muita clareza nas pessoas sobre o que elas 

realmente querem na carreira. 

(3) A maior dor está na meritocracia e não necessariamente 

na posição atual da carreira do funcionário. 

Valor Econômico (1) A remuneração não é um ponto que gera satisfação, tão 

pouco insatisfação. Certamente está em equilíbrio com 

o mercado local.  No entanto, é nítida a percepção de 

que os benefícios são extremamente importantes para 

satisfação dos funcionários e um ponto de possível 

diferenciação para empresa.   

Liderança (1) O comportamento dos líderes influência no resultado da 

empresa, mas eles não estão sendo preparados para 

agirem como tal. Possuem um viés muito operacional e 

não são bons gestores de recursos humanos.   

(2) Os funcionários querem ser reconhecidos, vistos e 

ouvidos. 

Fonte: Dados primários. 
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4.4 TERCEIRO CICLO DE PESQUISA-AÇÃO  

 

 Com os resultados da pesquisa e o cruzamento de dados, mais as entrevistas coletivas, 

já haviam sido coletados dados suficientes para compreender qual a proposta de valor existente 

na empresa e o que os funcionários desejavam e não existia; no entanto, era necessário levar 

em consideração também o que a empresa desejava. Desse modo, a proposta de valor final da 

empresa deveria ser uma junção entre o desejo do funcionário e a visão de futuro da empresa. 

Para atingir tal objetivo, o grupo de trabalho achou que seria o momento de unir novamente os 

principais gestores e os profissionais de RH – mesmo time presente na fase de sensibilização – 

para que o trabalho ganhasse mais corpo. Assim, foi planejado um encontro que contemplasse 

a apresentação dos dados e de algumas dinâmicas para a construção do EVP.  

 O encontro consistiria em três blocos principais sendo (1) recapitulação dos conceitos e 

dos objetivos, em que foram reforçados os conceitos e o principais objetivos da construção de 

uma proposta de valor aos funcionários; (2) apresentação dos resultados da pesquisa, com o 

detalhamento das informações e da apresentação dos principais achados e (3) dinâmica em 

grupo, em que seriam formados grupos de trabalho com o intuito de fomentar a construção de 

um EVP para empresa.  

 Dado que os conceitos e os resultados já foram apresentados em capítulos anteriores, 

nesse subcapítulo serão apresentados apenas os resultados das dinâmicas e como foram 

conduzidos os trabalhos.  

 Os participantes foram organizados em dois grupos de quatro participantes e um grupo 

de cinco participantes. A líder do projeto ficou revezando entre os grupos de trabalho para agir 

como facilitadora do processo. Já o pesquisador, ficou de fora da dinâmica, apenas como 

ouvinte. O objetivo traçado aos grupos era de construir um EVP ideal para empresa, lembrando 

que esse deveria ser a junção do que os funcionários desejavam com o que a empresa almejava. 

Um material de apoio foi construído e fornecido para a melhor compreensão (Figura 12).    
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Figura 12 – Material de apoio para apresentação dos resultados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

 Por se tratar de uma declaração, poderia haver algum tipo de confusão sobre como 

construí-la. Prevendo isso e tentando facilitar a construção pelos grupos de trabalho, o G6 

buscou algum exemplo de declaração de EVP que pudesse servir de inspiração na construção 

da empresa. O da empresa DELL foi o que se julgou mais adequado. 

 

 

 

 

AS 7 DIMENSÕES: 

 

         São as dimensões mais valorizadas por nossos colaboradores. 

 

 

INMES: 
MISSÃO: Oferecer soluções inovadoras. 

VISÃO: Ser reconhecida, nos mercados que atua, pela qualidade e inovação. 

VALORES: Excelência, Sustentabilidade, Integridade, Profissionalismo, Responsabilidade Social. 

                                       

                                      

Vida Pessoal x 

Trabalho

Local de trabalho 

bom para se 

trabalhar, com 

pessoas talentosas e 

uma boa cultura 

organizacional

Local de trabalho 

interessante, 

desafiador, mas 

com metas 

alcançáveis

Oportunidades de 

crescimento e 

ascensão 

profissional

Trabalho 

remunerado 

adequadamente 

através de salários, 

benefícios e regalias

Trabalho que possua 

flexibilidade suficiente 

para que se atinha o 

sucesso tanto na vida 

profissional, quando 

pessoal

Líderes bons e 

honestos, que inspiram, 

confiam, protegem e 

respeitam os 

empregados

Trabalho que possua 

significado e promova a 

utilização de 

conhecimento e 

habilidades

Atratividade do 

Trabalho
Carreira Valor Econômico Liderança Significado do trabalho Valor Social
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Figura 13 – Declaração de EVP da DELL 

 

Fonte: Adaptado de www.dell.com  

 

 Após um tempo pré-determinado, os grupos apresentaram as suas declarações para 

todos os participantes do encontro a fim de que pudessem ser construídos um consenso sobre 

qual declaração melhor se encaixaria para a empresa. Dois grupos conseguiram apresentar 

declarações dentro do formato esperado e um dos grupos conseguiu construir apenas bullet 

points com as propostas de valor que julgavam essenciais – muito similar a pesquisa, sem 

conseguir relevância nas colocações.  

• EVP do Grupo 01 

Liderança: nós como empresa, propomos criar um ambiente de trabalho profissional, 

com líderes capacitados e treinados. Fortaleceremos o desenvolvimento 

individualizado com metas e oportunidades adequadas, visando ao bem comum. 

Carreira: nossos profissionais têm definido de forma clara os objetivos na empresa, 

com oportunidade de ascensão e crescimento já pré-determinado. Todos os 

colaboradores são membros essenciais de uma mesma equipe, tendo avaliações e 

feedbacks pertinentes, que valorizam e qualificam a função. 

Valor Econômico: oferecemos benefícios e remuneração adequados, reconhecendo, 

valorizando e motivando a equipe como um todo.  

• EVP do Grupo 02 

Recompensas: ter funcionários motivados e produtivos é algo que passa por investir 

em ações de reconhecimento do trabalho de qualidade, que fidelizem os colaboradores 

ao fortalecer o relacionamento com a empresa. 

Transformação do Trabalho: garantir cada vez mais a atração de novos 

colaboradores e a fixação dos que já fazem parte da empresa. Permitir que o 

colaborador desenvolva suas ideias e atue de forma mais independente, sem tantas 

http://www.dell.com/
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restrições e limitações de pensamentos. Clareza de comunicação entre líderes e 

liderados, capacitação constante é essencial para atração e a retenção de talentos. 

Desenvolvimento de Carreira: o relacionamento entre colaborador e organização é 

uma via de mão dupla. É preciso que todas as partes sejam beneficiadas da relação, 

não somente para atrair, mas também para valorizar e reter os bons profissionais. 

Também é essencial garantir um ambiente seguro para que os colaboradores exerçam 

suas funções. 

 

 Embora as declarações tenham gerado uma rica discussão entre os participantes do 

encontro, fortalecendo a percepção da importância do trabalho, não foi possível construir a 

declaração do EVP como era esperado pelo grupo G6. A construção de um consenso com tantos 

participantes foi muito difícil, sendo necessário encerrar o encontro sem que o objetivo fosse 

alcançado. 

 

4.5 QUARTO CICLO DE PESQUISA-AÇÃO  

 

 Dado o resultado insatisfatório do encontro com os principais gestores e profissionais 

de RH, o G6 resolveu replanejar a forma como construiria a declaração de EVP da empresa. 

Trabalharia junto à direção da empresa buscando compreender a percepção deles quanto ao 

futuro da empresa e quais atributos julgam essenciais para atingir os objetivos almejados. 

Cruzaria então tais informações com os resultados das pesquisas e os insights colhidos das 

dinâmicas de grupo. Dessas fontes de informação, seria construído, pelo próprio G6, a 

declaração de EVP da empresa.  Como a pesquisa já tinha sido realizada, era o momento de 

compreender a visão da empresa. 

 Para colher as informações dos diretores sobre suas percepções, foi marcada uma 

reunião em que a líder do projeto e o pesquisador agiram como mediadores de um debate sobre 

os resultados da pesquisa e quais as perspectivas da empresa frente aos achados. Abaixo 

constam algumas declarações que nortearam as conclusões dos mediadores. 

 Diretor 01: Os resultados da pesquisam refletem muito do que já imaginávamos. Mas é 

preciso compreender que algumas questões não foram citadas e são essenciais para a 

perpetuação do nosso negócio, como criatividade e inovação. Inclusive temos um desses pontos 

na nossa missão. 
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 Diretor 02: Não vejo problema em dar o que os funcionários pedem, mas é importante 

que eles tenham em mente que a empresa precisa crescer e gerar lucro para que eles possam 

crescer também. Eles ganham se a empresa ganhar. É uma via de mão dupla. 

Diretor 01: Esse negócio de reconhecer por tempo de trabalho é muito complicado. Às 

vezes, o funcionário está ali há 10 anos não chove e não molha, entra um novo e tem uma ideia 

que cria um grande valor.  Temos que remunerar desempenho e não tempo. 

 Diretor 03: Essa questão do feedback dos líderes é complicada. A maioria deles não foi 

preparada para liderar. Eram operacionais que viraram líderes. Também é difícil achar 

pessoas prontas. O que precisamos fazer é fornecer o treinamento e o método adequado para 

que eles possam agir da maneira correta. 

Diretor 03: Na nossa região não encontramos mão de obra pronta, preparada. Então, 

assim como os funcionários querem treinamento, nós precisamos fornecer se quisermos atingir 

nossos objetivos.  

Com a perspectiva da empresa em mãos bem como com os dados, o grupo decidiu que 

era o momento de cruzar todas as informações e construir uma declaração que contemplasse os 

principais pontos das duas perspectivas. As palavras-chave que representam o que os 

funcionários querem e o que a empresa busca foram colocadas em um quadro para facilitar a 

construção da declaração. 

 

Quadro 6 – Pontos de convergência da proposta de valor  

O que os funcionários querem O que a empresa quer 

Meritocracia 

Desenvolvimento 

Treinamento 

Crescimento 

Clareza de Comunicação 

Benefícios 

Reconhecimento Financeiro 

Segurança 

Criação de Valor 

Criatividade 

Inovação 

Simplicidade 

Treinamento 

Método 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 
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Declaração 01 - Desenvolvemos e capacitamos nosso time, através de um sistema de avaliação, 

feedback e acompanhamento de carreira, para que possam crescer e prosperar com a empresa. 

Nossos líderes são justos e a comunicação é clara e objetiva. 

 Pode-se perceber nesta primeira declaração a presença de atributos relacionados ao 

treinamento e ao desenvolvimento de carreira, mas ao mesmo tempo deixando clara a 

necessidade de crescimento da empresa. Além disso, a inclusão de ferramentas de avaliação e 

feedback, demonstram a intenção da empresa ser um ambiente meritocrático, ao fornecer 

condições para os líderes serem justos. Por fim, termina reforçando a necessidade de 

comunicação clara e objetiva. 

 

Declaração 02: Em um ambiente de trabalho seguro e organizado, onde a simplicidade é 

virtude, estimulamos a criatividade e a inovação. 

 A segunda declaração aborda um pouco da valorização dos funcionários pelo ambiente 

seguro e organizado da empresa, mas o principal é o viés da criatividade e da inovação. Embora 

sejam pontos que não apareceram nas pesquisas junto aos funcionários, são considerados 

atributos essenciais e estratégicos para a empresa.  

 

Declaração 03: Queremos recompensar pessoas que se dedicam e criam valor para o negócio 

de forma justa e atrativa. 

 Por fim, a terceira declaração apresenta de que forma a empresa pretende recompensar 

as pessoas. Aqui deixa claro que pretende oferecer remuneração justa e atrativa, mas que é 

essencial criar valor para o negócio.  
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Discussão 01 - Um processo muito participativo pode dificultar a criação da Proposta 

 

Segundo a consultoria Insync... (2016), a criação da proposta de valor ao funcionário 

deve envolver um grupo diversificado de colaboradores no processo de criação; de preferência 

de diferentes equipes, níveis e setores. Assim, também é o método de pesquisa por meio da 

pesquisa-ação, um processo participativo e democrático preocupado com o desenvolvimento 

do conhecimento prático (REASON, 2006). E como proposto pela teoria, os resultados 

apresentados no capítulo anterior foram frutos desses movimentos participativos de construção 

de conhecimento.  

 Se, por um lado, esse processo participativo traz engajamento e aceitação dos resultados 

(INSYNC..., 2016), a excessiva participação e o mal dimensionamento do grupo de 

participantes pode emperrar e atrapalhar o resultado. O terceiro ciclo de pesquisa-ação trouxe à 

tona esse problema. 

 Na oportunidade foi desenhado um encontro que tinha por objetivo criar ou chegar bem 

próximo ao EVP ideal da empresa. No entanto, mesmo após a apresentação dos dados, da 

metodologia ideal e de exemplos práticos, os resultados foram insatisfatórios. Em retrospectiva, 

pode-se perceber que os principais motivos foram (1) o excessivo número de participantes, (2) 

o nível de conhecimento do grupo sobre o tema muito díspar e, (3) a dificuldade de abstração, 

deixando de lado os vieses pessoais, na análise dos dados e construção de uma proposta de 

valor.  

  

Discussão 02 – A importância estratégica do treinamento 

 

Modelos desenvolvidos pela empresa de consultoria McKinsey e Company 

(HANCOCK; LAZAROFF-PUCK; RUTHERFORD, 2020) demonstram que até o ano de 

2030, de 30% a 40% por cento de todos os trabalhadores podem precisar mudar para novas 

ocupações, ou pelo menos atualizar significativamente seus conjuntos de habilidades. Ao se 

considerar que, atualmente, já se vive uma escassez de mão de obra qualificada, o desafio de 

preparar as pessoas para o futuro do trabalho se torna ainda mais relevante.  

Diante disso, as empresas devem entender quais as lacunas existentes entre as suas 

necessidades e as habilidades dos funcionários e garantir que o treinamento e o 

desenvolvimento corretos sejam fornecidos para fechar as principais lacunas (O'KEEFE; 
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RATANJEE, 2020). Corroborando tal ideia, pesquisa elaborada pela McKinsey e Company 

(HANCOCK; LAZAROFF-PUCK; RUTHERFORD, 2020), afirma que 64% dos executivos 

nos Estados Unidos e mais de 50% nos Estados Unidos e na Europa juntos concordam que as 

empresas devem assumir a liderança no fechamento da lacuna global de habilidades e na 

preparação dos funcionários para o futuro do trabalho. 

Ao incluir na sua declaração de EVP a questão do treinamento, afirmando que 

“desenvolvemos e capacitamos nosso time...”, a empresa, além de suprir uma demanda 

apresentada pelos funcionários na pesquisa, também alinha seus interesses à necessidade 

estratégica do negócio, criando condições de preparar sua mão de obra para os desafios do 

futuro do trabalho. 

  

Discussão 03 – EVP e Alinhamento Estratégico 

 

Grande parte do processo de construção do EVP apresentado no capítulo anterior foi 

baseado no conceito de que o EVP ideal é aquele que alinha a necessidade dos colaboradores 

com as da empresa e, essencialmente, a necessidade da empresa deveria estar ligada à sua 

estratégia competitiva. O EVP ideal para empresa seria, portanto, aquele que fornece a 

sustentação às práticas de Recursos Humanos que, por sua vez, suportam as habilidades e 

comportamentos necessários para se atingir a estratégia competitiva da empresa. A figura 14 a 

seguir ilustra a ideia. 

 

Figura 14 – EVP como instrumento de alinhamento estratégico 

 

 

Fonte: Adaptado de Purcell e Boxall (2015). 
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Durante a construção do EVP, a pesquisa desenvolvida pelo grupo de trabalho fez todo 

o levantamento do ponto de vista dos colaboradores, concluindo, por meio de um processo 

metodológico claro, quais eram os anseios dos colaboradores da empresa. 

 Por outro lado, o ponto de vista da empresa foi baseado meramente na percepção dos 

sócios/diretores do que seria o ideal para empresa. Embora seja possível perceber, na 

apresentação dos resultados, que os diretores sempre tiveram em mente os balizadores 

estratégicos; para tomada de decisão, não houve uma estrutura clara para garantir que, sob o 

ponto de vista da empresa, a estratégia competitiva fosse levada em consideração.  

  

Discussão 04 – O método de pesquisa 

 

Coghlan e Brannick (2005) apontam que a pesquisa-ação deve acontecer durante a ação 

e não sobre a ação; na qual a ideia central é utilizar um método científico para estudar um 

problema organizacional junto àqueles que tem conhecimento prático sobre o problema em si. 

A presença de pessoas com conhecimento prático trouxe à pesquisa percepções e detalhes na 

construção dos planos de ação que um pesquisador, por meio de um método tradicional, em que 

os membros do sistema são sujeitos ou objetos do estudo (COGHLAN; BRANNICK, 2005), 

talvez não pudessem perceber. Alguns exemplos dessas nuances foram (1) a criação de estações 

de preenchimento das pesquisas e não a utilização de links de preenchimento, tendo a percepção 

de que, principalmente no chão de fábrica, os funcionários poderiam ter dificuldades no 

preenchimento do questionário; (2) a presença de facilitadores durante o processo de 

preenchimento; (3) melhora nas etapas de comunicação, pois os membros do grupo de pesquisa 

sabiam qual era a melhor forma de se comunicar e transmitir informações ao funcionários da 

empresa e talvez a mais relevante; e (4) percepção aguçada sobre a realidade da empresa. Este 

último ponto facilitou muito no momento da análise dos dados, principalmente na escolha de 

quais dados cruzar e quais pontos investigar com mais profundidade. Não era uma questão de 

ser tendencioso, mas sim de utilizar da experiência para extrair os dados da maneira correta e 

encurtar caminhos na busca das respostas.  

 Mas ao mesmo tempo que colabora, esse processo participativo dificulta a manutenção 

do rigor metodológico e científico da construção do conhecimento. Por vários momentos, os 

membros do grupo de pesquisa flertaram com ações que não eram as recomendadas 

cientificamente, simplesmente, pois ali estava a zona de conforto deles. Exemplo disso foi no 

momento das discussões iniciais, em que estava sendo definido o método de pesquisa e os 
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colaboradores vinculados ao RH da empresa insistiram que a melhor forma seria uma pesquisa 

de clima organizacional – sem nenhuma relação com a construção de um EVP. Nesses 

momentos, coube ao pesquisador trazer o conhecimento acadêmico para a mesa de discussões 

e direcionar o grupo de trabalho a seguir o caminho correto. No entanto, um risco nesse processo 

é o pesquisador não ter influência, força política ou capacidade de argumentação suficiente para 

convencer/direcionar os participantes e eles enveredarem para um caminho equivocado 

cientificamente.  

 Outra forte característica da pesquisa-ação que funcionou muito bem durante a pesquisa 

foi o processo cíclico de diagnosticar, planejar, agir e avaliar (COGHLAN; BRANNICK, 2005; 

MCNIFF; WHITEHEAD, 2002). À medida que a pesquisa acontece durante a ação 

(COGHLAN; BRANNICK, 2005), o grupo de trabalho pôde tomar decisões com as das coletas 

de dados e com as análises do processo anterior. A transição do primeiro para o segundo ciclo 

e o terceiro para o quarto demonstram claramente essa construção durante a ação. 

 Ao concluir a pesquisa quantitativa, o grupo esperava encontrar as respostas necessárias 

para embasar a construção do EVP. No entanto, deparou-se com algumas dúvidas e incertezas 

nos dados analisados e, então, optou-se por aprofundar mais o processo de coleta de dados por 

meio de entrevistas de grupo. Assim, ao planejar, esperavam um output que não aconteceu; 

tiveram, portanto, que replanejar e agir novamente. Já no terceiro ciclo, o grupo esperava, ao 

final do encontro com os gestores da empresa, ter o EVP construído, o que não ocorreu. Foi 

necessário replanejar um novo ciclo, adaptando a realidade e o método de construção.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 Como um trabalho apresentado para conclusão do curso de mestrado profissional, essa 

dissertação teve como intuito construir conhecimento acadêmico, mas ao mesmo tempo trazer 

uma contribuição para a empresa em que a pesquisa seria realizada. Dessa forma, unindo o 

interesse acadêmico do pesquisador à necessidade da empresa, definiu-se como objetivo da 

pesquisa a elaboração de um Employee Value Proposition (EVP) em uma empresa de 

médio porte fabricante de máquinas e equipamentos por meio da pesquisa-ação.  

 A primeira pergunta de pesquisa - como é o processo de construção de um Employee 

Value Proposition (EVP) por meio da pesquisa-ação? – tem o enfoque no universo 

acadêmico. Ao se pesquisar o tema, pôde ser percebido que a maioria dos modelos de 

construção e elaboração de um EVP eram oriundos de empresas de consultoria, com conotação 

bem prática. Modelos de viés acadêmico não foram encontrados, surgindo aí uma oportunidade 

de trabalho. A pesquisa-ação surgiu por trazer uma abordagem prática e ao mesmo tempo 

acadêmica, lembrando que tal metodologia se baseia em uma epistemologia estendida que 

integra teoria e prática (REASON, 2006). 

 Já a segunda pergunta - qual o EVP ideal para a empresa? – buscou contribuir de 

forma prática com a empresa pesquisada, transformando conhecimento acadêmico em 

resultados práticos. 

 

Figura 15 – Construção do EVP por meio da pesquisa-ação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

 A figura 15 demonstra como foi a construção do EVP para empresa mediante a pesquisa-

ação. Foi realizada a etapa de contextualização e definição de propósitos e logo após, quatro 
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ciclos de pesquisa-ação que resultaram nas três declarações que compões o EVP da empresa, a 

saber: (1) desenvolver e capacitar a equipe, por meio de um sistema de avaliação, feedback e 

acompanhamento de carreira, para que possam crescer e prosperar com a empresa. Os líderes 

são justos e a comunicação é clara e objetiva; (2) em um ambiente de trabalho seguro e 

organizado, em que a simplicidade é virtude, estimula-se a criatividade e a inovação; e, (3) 

recompensam-se pessoas que se dedicam e criam valor para o negócio de forma justa e atrativa. 

 No primeiro ciclo, o objetivo foi desenvolver e levantar informações sobre o EVP 

existente na empresa, ou seja, mesmo sem uma proposta de valor formal, a empresa oferecia 

algo aos funcionários. Restava saber o que era. Além disso, também buscou identificar quais os 

pontos eram valorizados, mas não existiam. Já no segundo ciclo, questões indefinidas e 

inconclusivas foram melhor investigadas por intermédio de cruzamento de dados e entrevistas 

de grupo. Tendo em mãos os resultados dessa investigação mais aprofundada, a terceira etapa 

foi de tentativa de construção em conjunto do EVP. Ou seja, reuniram-se as principais 

lideranças da empresa para apresentação e para construção do EVP. O resultado não foi o 

esperado e não se conseguiu finalizar o trabalho. Foram necessários o replanejamento e a 

execução de uma quarta etapa. Na última etapa, uma reunião entre os líderes do projeto e os 

diretores da empresa, findou com as três propostas de valor já descritas anteriormente.  

 O método de pesquisa-ação demonstrou-se bastante assertivo para o projeto em questão, 

pois suas características estruturais como metodologia de pesquisa convergiram muito com as 

melhores práticas de mercado para se elaborar um EVP (Willis Towers Watson, Tandehill 

Human Capital Consulting, Insync, Gartner). O fato de o método ter como característica o 

processo colaborativo e democrático (COGHLAN; BRANNICK, 2005) fez com que o EVP 

construído tivesse o “buy-in” necessário para torná-lo autêntico e eficaz (INSYNC..., 2016). 

Além disso, envolver os funcionários é uma ferramenta de engajamento muito eficaz por si só. 

 Algumas decisões tomadas pelo grupo contribuíram significativamente na execução dos 

trabalhos. A primeira delas foi a definição de um grupo multidisciplinar de trabalho que 

iniciaria e terminaria o projeto. As seis pessoas que compunham o G6, como foi chamado, 

trouxeram muita riqueza às discussões e contribuíram com insights relevantes sobre os dados 

colhidos. Também colaborou muito para comunicação mais efetiva durante a execução das 

atividades, pois cada um replicava as informações a seus pares e setores. E por fim, deu ao 

projeto uma cara de pertencimento da empresa e não do setor de RH. 

 Outro ponto positivo foi durante o ciclo de pesquisa-ação, quando o G6 decidiu 

homologar os questionários e a sua forma de aplicação. Esta decisão fez toda a diferença, pois 

foi por meio dela que se percebeu que os funcionários poderiam ter dificuldades em preencher 
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o questionário, o que comprometeria todo o resultado da pesquisa. A partir daí, decidiu-se criar 

estações de preenchimento com facilitadores para auxiliar aqueles com dificuldades. Além do 

mais, estas estações garantiram a participação em massa dos funcionários na pesquisa.   

 Já na análise dos dados, demonstrou-se muito útil, facilitando a estratificação e o 

cruzamento de dados com a utilização de um software de BI. Os resultados da pesquisa foram 

incluídos na base de dados de tal software e as análises tornaram-se dinâmicas. Assim, 

quaisquer insights que o grupo de trabalho tivesse, poderia ser rapidamente analisado por meio 

da geração de relatórios e gráficos. Essa facilidade depende da expertise de algum profissional 

da área, mas quando possível, conforme já mencionado, facilita muito. 

 Se por um lado, algumas decisões se mostraram acertadas, outras, em contrapartida, não 

surtiram o efeito esperado, uma vez que poderiam ter sido mais bem aproveitadas. A primeira 

delas foi a tentativa de construir o EVP da empresa em um workshop com 15 participantes. 

Embora a teoria defenda que a elaboração participativa de um EVP pode trazer melhores 

resultados; na prática, durante esta pesquisa, isto não aconteceu. Talvez tenha sido o mal 

nivelamento do grupo ou a dinâmica mal elaborada, mas o fato é que como resultado conseguiu-

se gerar apenas alguns insights para a próxima etapa. 

 Do ponto de vista do pesquisador, a documentação das reuniões e as etapas da pesquisa-

ação poderiam ter sido mais bem documentadas. Mesmo que tenham sido registradas todas pela 

mesma pessoa, as informações foram arquivadas em diversos formatos e padrões, dificultado 

seu resgate, interpretação e transcrição para o presente trabalho. Nesse sentido, uma melhor 

organização nesse ponto poderia agilizar a confecção dessa dissertação. 

 Este trabalho também apresenta algumas limitações, sendo que uma delas é a ausência 

de análise de dados externos à empresa. Desse modo, em nenhum momento foi investigado o 

mercado de trabalho e quais benefícios são mais valorizados por ele como um todo. Assumiu-

se que os funcionários da empresa representavam uma amostra homogênea do mercado e que 

a pesquisa junto a eles seria suficiente para se definir o melhor EVP da empresa. A informação 

foi buscada da “porta para dentro”, sem olhar para fora. Ao se assumir isso, correu-se um risco, 

pois a proposta de valor pode não contemplar um tipo de profissional que seja essencial para o 

negócio no futuro, mas que não seja representativo no quadro de funcionários atual.   

 A declaração construída durante esse trabalho é apenas parte inicial do ciclo de criação 

do EVP, composto de cinco etapas – análise, desenvolvimento, comunicação, integração e 

medição. Em vista disso, esse trabalho limita-se ao desenvolvimento do EVP, não fazendo parte 

de seu escopo as etapas finais de comunicação, integração e medição. Dessa forma, os 

resultados esperados com a criação de um EVP – atração, retenção e engajamento (BROWNE, 
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2012; REDDY, 2017; INTERNATIONAL INSTITUTE FOR MANAGEMENT 

DEVELOPMENT, 2013) – não poderão ser medidos e os resultados práticos desse trabalho se 

tornam limitados.  

Pesquisas futuras podem acompanhar a continuidade desse ciclo de criação do EVP e 

investigar como transcorreram as etapas de comunicação e integração. E, acima de tudo, fazer 

a medição dos resultados práticos que a construção do EVP trouxe. Outra sugestão para 

pesquisa futura poderia ser a aplicação dos mesmos ciclos de pesquisa-ação em uma realidade 

organizacional diferente e medir se o output obedecerá ao mesmo padrão. Este tipo de 

investigação tem como potencial a criação de um modelo científico para criação e para o 

desenvolvimento de um EVP. 
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